
  
 

 
 

Horeb, tanca amb aquest número 399, la 
sèrie ininterrompuda del curs 2016-17, que 
va iniciar-se al mes de setembre. 
Mantindrem la comunicació durant el mes 
de juliol i al mes d’agost tancarem per 
vacances. Gràcies, com sempre, per la 
vostra acollida a l’informatiu, per la vostra 
col·laboració i el vostre suport. Una joia 
trobar-nos setmana rere setmana amb les 
nostres lectores i lectors. Al proper 

setembre, obrirem la web com un servei renovat als nostres destinataris. Bon estiu!!! 

Barcelona, 29 de juny de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Cardenal Joan Josep Omella 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 
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Programa d’actes  

Dimecres 28 de juny de 2017 
 10:00 hores – Audiència del Papa Francesc a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. 
 16:00 hores – Consistori de creació de cinc cardenals presidit pel Papa 

Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. 
 18:00 a 20:00 hores  – Visita de cortesia als cinc nous cardenals a l’Atri de 

l’Aula Pau VI. 
  

Dijous 29 de juny de 2017, Solemnitat dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau 
 9:30 hores – Santa Missa presidida pel Papa Francesc a la plaça de Sant Pere 

del Vaticà amb els nous cardenals. 
 13:30 hores – Recepció i bufet en el Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep, 

de Roma: 
 
Divendres 30 de juny de 2017 

 10:00 hores – Santa Missa en acció de gràcies presidida pel nou Cardenal, 
Mons. Joan Josep Omella Omella, Arquebisbe de Barcelona, a la Capella del 
Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep, de Roma: 

Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep 
Via di Torre Rossa, 2 
00165 ROMA 
 
Diumenge 2 de juliol de 2017 
EUCARISTIA A LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA 
Mons Joan Josep Omella, en acció de gràcies per la nova missió com a Cardenal 
nomenat pel Papa Francesc, presidirà l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família 
el diumenge 2 de juliol de 2017, a les 18 hores.  

Actes del Consistori en la creació de cinc nous cardenals 
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Jordi Llisterri-CR/Roma) Per si no havia quedat clar, el papa ho ha recordat aquest 
dimecres en el consistori de creació de cinc nous cardenals: "Jesús no us ha cridat 
perquè us convertiu en 'prínceps' en l'Església". En la cerimònia en la que 
l'arquebisbe Joan Josep Omella ha estat creat cardenal, Francesc els ha tornat a 
explicitar que "Jesús camina davant de vosaltres i us demana seguir-lo amb decisió" i 
que us "crida a mirar la realitat, no a distreure's en altres interessos o altres perspectives". 

Aquest és el to que ha marcat una cerimònia breu i gairebé en família que ha presidit 
Francesc a la basílica de Sant Pere del Vaticà. Un acte auster en el que juntament amb 
l'arquebisbe de Barcelona han estat creats cardenals quatre bisbes més dels quals ningú 
no en preveia la "carrera" eclesiàstica; l'arquebisbe de Bamako, a Mali, Jean Zerbo; el 
bisbe d'Estocolm, Anders Arborelius; el vicari apostòlic de Pakse, a Laos, Louis-Marie 
Ling Mangkhanekhoun, i el bisbe auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chavez. 
Uns nomenaments que van sorprendre fa poques setmanes. El grup Africà i 
Llatinoamericà són els que han aportat més animació a la cerimònia. I el grup procedent 
de Suècia, el to ecumènic amb la presència de dues pastores protestants. Des de El 
Salvador, també s'ha fet molt present el beat Óscar Romero, imatge que lluïen molts 
pelegrins. 

Discurs d'Omella 

Per una indisposició del cardenal de Mali, que fins avui no sabia si podria assistir al 
consistori, ha pertocat a Omella fer el discurs de salutació inicial. Omella ha destacat la 
importància de presentar l'Església com a "testimoni de la tendresa": "Volem ser una 
Església pelegrina pels camins del món a la recerca de tothom, provant de posar en el 
cor dels homes i les dones el bàlsam de l’alegria i la pau, eixugant les llàgrimes de molts 
d’ells i suscitant la seva esperança”. El nou cardenal també s'ha referit als sentiments de 

Francesc recorda als nous cardenals que no són "prínceps" 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-josep-omella-nou-cardenal
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/discurs_omella_cardenal.pdf
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Sant Ignasi de Loiola quan va arribar a Roma i es preguntava si "potser serem 
crucificants" com Sant Pere i Sant Pau. 

Després d'una breu lectura de l'Evangeli, en la mateixa sintonia eclesial, Francesc 
ha recordat que "la realitat" també conté moltes creus que són "el pecat del món". És "la 
realitat dels innocents que sofreixen i moren causa de les guerres i el terrorisme; és 
l'esclavitud que no deixa de trepitjar la dignitat també en l'època dels drets humans; la 
realitat és la dels camps de refugiats que a vegades s'assemblen més a un infern que a 
un purgatori; la realitat és el descartat sistemàtic de tot el que ja no serveix, incloses les 
persones". 

Durant la celebració, després del jurament d'obediència i fidelitat al pontífex, el papa ha 
lliurat als cardenals el birret, l'anell i ha anunciat el títol de l'Església del Roma que els 
correspon. Aquest tradició recull el sentit del col·legi cardenalici format en el seu orígen 
pels rectors de Roma. A Omella li ha estat atorgada la diaconia de l'església de la Santa 
Creu de Jerusalem, una de les de més tradició a la ciutat. El nou cardenal ha destacat 
que la Santa Creu és la mateixa dedicació que té la Catedral de Barcelona.     

Trobada amb Benet XVI 

El cardenal Omella ha estat acompanyat de tots els bisbes catalans, excepte el de 
Tortosa, i el cardenal Lluís Martínez Sistach. La Generalitat ha estat representada al 
màxim nivell pel president Carles Puigdemont, que encara ha fet més evident l'absència 
dels representants de l'Ajuntament de Barcelona. La delegació del govern espanyol ha 
estat encapçalada per la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría. També hi ha 
assistit l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, l'emèrit de Poblet, Josep Alegre, i 
altres religiosos i clergues catalans que viuen a Roma. 

Finalitzada la cerimònia, els nous cardenals han viscut un altre moment emotiu de la 
jornada, amb la visita al papa emèrit Benet XVI. El papa Francesc li ha presentat els 
nous cardenals. Omella ha explicat que el papa Benet té molt present la Sagrada Família. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170628_concistoro.html
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El papa emèrit també ha mostrat gran satisfacció quan Omella li ha anunciat que 
ara s'iniciava el culte setmanal a basílica de Gaudí. 

A la tarda, s'ha celebrat la tradicional visita di calore, en la que tots els fidels que s'ha 
desplaçat a Roma poden saludar als nous cardenals. A més del clergat i dels 
representats de diversos organismes diocesans, Omella s'ha retrobat amb els seus 
amics i familiars de Cretes i els feligresos de Logroyo. Els més animats els de Cretes 
entonant un "Visca el cardenal Omella!" 

Després de la celebració, Omella també ha renovat el seu escut episcopal que incorpora 
les borles i el capell cardenalici. L'escut manté la imatge de la Mare de Déu de 
la  Misericòrdia del seu poble natal, les torres de la Sagrada Família com a signe 
episcopal i la bandera catalana.  

Podeu veure totes les imatges del consistori i de la visita di calore aquí. 

 
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-cardenals-princeps-omella 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-fara-missa-cada-setmana-basilica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acompanya-omella-en-consistori
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acompanya-omella-en-consistori
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/omella-ja-es-cardenal
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(Jordi Llisterri-CR/Roma) Els catalans que han volgut acompanyar l'arquebisbe Joan 
Josep Omella en el consistori que el crearà cardenal ja són a Roma. Tot i que el 
consistori es fa aquest dimecres a la tarda, aquest matí ja han participat en l'audiència 
pública amb el papa Francesc a la plaça de Sant Pere de Vaticà. 
Omella ha arribat acompanyat dels vicaris episcopals i amb el bisbe auxiliar Sebastià 
Taltavull i els nous bisbes auxiliars electes Sergi Gordo i Toni Vadell. Com és habitual 
els bisbes han pogut saludar al papa al final de l'audiència en la qual també hi ha assistit 
el cardenal Lluís Martínez Sistach, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i el bisbe 
de Vic, Romà Casanova. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, també ha 
participat en l'audiència, amb el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell. En 
el consistori de la tarda s'hi afegiran la resta de bisbes catalans i el president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont. 

Un dels grups més nombrosos que ha acompanyat Omella és el dels seminaristes de 
Barcelona amb el rector del seminari, Josep Maria Turull, que al final de l'audiència 
també han saludat el papa. Altres institucions diocesanes s'han sumat a acompanyar 
l'arquebisbe Omella com la Fundació Pere Tarrés, el patronat de la Basílica de la 
Sagrada Família, Càritas Diocesana, o els canonges de la Catedral. La majoria de 
pelegrins han viatjat a Roma amb el Club +Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. 

En total s'han desplaçat a Roma més de cinc-cents pelegrins procedents de l’arxidiòcesi 
de Barcelona i dos-cents més de Logronyo, l'anterior diòcesi d'Omella, i del seu poble 
natal de Cretes. 

"Homes i dones a contracorrent" 

En l'audiència setmanal d'aquest dimecres, Francesc ha comentat l'Evangeli de Mateu 
que envia els seus deixebles "com ovelles entre llops". El papa ha remarcat que malgrat 

Barcelona acompanya Omella en el consistori 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-cardenal-roda-premsa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sergi-gordo-toni-vadell-nous-bisbes-auxiliars
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2017/6/28/udienzagenerale.html
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que les persecucions els cristians no han de perdre mai l'esperança i que "els cristians 
han de ser prudents i astuts, però mai violents".  Són "homes i dones a contracorrent" 
que "estimen encara que no sempre siguin estimats". 

El papa ha posat l'accent en el testimoni del martiri, com el de Sant Pere i Sant Pau, 
festivitat que se celebra aquest dijous coincidint amb el consistori. El papa també ha 
parlat del "martiri que consisteix continuar fent el bé i amb amor les obligacions de cada 
dia". 

Després del consistori de creació dels cinc nous cardenals d'aquest dimecres a la tarda 
a la Basílica de Sant Pere, dijous el papa presidirà la missa de la solemnitat de Sant Pere 
i Sant Pau. Divendres s'acabaran els actes a Roma amb una missa presidida per 
l'arquebisbe Joan Josep Omella al Col·legi Espanyol. Diumenge a la tarda es farà també 
una missa d'Acció de Gràcies a la Sagrada Família de Barcelona. 

A Roma el nou cardenal Omella es trobarà amb els pelegrins aquest dimecres a la tarda 
després del consistori i dijous al migdia hi haurà una recepció al Col·legi Espanyol. 
També aquest dimecres es farà un sopar amb les autoritats a l'ambaixada espanyola 
davant la Santa Seu.  

El vuitè cardenal 
de Barcelona 

Tot i que 
tradicionalment la 

seu cardenalícia 
catalana era 

Tarragona, 
Omella serà el 
vuitè cardenal 

dels 119 bisbes 
que ha tingut 

Barcelona. 
D'ençà 

que Narcís 
Jubany va ser 

creat cardenal el 
1973, han estat 

cardenals tots els seus successors: Ricard Maria Carles el 1994, i Lluís Martínez 
Sistach el 2007, i ara Omella. Aquest abril, en complir els 80 anys, Sistach va perdre la 

condició de cardenal elector i el dret a participar en l'elecció d'un futur papa. Ara 
Barcelona estarà representada en un futur conclave per Omella. 

Abans de Jubany, havien estat cardenals Guillem Ramon i Silvio Passarino, al segle 
XVI. També, un segle més tard, el qui havia estat abat de Montserrat, Benet de Sala i 
de Caramany, i finalment Salvador Casañas, que havia estat canonge rector del 
Seminari diocesà i rector de Santa Maria del Pi a finals del segle XIX. 

D'altra banda, Omella ha estat en l'època contemporània l'arquebisbe de Barcelona que 
més ràpidament ha rebut el birret cardenalici, només un any i mig després d'arribar a la 
capital catalana.  
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acompanya-omella-en-consistori 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/tot-sobre-nomenament-omella
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CONSISTORIO PARA LA CREACIÓN DE 5 
NUEVOS CARDENALES 

Basílica Vaticana - 28 de junio de 2017 
 
«Jesús caminaba delante de ellos». Esta es la 
imagen que nos ofrece el Evangelio que hemos 
escuchado (Mc 10,32-45), y que hace de escenario 
también para el acto que estamos realizando: un 
Consistorio para la creación de nuevos Cardenales. 

Jesús camina con decisión hacia Jerusalén. Sabe bien lo que allí le aguarda y ha hablado 
ya de ello muchas veces a sus discípulos. Pero entre el corazón de Jesús y el corazón 
de los discípulos hay una distancia, que sólo el Espíritu Santo podrá colmar. Jesús lo 
sabe; por esto tiene paciencia con ellos, habla con sinceridad y sobre todo les precede, 
camina delante de ellos. 

A lo largo del camino, los discípulos están distraídos por intereses que no son coherentes 
con la «dirección» de Jesús, con su voluntad, que es una con la voluntad del Padre. Así 
como —hemos escuchado— los dos hermanos Santiago y Juan piensan en lo hermoso 
que sería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del rey de Israel (cf. v. 37).  No 
miran la realidad. Creen que ven pero no ven, que saben pero no saben, que entienden 
mejor que los otros pero no entienden… 

La realidad en cambio es otra muy distinta, es la que Jesús tiene presente y la que guía 
sus pasos. La realidad es la cruz, es el pecado del mundo que él ha venido a tomar 
consigo y arrancar de la tierra de los hombres y de las mujeres. La realidad son los 
inocentes que sufren y mueren a causa de las guerras y el terrorismo; es la esclavitud 
que no cesa de pisar la dignidad también en la época de los derechos humanos; la 
realidad es la de los campos de prófugos que a veces se asemejan más a un infierno 
que a un purgatorio; la realidad es el descarte sistemático de todo lo que ya no sirve, 
incluidas las personas. 

Esto es lo que Jesús ve mientras camina hacia Jerusalén. Durante su vida pública él ha 
manifestado la ternura del Padre, sanando a todos los que estaban bajo el poder del 
maligno (cf. Hch 10,38). Ahora sabe que ha llegado el momento de ir a lo más profundo, 
de arrancar la raíz del mal y por esto camina decididamente hacia la cruz. 

También nosotros, hermanos y hermanos, estamos en camino con Jesús en esta vía. De 
modo particular me dirijo a vosotros, queridos nuevos cardenales. Jesús «camina delante 
de vosotros» y os pide de seguirlo con decisión en su camino. Os llama a mirar 
la realidad, a no distraeros por otros intereses, por otras perspectivas. Él no os ha 
llamado para que os convirtáis en «príncipes» en la Iglesia, para que os «sentéis a su 
derecha o a su izquierda». Os llama a servir como él y con él. A servir al Padre y a los 
hermanos. Os llama a afrontar con su misma actitud el pecado del mundo y sus 
consecuencias en la humanidad de hoy. Siguiéndolo, también vosotros camináis delante 
del pueblo santo de Dios, teniendo fija la mirada en la Cruz y en la Resurrección del 
Señor. 

Y así, a través de la intercesión de la Virgen María, invocamos con fe el Espíritu Santo, 
para que reduzca toda distancia entre nuestro corazón y el corazón de Cristo, y toda 
nuestra vida sea un servicio a Dios y a los hermanos. 

Homilia del papa Francesc 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170628-libretto-concistoro.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170628-libretto-concistoro.pdf
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6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 

 
Miércoles 6 de septiembre de 2017 

ROMA-BOGOTÁ 

11.00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bogotá 

16.30 Llegada en el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá 

  Ceremonia de bienvenida 

  
Jueves 7 de septiembre de 2017 

BOGOTÁ 

9.00 Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño 

9.30 Visita de cortesía al Presidente en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño 

10.20 Visita a la Catedral 

10.50 Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio 

11.00 Encuentro con los obispos en el salón del Palacio Cardenalicio 

15.00 Encuentro con el Comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica 

16.30 Santa Misa en el Parque Simón Bolívar 

  
Viernes 8 de septiembre de 2017 

 
BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-BOGOTÁ 

Viatge apostòlic del papa Francesc a Colòmbia 
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7.50 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá hacia 
Villavicencio 

8.30 Llegada a la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio 

9.30 Santa Misa en Catama 

15.40 Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las 
Malocas 

17.20 Parada en la Cruz de la reconciliación en el Parque de los Fundadores 

18.00 Salida en avión hacia Bogotá 

18.45 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá 

  
Sábado 9 de septiembre de 2017 

 
BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ 

8.20 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá hacia 
Rionegro 

9.10 Llegada a la Base Aérea de Rionegro 

9.15 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Medellín 

10.15 Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín 

15.00 Encuentro en el Hogar San José 

16.00 Encuentro con sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as, seminaristas y 
sus familias de procedencia en La Macarena 

  Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro 

17.30 Salida en avión hacia Bogotá 

18.25 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá 

  
Domingo 10 de septiembre de 2017 

 
BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA 

8.30 Salida en avión hacia Cartagena de Indias 

10.00 Llegada al aeropuerto de Cartagena de Indias 

10.30 Bendición de la primera piedra de las casas para los sintecho y de la Obra 
Talitha Qum en la Plaza San Francisco de Asís 

12.00 Ángelus en el atrio de San Pedro Claver 

12.15 Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver 

15.45 Traslado en helicóptero desde la Base Naval al área portuaria de Contecar 

16.30 Santa Misa en el área portuaria de Contecar 

18.30 Traslado en helicóptero al aeropuerto  de Cartagena 

18.45 Ceremonia de despedida 

19.00 Salida en avión hacia el aeropuerto de Roma/Ciampino 

  
Lunes 11 de septiembre de 2017 

ROMA  

12.40 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino 
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Us comuniquem, que si Déu vol, celebrarem la XVII Assamblea 
General del 12 al 21 de juliol a la Casa d’ Espiritualitat P. Claret 
de Vic, amb el Lema: “MARIA es posà en camí…”(Lc 1,39) 
hem realitzat els treballs previs amb el desig que sigui una  
ocasió per respondre amb fidelitat com ho va fer Maria, la 

primera missionera, sortint a l’encontre dels nostres germans i  germanes essent 
portadores de la Bona Nova de l’Amor de Déu. 
Confiem en la vostra pregària, per tal que les germanes reunides en Assamblea siguem 

dòcils a l’Esperit i fidels al carisma rebut. 

 

Madrid, 26 de junio de 2017 (IVICON).- La Institución Javeriana celebrará este verano 
en la Casa de Espiritualidad Santa María de Galapagar su XV Capítulo General, en el 

que, además de renovar el consejo general y revisar 
el cumplimiento de los Acuerdos del Capítulo anterior, 
se profundizará en el lema de este año “Caminamos 
tejiendo sueños y esperanzas". 
"Nos proponemos alcanzar nuevos objetivos que 
estimulen y prolonguen en la sociedad actual nuestra 
propia vocación y poder dar respuesta a las 
necesidades más urgentes del mundo de hoy", señala 

en el comunicado la directora general, Elisa Soler. 

Missioneres de la Institució Claretiana 

XV Capítol general de la Institució Xaveriana 

Vedruna : XXVII Capítol general 

http://www.javerianas.net/somos_javerianas.htm
http://www.confer.es/656/activos/imagen/6314full-institucionfull-javierana.jpg
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IV Encuentro mundial de 
Nuevas Formas de Vida 
Consagrada en Roma 
Madrid, 26 de junio de 
2017 (IVICON | 
Remitido).-  Del 8 al 10 de 
junio tuvo lugar en Roma el 
IV Encuentro de Nuevas 
Formas de Vida 
Consagrada con una 
numerosa representación 
internacional (22 países de 
cinco continentes) y con la 
asistencia de 39 institutos 
de derecho pontificio y 
diocesano y asociaciones. 

El tema central fue “Abriendo Caminos: La formación en las nuevas formas de vida 
consagrada”. Estas nuevas formas de consagración, surgidas a partir del siglo XX, 
comparten rasgos comunes, entre otros, acoger todos los estados de vida y responder a 
los retos de la nueva evangelización. 

En la apertura, el P. Leonello Leidi, CP, Jefe de Oficina de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, transmitió el saludo del 
Cardenal Prefecto João Braz de Aviz, y expresó que las nuevas formas son una realidad 
muy viva en la que se ve el latido del Espíritu que no deja de derramar dones a la Iglesia. 
Intervino también la Presidente de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, Lucía Herrerías, 
manifestando el sentido de ayuda mutua y de crecimiento en la fidelidad al carisma 
propio.  

Por último, el Presidente del Instituto Id de Cristo Redentor misioneras y misioneros 
identes, P. Jesús Fernández, subrayó que cada carisma es una riqueza para todos y que 

era una gracia contar en el 
encuentro no solo con algunos 
superiores generales sino con los 
mismos fundadores y fundadoras. 

 El punto de partida de las distintas 
conferencias fue la definición de 
formación como “itinerario de 
progresiva asimilación de los 
sentimientos de Cristo hacia el 
Padre” (Vita Consecrata, n. 65). 
Lourdes Grosso, misionera idente y 
Directora del Secretariado de la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada de España, subrayó 

que la aspiración a la santidad es la síntesis de todo programa formativo y propuso como 
elementos principales del mismo: la conversión, la comunión, el servicio, la predicación 
y el carisma. 

Trobada mundial de Noves Formes de Vida Consagrada 

http://www.confer.es/874/activos/imagen/6316full-vcfull-ok.jpg
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Por su parte, el P. Friedrich Bechina, miembro de la Familia Espiritual La Obra y 
subsecretario de la Congregación para la Educación Católica, partió del paralelismo 
entre el continuo desarrollo de la educación católica a nivel mundial y el crecimiento de 
las nuevas formas de vida consagrada. Afirmó que éstas pueden ser la respuesta a los 
desafíos de la sociedad de hoy por el carácter misionero que comparten. 

Verónica Ibarra, misionera del Verbum Dei y profesora en el centro San Pedro Favre de 
la Pontificia Universidad Gregoriana, desarrolló las tres acciones de la formación (educar, 
formar y acompañar) así como de la figura crucial del formador(a). Enfatizó también la 
necesidad de complementar la formación común y la formación diferenciada para cada 
estado de vida. 

El P. Amedeo Cencini, profesor de las Pontificias Universidades Salesiana y Gregoriana, 
propuso la formación como evangelización de la sensibilidad, entendida como verdadera 

transformación de los propios 
sentimientos en los de Cristo. De este 
modo se educan personas libres y 
maduras, movidas solo por el amor. 

Hubo también una mesa redonda 
sobre la prospectiva futura de las 
nuevas formas, que se centró sobre 
todo en los matices que implica el 
término consagración. 

En la Sesión Plenaria, que recogía las 
conclusiones de los grupos de 
trabajo, hubo un sentir unánime entre 
los asistentes por el aporte recibido 
en este Encuentro sobre el modo y el 

itinerario de la formación, para que responda a cada carisma y a cada estado de vida. 

La clausura del Encuentro fue presidida por S. E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Arzobispo 
Secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien 
agradeció a los participantes por la invitación recibida y exhortó a entender el término 
novedad como creatividad para responder a las necesidades urgentes de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta diretiva de l’URC, en la seva darrera reunió del 14 de juny, va decidir que 
l’URC s’integrés a dues iniciatives de força interés, als quals ja hi ha participat en 
reunions que han tingut loc en aquest mateix més. Aquestes dues entitats a nivel 
estatal hi és present CONFER. Ara, a nivel de Catalunya, hi será l’URC. 
 

1. ENLLAÇAT PER LA JUSTÍCIA 
Si tens cura del planeta, combats la pobresa 
Objectiu: “Unir tota la familia humana en la recerca d’un desenvolupament 
sostenible i integral, doncs sabem que les coses poden canviar” (LS13). 
 

2. PLATAFORMA D’ENTITATS CRISTIANES 
#ESGLESIAPELTREBALLDECENT 
Defensem el treball decent. www.treballdecent.cat 
No qualsevol treball, sino un treball decent. 

A partir del mes de setembre, ampliarem continguts i informacions. 
Es tracta d’augmentarla presència de la vida religiosa en el compromís social. 
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Vida Religiosa - 21 Junio, 2017 
 
A comienzo de curso concedía una entrevista a nuestra Revista Vida Religiosa 
donde nos dejaba noticia de su claridad de ideas, visión e intención. En aquel 
momento era el superior provincial del Distrito Arlep de La Salle, ahora liberado de 
su tarea de gobierno, presta generosamente un servicio a la 
intercongregacionalidad de la vida consagrada en España. 
Por la significatividad de la noticia, a continuación ofrecemos la entrevista que en 
su momento publicamos en nuestra web y en nuestra revista mensual. 
 

«El líder en la vida religiosa es elegido para transmitir vida» 
 
Jesús Miguel Zamora es hermano de La Salle. Ejerce de Hermano Visitador de una 
provincia compleja (España y Portugal) denominada ARLEP. 97 comunidades y 703 
religiosos. Nos ha llamado la atención la serenidad, convicción y ánimo con que lo hace. 
Es un hombre que ha descubierto el tiempo de misión, por eso tiene tiempo para todos. 
Nos ha concedido una entrevista densa. En ella, sobre todo, habla de esperanza y visión. 
Da las claves de un liderazgo inspirador, liberado de protagonismo, tan necesario en 

Entrevista a José Miguel Zamora, germà de la Salle i nou secretari 
general de CONFER 

https://vidareligiosa.es/author/admin/
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nuestras organizaciones y, además, nos dice que cree en la dimensión 
intercongregacional de la misión, por eso sirve a la CONFER. 
 
Arlep nace de la unión de varias provincias Lasalianas en la Península Ibérica. Un 
breve recorrido por los datos… 
El nuevo Distrito Arlep está formado por 97 comunidades de Hermanos (703 Hermanos 
en total) y seis comunidades de seglares Asociados, 102 obras de “educación formal” y 
otras 14 de atención socioeducativa, 6 ONGD, 174 seglares que han hecho un 
compromiso explícito de asociación; de estos, algunos participan en comunidades 
propias de seglares y el resto participan en las comunidades de Hermanos, de manera 
más esporádica o frecuente (oración, reuniones, confección del proyecto comunitario, 
retiros, momentos de ocio…). Junto a ellos, cerca de 6.000 educadores y casi 80.000 
alumnos dan idea de lo complejo y rico que resulta la animación y el disfrute de iniciativas 
surgidas en cada lugar. 
 
Es de suponer que el proceso de integración no es fácil pero posible. ¿Cuáles son 
los logros que la nueva articulación Arlep está posibilitando? 
Es cierto que pasar de siete Distritos a uno, con una dedicación exclusiva según nuestro 
carisma a la educación humana y cristiana de niños y jóvenes y teniendo en cuenta la 
diversidad de legislaciones en esta materia en las 
diversas autonomías, no hacía fácil lograr la unión 
(aunque no fue ese el principal escollo). Pero al cabo 
del tiempo se apuntan varios logros que quizá no se 
puedan medir en “efectividad”, pero indican el camino 
que estamos llevando: 
– Los primeros pasos que dimos se caracterizaban por 
el miedo a las pérdidas: culturales, lingüísticas… En la 
superación de todos estos temores nos ha ayudado 
nuestro elemento carismático de la fraternidad: aprender a vivir la fraternidad desde lo 
diverso. Por encima de cualquier cosa somos hermanos y esto nos facilita el superar las 
dificultades. 
– Nos dinamiza, también, el convencimiento de los líderes, de los Hermanos que han 
impulsado los dinamismos de animación y que siguen realizando una apuesta por ello 
sin generar dudas. 
– Se ha favorecido el compartir mucha vida entre todos los Hermanos y entre Hermanos 
y Lasalianos seglares a través de programas, actividades y formación conjunta que han 
generado muchas sinergias. 
– La profundización en nuestro voto de asociación ha contribuido a una mayor conjunción 
entre Hermanos y Seglares, por encima de las tareas realizadas conjuntamente, y una 
mayor atención a los descubrimientos que iban haciendo los Asociados seglares. 
– Se ha incrementado, sin duda, el sentido de pertenencia institucional universal, que va 
más allá de la realidad concreta que cada uno vivía antes. Las diferencias no se 
convierten en elementos de ruptura sino en riqueza que se comparte. 
– Se habla mucho y se trabaja mucho sobre la misión única que compartimos juntos, 
Hermanos y Seglares, centrada en lo educativo-pastoral, y que permite descubrir 
riquezas y proponer iniciativas que dinamizan la misión. 
– Seguimos cultivando la formación en el carisma de manera conjunta Hermanos y 
Seglares, lo que favorece una vinculación desde lo más hondo y la ayuda mutua para 
asentar la pertenencia. 
– Se sigue trabajando en hacer visible una “Familia en comunión” dentro de una “Iglesia-
Comunión” en la que el Seglar cobra el protagonismo que le corresponde, y donde la 
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vocación laical del Hermano consagrado se descubre como un aporte original, singular, 
valioso y necesitado en nuestra Iglesia, marcada excesivamente por lo clerical. 
 
¿Cómo entiende Jesús Miguel Zamora el liderazgo? 
Cuando se refiere a lo que uno experimenta, aparecen razones y vivencias de liderazgo 
que te confirman de manera más convincente de que esto del liderazgo “debe ir por ahí”. 
Para mí un líder en el campo religioso debe ser, ante todo, una persona con “sentido 
común”, que sabe dónde está situado su lugar de animación y desde ahí promueve, 
ánima, impulsa la vivencia del carisma. Con ese punto de partida creo que el liderazgo 
que necesitamos en nuestra vida consagrada debe insistir en estas características: 
– Un hombre de Dios. Clave y fundamental. Persona enamorada de Dios, que sabe que 
en él tiene su raigambre, que a él acude como la consistencia de su vivir, que su relación 
a Dios es frecuente y que no deja lugar a 
dudas en los ojos que le ven de que es un 
“hombre (mujer) de Dios”. 
– Es una persona que se sitúa en la clave 
de autoridad como servicio. Sí, eso del 
capítulo 13 de Juan y la escena de la 
última cena: lavar los pies y la toalla. 
Claro. Levantarse de la mesa (romper lo 
seguro) y estar atento a las necesidades 
de sus hermanos… aunque no tenga solución para su problema particular. Pero el 
hermano sabe que va a estar ahí, preocupándose por lo que le pasa, por su vida, por su 
problema… buscando una solución mejor. 
– Es una persona abierta, que contrasta, pregunta a otros, discierne con otros para 
encontrar caminos de futuro que se vivan ya en el presente (no es un iluso que solo vive 
de futuro) y que aporten un rasgo genuino del carisma que ayude a sus hermanos a ser 
más felices en esa vivencia. 
– Es un hombre/mujer de aguante cuando las cosas vengan mal dadas, que no se arruga 
ante las dificultades de su comunidad o de su Institución. Ve las cosas de frente, las 
afronta, busca apoyos, no se derrumba fácilmente y aporta seguridad en los problemas. 
No es un héroe, sino una persona con principios y criterios de vida que le permiten dar 
fuerza a lo fundamental (porque está convencido de ello, no tanto obsesionado) y aceptar 
y manifestar sin ambages la parte de equivocación que pueda tener su liderazgo mal 
desarrollado. 
– De un líder así, uno se puede fiar, aporta seguridad, se desea trabajar con él y uno se 
siente seguro con sus decisiones, pues sabe que no brotan de un “calentón” cuanto de 
un juicio sereno que se ha ido haciendo cuerpo sólido en el discernimiento con otros, 
compartido con los que “no son de tu cuerda” pero que desean aportar algo al bien 
común. Y, al final, quieren escuchar tu palabra porque necesitan saber qué piensas, por 
dónde quieres animar a tus hermanos, cómo aportarles la vida que llevas. Si es así, te 
conviertes en un regalo (valioso) para ellos. 
– El líder no contemporiza con todo ni trata de agradar a todos. Sabe que ha sido elegido 
para transmitir vida, generar esperanza, abrir nuevos horizontes. Es verdad que no 
puede ni le conviene saber todo, para que no alardee. Pero ha de tener una palabra ante 
situaciones que no son acordes al carisma o al crecimiento de la comunidad o la 
Institución; esa palabra que brota de su experiencia personal vivida en profundidad, del 
cuidado que ha puesto en su formación en el campo que le compete y que descubre en 
el trato personal, cercano, amigable con sus hermanos. 
 
(Entrevista completa en VR [noviembre 2016]) suscripciones@vidareligiosa.es 
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Cartujos: La fascinante orden religiosa más austera y silenciosa del mundo 
Aleteia Brasil | Jun 26, 2017 
 

 
 
Hace casi mil años ellos que sostienen la vida activa de la Iglesia con la contemplación, 
la abnegación y un silencio lleno de elocuencia 
En un pasaje de su libro La Estrella de los Reyes Magos, el educador Julio César de 
Mello e Souza, mejor conocido por su pseudónimo Malba Tahan, comenta que hay en la 
ciudad española de Burgos un monasterio cartujo en cuya iglesia se expone una imagen 
del fundador, san Bruno, aclamada como obra de rara perfección. Quien observa la 
imagen tiene la impresión de estar frente a una figura viva. 
Se dice que, una vez, un viajero visitó la iglesia y, al toparse con aquella admirable 
imagen de san Bruno, fue incapaz de contener la admiración: 
-¡Es perfecta! Sólo le falta hablar 
-Se equivoca, señor -respondió respetuoso el monje que lo guiaba-. Esta imagen es 
perfecta precisamente porque no habla. 
La inspiradora y sencilla anécdota evoca uno de los rasgos más destacados y 
fascinantes del monje cartujo. 
 
La Cartuja 
La Orden de los Cartujos, también conocida como Orden de San Bruno, fue fundada el 
15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo, del año 1084. Es 
una orden religiosa católica semi-ermitaña de clausura monástica y de orientación 
puramente contemplativa: de ahí el silencio absoluto como característica de esa 
vocación particularmente austera. 
 
El nombre 
El peculiar nombre, “cartujos”, viene de la región donde los primeros monjes de la orden 
se instalaron: una montaña al norte de Grenoble Chartreuse, en el municipio francés de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère. El nombre francés Chartreuse fue traducido al latín 
medieval como Cartusia, y de ahí derivan, en español, las palabras “Cartuja”, para indicar 

Cartoixans 

https://es.aleteia.org/author/aleteia-brasil/
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tanto la orden como cada uno de sus monasterios, y “cartujos”, el término que se refiere 
a los monjes. 
La “Gran Cartuja” (Grande Chartreuse, que se ve en la foto de abajo) es la casa madre 
de la orden, situada en la misma región francesa de la fundación. 
En cuanto al nombre “Orden de San Bruno”, viene, evidentemente, del nombre del santo 
fundador. 

El gobierno cartujo 
Así como la Orden del Císter (de los monjes cistercienses, fundada por san Bernardo de 
Claraval), la Cartuja es una de las primeras órdenes centralizadas de la historia de la 
Iglesia. Está gobernada por el Capítulo General, una asamblea que se reúne cada dos 
años. 
Cada monasterio tiene su prior, que es el superior de la casa, elegido durante el Capítulo 
General. El prior puede ser mantenido o alejado del cargo conforme cumpla o no sus 
deberes satisfactoriamente, lo que vuelve al gobierno de la cartuja uno de los más 
flexibles y equilibrados que se conozca entre las instituciones humanas de cualquier 
época y naturaleza. 
 
La vocación cartuja 
Los cartujos concilian la vida comunitaria con la propia vida contemplativa, 
transcurriendo sus días, semanas, meses y años en silencio absoluto. Ellos, que 
practican la rígida abstinencia y hacen frecuentes ayunos, trabajan, estudian y 
rezan, dedican la mayor parte del día a la adoración. 
Los cartujos forman la comunidad religiosa comúnmente señalada como la que profesa 
la mayor austeridad de entre todas las órdenes religiosas católicas por su exigente modo 
de vida. A lo largo de sus mil años de existencia, la cartuja siempre ha mantenido un 
estricto y profundo espíritu de pobreza y abnegación, medios que les sirven a los monjes 
y monjas cartujos para buscar la mayor intimidad con Dios en la oración y la 
contemplación, libres al máximo de todo apego material y mundano. 
Su lema, que resume el espíritu de la vocación cartuja, es elocuente: 
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 “Stat Crux dum volvitur orbis” 
¿Qué significa? “La Cruz 
permanece en pie mientras el 
mundo da vueltas”. 
 
Testimonio fascinante 
Para conocer más sobre la 
fascinante vocación cartuja a la 
vida contemplativa, lee el 
siguiente artículo sobre cómo es 
la vida de un cartujo, contado por 
él mismo de una forma exquisita 
y artística. 
Feliz en la soledad, la vida de un 
monje cartujo 
 
Feliz en la soledad 
Sin el hijo que tanto deseaba; 
sin los besos de una mujer 
compañera; 

lidiando todo el día con lo austero. 
Así la soledad me miró. 
Y Dios me hice feliz de otra manera. 
Dentro de paredes y rigurosa clausura 
el cielo y la tierra mis fronteras, 
en la rutina monástica y seria, 
sólo con la aventura de la fe. 
Y Dios me hace feliz de otra manera. 
Como una nube que vuela solitaria, 
bella parábola del grano de trigo, 
así vivo en mi celda sin testigo, 
ningún otro entretenimiento que mi oración. 
Y Dios me hace feliz, y yo lo bendigo. 
Vibro con mi cuerpo consagrado 
como piedra esculpida en la minería; 
a la espera de la Eterna Primavera 
suspirando así tanto como yo soñaba. 
Y Dios me hace feliz de otra manera. 
Domino el corazón con la castidad, 
la humanidad sin ninguna dificultad; 
en silencio en mi celda, a la espera 
sin nada que suavice mi soledad. 
Y Dios me hace feliz, y ¡cómo! 
(un cartujo) 

A través de  https://cartusialover.wordpress.com/ “Todo sobre el Universo Cartujano” 
 
 
https://es.aleteia.org/2017/06/26/cartujos-la-fascinante-orden-religiosa-mas-austera-y-
silenciosa-del-
mundo/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm
_content=NL_es 

https://es.aleteia.org/2016/01/24/feliz-en-la-soledad-la-vida-de-un-monje-cartujo/
https://es.aleteia.org/2016/01/24/feliz-en-la-soledad-la-vida-de-un-monje-cartujo/
https://cartusialover.wordpress.com/
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Els franciscans de la Custòdia de Terra Santa van celebrar el vuitè centenari de la 
presència franciscana a Terra Santa. Amb aquest motiu es van reunir, el diumenge 11 
de juny passat, a Acre, el lloc de Terra Santa al qual van arribar els primers membres de 
l'Orde de Sant Francesc. 
 
Flama.info | redacció, 16 juny 17 |  
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idsource=1&idnew=24363 
 
Uns setanta franciscans de Jerusalem i Galilea van participar de la missa celebrada a 
l'església de Sant Joan d'Acre amb la qual es va obrir aquesta jornada commemorativa. 
 
"En aquest diumenge dedicat a la solemnitat de la Santíssima Trinitat, hem vingut fins a 
Acre per celebrar l'inici de la nostra presència a Terra Santa, just on fa vuit segles van 
desembarcar els primers frares menors i van començar l'aventura de la presència 
franciscana a Terra Santa, de la qual som hereus en l'actualitat", va expressar fra 
Francesco Patton, ofm, custodi de Terra Santa, en la seva homilia, en què va aprofundir 
sobre el significat de la Trinitat. 
 
"També la nostra missió aquí, a Terra Santa, té les seves arrels en aquesta experiència 
d'amor trinitari –va afirmar el Custodi–. De fet, en la carta a l'Orde, Sant Francesc ens 
recorda quin és el sentit de la nostra vocació, ens recorda per què Déu ens vol 
evangelitzadors i missioners: 'Doncs per això els he enviat al món sencer, perquè de 

Vuitè centenari de la presència franciscana a Terra Santa. 

http://www.flama.info/modules.php?name=news&idsource=1&idnew=24363
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paraula i d'obra donin testimoni de la seva veu i facin saber a tots que no hi ha omnipotent 
sinó Ell'". 
 
Durant la missa, els frares van renovar junts els seus vots com a gest simbòlic. El superior 
d'Acre, fra Simon Pietro Herro, va intervenir al final de la celebració: "Avui per a nosaltres 
és com una Pentecosta franciscana: estem aquí tots junts al lloc on van arribar els 
primers germans. Avui, amb la renovació del nostre sí al Senyor, podem començar de 
nou, amb força, humilitat, amor i energia, perquè el món d'avui necessita veritables 
testimonis franciscans". 
 
Fra Quirze, l'anterior superior d'Acre, els va guiar després a tots per descobrir la cripta 
sota l'església, dient: "El 1995 vaig arribar a Acre i el 1996 vaig entrar per primera vegada 
aquí per una finestra sota l'església. Vaig descobrir que hi havia espais plens de runes, 
tanta que vam necessitar 12 contenidors per retirar-los. Llavors vam iniciar les obres". 
Diversos anys després, es van trobar columnes romanes, diverses cisternes i altres 
habitacions, potser construïdes per reforçar l'estructura. 
 
Després de dinar es va realitzar una visita a la ciutat d'Acre, guiada per fra Eugeni Alliata, 
l'arqueòleg de la Custòdia. Fra Alliata mostrava un mapa antic de la ciutat vella en què 
estava assenyalat el lloc del primer convent, avui substituït per una escola. En caminar 
sobre els passos dels seus germans de fa 800 anys, els frares de la Custòdia de Terra 
Santa van poder, així, reconstruir la seva història. 
 
A l'octubre continuen les celebracions 
La culminació de les celebracions serà a mitjans d'octubre amb tres jornades especials 
de conferències i concerts als quals assistiran el cardenal Leonardo Sandri, prefecte de 
la Congregació per a les Esglésies Orientals, el pare Michel Perry, ministre general de 
l'Orde dels Frares Menors, fra Juli Cèsar Bunader, vicari general de l'Orde, i altres 
personalitats del món universitari i religiós. 

 
El 16 d'octubre la conferència estarà dedicada a les 
organitzacions i institucions que donen suport a les 
múltiples activitats de la Custòdia, mentre que a la 
tarda a Sant Salvador una cerimònia litúrgica, 
presidida pel pare general de l'Orde, obrirà les 
celebracions de l'aniversari. 
 
Al mateix lloc, el matí del 17 d'octubre el cardenal 
Sandri oficiarà la missa i continuarà després a la sala 
de la Immaculada amb una conferència sobre el tema 
"El paper dels franciscans a Terra Santa". Seguiran 
altres conferències, incloent-hi una dedicada a 
l'arribada dels primers frares a Acre, una sobre "Acre 
creuada" i una altra sobre les relíquies franciscanes 
trobades en el primer convent de la muntanya de Sió. 

 
El tercer dia, dimecres 18 d'octubre, el tema de la reunió serà el significat dels frescos 
de la basílica superior de Sant Francesc a Assís, seguida per una breu intervenció sobre 
els primers convents franciscans a l'Orient Mitjà. Per a la cloenda, a la tarda, està prevista 
una missa amb el vicari general de l'Orde, a la qual seguirà un concert preparat per 
l'Institut Musical de la Custòdia Magnificat.   
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Por  Hernán Quezada - 12/06/2017 

 
Hace unos meses, en lo primeros días del año, comencé a sentirme un tanto 
desilusionado de las redes sociales, específicamente de Facebook. Hay ríos de bytes 
que hablan de lo problemático que resulta para la vida y las relaciones una red como 
ésta. 
 
El sentimiento 
Uno de mis amigos de Facebook, muy joven, había publicado una fotografía en que se 
había infringido heridas y las exhibía ante el contento de sus “amigos” en esta red; eso 
me incomodó mucho. También había escuchado la historia del chico del norte de México 
que había anunciado en esta red, que cometería una masacre en su escuela. 
Llevaba días siendo testigo de publicaciones irresponsables, falsas, agresivas. De 
comentarios insensibles a muchas realidades humanas. Esto debo aclarar que es más 
presente en adultos que en jóvenes. 
La incomodidad que experimentaba sabía a tristeza, a decepción y a un poco de 
ira. 
 
Mi pensamiento 
Discerniendo mi “incomodidad”, no sólo por la foto, sino por más publicaciones que veía 
en Facebook, pensé que soy testigo de un nuevo modo de comunicarnos, un modo 
que no va cambiar y que seguramente se va a acentuar en los años venideros. No 
me sentí invitado a iniciar una campaña anti Facebook, sino que la invitación comenzaba 
a apuntar a “hacerme cargo” de mis inquietudes. 
Facebook en sí no es bueno ni malo, no puede serlo en sí, sino que el uso que se 
haga de éste determinará su bondad o su maldad. Me di a la tarea de pensar que es lo 
que me está mostrando esta red social, específicamente respecto a los jóvenes. 
Me parece que los jóvenes en las redes sociales están buscando, quieren expresar 
y quieren sentir “algo”. Hoy un gran porcentaje de la vida transcurre en estos medios. 
La búsqueda de los jóvenes en Facebook se ve inundada no sólo de información, sino 
de sentimientos, miradas, imágenes, rostros, frases. No es sólo información es 
comunicación, relación. 
¿Qué están buscando los jóvenes en las redes sociales? Me parece que están 
buscando sentido, están buscando encuentro y quieren expresarse en ese mundo 
en el que ahora estamos viviendo. Las heridas de aquel joven me parecieron un grito 

Ejercicios Espirituales en Facebook 

http://entreparentesis.org/author/hernquez/
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que tenía que escudriñar y un llamado que tenía que 
atender. ¿Sería posible ofrecer sentido en el 
Facebook? 
He dicho y escuchado muchas veces que lo que está en 
las redes sociales en su gran mayoría parece basura, 
sentimentalismos y expresiones poco reflexionadas que 
nos hacen navegar en un mar turbio en el que suelen flotar 
los troncos más inútiles y podridos. 
 
La invitación 
El sentimiento era incomodidad, la reflexión ya estaba 
echa, ahora era tiempo de secundar la moción: ofrecer 
sentido en Facebook. Sí, no me quejaría de esta red sino que sentí la invitación a utilizar 
el medio.  ¿Qué es lo mejor que conozco para encontrar sentido? ¡Ejercicios 

Espirituales! ¿será posible una versión de 
Ejercicios Espirituales en Facebook? 
En medio de unos días de asueto decidí 
lanzarme a esta nueva misión, quizás unos 
15 jóvenes responderían a mi invitación, 
pensé en aquel momento. Invité a una 
amiga religiosa, a un amigo laico, y calculé 
que juntos podríamos acompañar en el 
messenger de Facebook a estos posibles 
jóvenes. Mis compinches respondieron un 
rotundo SI. 
Elaboré un post invitando a la experiencia, 
dejé claro que esta experiencia sería para 
jóvenes de entre 18 y 30 años. Mi post 
comenzó a tener respuesta, 10, 40, 80, 
100… ¡Había arruinado mis vacaciones! 
Las solicitudes no se hicieron esperar y 
llegaban cada minuto. En ese momento 
tuve que crear criterios de selección (nunca 
haber vivido Ejercicios Espirituales, tener 
muy claro que no podrían vivir la 
experiencia de manera personal, etc). 

Comencé a convocar más amigas y amigos que me ayudarán como acompañantes y 
acepté a 65 jóvenes para esta prueba piloto. 
 
Con el arranque de la experiencia tuve claro unos puntos: 

1. Los jóvenes están deseoso de buenas propuestas. 
2. Es posible proponer en Facebook. 
3. Hay una búsqueda de sentido (muchos, no sólo jóvenes escribían pidiendo vivir 

la experiencia). 
4. Los jóvenes buscan a Dios. 
5. El Facebook tiene poder de convocatoria. 
6. Yo estaba junto con los demás acompañantes muy emocionado. 
7. No sabía que iba a pasar. 

Abrí un grupo cerrado en Facebook, agregué a los cyber ejercitantes y cyber 
acompañantes, grabé con mi móvil mi primer vídeo, subí el primer texto y arranqué la 
experiencia. ¿Cómo terminó? En la próxima se los cuento. 
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Entrevista al P. Bernabé Dalmau 
a càrrec d’ Òscar Bardají 
Butlletí del Santuari. Montserrat. 
106 2a època, setembre-
desembre 2016 
 
Una particularitat de l'Any Jubilar de 
la Misericòrdia va ser que el papa 
Francesc va instituir els "missioners 
de la misericòrdia", segons va 
escriure en la butlla de convocació: 
"Tinc la intenció d'enviar els 
missioners de la misericòrdia. 
Seran un signe de la sol·licitud 
materna de l'Església per al Poble 
de Déu, perquè entri en profunditat 
en la riquesa d'aquest misteri tan 
fonamental per a la fe". Un monjo de 
Montserrat, el P. Bernabé Dalmau, 
en va ser designat. 

 
Com es va produir aquesta 
designació? 
Doncs que, a partir del suggeriment 
del sant pare, la Santa Seu va 
designar alguns preveres amb 
aquesta finalitat; i també alguns 
episcopats designaren preveres de 
la pròpia diòcesi. A Catalunya, cada 
bisbe escollí els seus, i 

conjuntament els bisbes van enviar la llista d'aquesta llarga vintena de preveres al 
Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, el dicasteri encarregat d'organitzar l'Any 
sant. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la qual pertany Montserrat, el senyor bisbe 
va voler que els tres missioners que designava pertanyessin a congregacions religioses, 
i un dels quals fos monjo de Montserrat, i el pare abat m'ho proposà. 

 
En què va consistir la missió? 
La intenció del sant pare era que fóssim particularment predicadors de la misericòrdia i 
la transmetéssim en especial en el sagrament del perdó. Cada diòcesi organitzà les 
pròpies activitats dels missioners, amb gran llibertat perquè els mateixos arxiprestes 
posessin en marxa els objectius de l'Any jubilar. 
 
Quins eren aquests objectius? 
El papa Francesc els desgranà en l'esmentada butlla. Però podem dir que, en el fons, 
eren la concreció del que ell es va proposar en arribar a la seu de Roma: que l'Església 
d'avui mostri en el seu interior i de cara al món un rostre de bondat –no de bonisme!–, 
en la línia del que Joan XXIII ja va dir en inaugurar el Concili Vaticà II:  l’Església prefereix 
emprar la medicina de la misericòrdia en comptes de les armes del rigor. Em refermo, 

Missioner de la misericòrdia 
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doncs, en la convicció que amb el pontificat de Francesc estem estrenant una nova etapa 
d’aplicació del Concili. Serà més d’aprofundiment d’actituds que de reformes d’estructures. 
Les grans reformes derivades del Vaticà II ja les hem fetes o les estem fent cada dia. 
Almenys sabem cap on hem d’anar. El que costa és discernir en el concret. I és aquest el 
carisma del papa Francesc, ajudar a discernir; potser com a bon jesuïta està entrenat en 
aquest exercici. 
 
Vau rebre un mandat especial, els missioners de la misericòrdia? 
Ens van convocar a Roma a una audiència amb el sant pare, seguida, l'endemà, de la 
concelebració eucarística del Dimecres de Cendra, al final de la qual va fer damunt nostre 
aquesta pregària: "Mira, Senyor, aquests servents 
teus, que enviem com a missatgers de misericòrdia, 
de salvació i de pau. Guia els seus passos amb la 
teva mà i mantén-los amb el poder de la teva gràcia, 
perquè no caiguin sota el pes de les fatigues 
apostòliques... Que ressoni en les seves paraules la 
veu de Crist i en els seus gestos el cor de Crist; i 
que els qui els escoltaran siguin atrets a l’obediència 
de l’Evangeli. Infon en els seus cors el teu Esperit 
Sant, perquè, fets tot a tots, portin a tu, Pare, una 
multitud de fills que en la santa Església et lloïn 
sense fi”. Ens donaren una acreditació i una estola. 
 
En què es van concretar aquestes "fatigues 
apostòliques"? 
Això ho hauria de dir cada missioner. Per a mi van 
consistir a predicar el tema jubilar en alguns dels 
grups de pelegrins del nostre Santuari. Fora del 
monestir, també vaig tenir algunes predicacions i 
conferències, així com presidir celebracions penitencials. A la pràctica tot va quedar en 
àmbit diocesà, malgrat que, teòricament, ens podien cridar de tot el món... 
 
I la resposta a la proposta del papa s'ha notat? 
Jo crec que sí, sobretot si tenim en compte que la misericòrdia és la clau per entendre 
tot el pontificat del papa Francesc, com ho fou per a Joan XXIII la d'"aggiornamento" o 
actualització. Fixem-nos com no s'ha cansat de predicar-la i de practicar-la en els seus 
viatges apostòlics. Fins i tot el Sínode sobre la família i el document postsinodal es 
mouen en aquests paràmetres. A vegades algú invoca l'estil del papa Francesc per 
justificar lleugereses, però l'actitud que ell promou és quelcom molt seriós, perquè 
s'identifica amb la manera d'actuar de Déu.  
 
Algun fruit concret d'aquesta promoció de la misericòrdia? 
El que em ve més immediatament a la ment és el de la reconducció de la pràctica del 
sagrament del perdó. De mà del papa Francesc, ha pres nova llum, sobretot pensant que 
el sant pare no pretén fer marxa enrere sinó simplement redescobrir allò que la generació 
anterior no havia pogut o sabut encarrilar. I això el papa ho fa per la via de la misericòrdia. 
Exhorta els preveres a exercir aquest ministeri evitant deformacions que havien convertit 
el sagrament en una tortura. I aquesta "promoció de la misericòrdia" no sols la mostrà 
conferint als missioners les facultats de perdonar els pecats que abans estaven reservats 
als bisbes sinó donant a tots els preveres –àdhuc els cismàtics seguidors del bisbe 
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Lefebvre–  de poder absoldre el pecat de l'avortament. Més encara, un cop acabat l'Any 
sant, ha prolongat indefinidament aquestes concessions. 
 
I no hi ha el perill de parlar molt de misericòrdia i que ara tot continuï com abans? 
El perill hi és, però el papa Francesc constantment mostra la línia a seguir, i certament 
que, traient molta pols que s'havia enganxat en la pràctica de l'Evangeli, fa caure moltes 
rutines i molts estancaments. 
 
Heu publicat uns apunts sobre l'encàrrec de ser missioner... 
El "Dietari d'un missioner de la misericòrdia" és un recurs literari per a explicar diversos 
aspectes d'aquesta virtut i transmetre els objectius de l'Any jubilar. Començo amb el dia 
que rebo l'encàrrec i acabo amb la festa de la Pasqua de 2016, temps que tingué els 
moments forts d'obertura del jubileu, de recepció de la missió del sant pare i de les 
activitats quaresmals de l'Any sant. 
 
Un any que no vau acabar a Montserrat, per cert. 
No, perquè vaig passar tot el novembre a Roma. El motiu no tenia res a veure amb 
l'encàrrec de missioner, encara que la tasca hi convergia. Es tractava de continuar la 
tradició montserratina d'enviar un monjo algunes setmanes de cada Any jubilar a la 
basílica de Sant Pau extramurs, confiada des del segle VIII a benedictins. Ajudar unes 
setmanes aquella comunitat en el ministeri del sagrament de la reconciliació va ser una 
experiència que em va arrodonir molt tot el que havia viscut durant l'Any sant. Em 
sorprengué favorablement el gran nombre de pelegrins i l'esperit amb què venien –per 
dir-ho amb l'expressió popular– a "guanyar el jubileu".  

 
I la pregunta que fa 
tothom: Què en 
quedarà de l'Any 
jubilar de la 
misericòrdia? 
He esmentat abans 
que amb el papa 
Francesc i tot el que 
suposa l’Any de la 
misericòrdia comença 
una segona recepció 
del Concili del nostre 
temps. Potser seria 
més just dir que 
arrenca un impuls 
promotor de reforma a 
partir de la virtut 

central de la misericòrdia. Això pot donar una nova configuració del lloc de l’Església en 
el món, de la manera de situar-s’hi i de la forma de viure ella mateixa la perpètua missió 
evangelitzadora. A condició que no es redueixi a una moda verbal, com n’hem conegut 
tantes en les darreres èpoques. En dir això no infravaloro la missió perenne de l’Església, 
i encara menys el compromís dels qui s’hi han donat a fons. Sols situo el nostre moment 
en el treball de retorn a l’Evangeli, mina inesgotable de la qual cal anar redescobrint els 
filons. Acceptant la nostra època com "un temps favorable" en sentit bíblic, la vocació de 
la generació present és de continuar aprofundint el "Sigueu misericordiosos com ho és 
el vostre Pare". 
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Eduard Ibáñez - 27/06/2017 
 
En els darrers anys ha anat guanyant força a casa nostra un perillós laïcisme que pretén 
la marginació social de la religió i especialment del fet cristià, cercant la minimització 
de la influència de l’Església i del catolicisme, considerat un adversari a combatre. 

El laïcisme excloent, de fet, és molt antic (i en alguns moments de la nostra història fou 
molt agressiu i sovint sanguinari). Ara bé, avui i dia, per raons que mereixerien un estudi 
profund, aquest laïcisme, degudament reconvertit, ha reprès nova força, desenvolupant 
un enorme i creixent activisme social, polític i mediàtic, que ha aconseguit imposar 
el seu relat a l’opinió pública, fins al punt d’associar-se popularment a progrés, llibertat 
i modernitat. Però, en realitat, i em sap greu dir-ho, la seva essència real és de caire 
autoritari. 

Un ampli front de partits polítics (Comuns, ICV, Podem, CUP i en alguns àmbits ERC 
o PSC... de vegades amb la complicitat o la passivitat de PdCat...) amb l’impuls de 
diferents entitats socials, així com bona part dels mitjans de comunicació (incloent 
fins i tot la radio i la televisió públiques de Catalunya i moltes municipals, sigui en les 
seves línies editorials o en els àmbits d’acció d’alguns dels seus professionals), treballen 
dia a dia per desprestigiar l’Església Catòlica i el catolicisme, reduir la seva presència 
pública, limitar-ne la col·laboració dels poders públics (especialment la de tipus 
econòmic), fer-la fora de l’ensenyament, fer callar o tergiversar els posicionaments 
eclesials sobre determinats temes, diluir el seu arrelament en el magma de la creixent 
diversitat religiosa i restringir-ne les seves capacitats legals de funcionament. Val a dir 
que en molts casos aquestes actuacions no responen a un opció deliberada, sinó a la 
inèrcia de pràctiques, prejudicis i estils que inconscientment incorporen el relat dels 
veritables promotors d’aquest laïcisme. 

El fet és que aquesta ofensiva laïcista comporta la vulneració de la llibertat 
religiosa, un dret humà fonamental vinculat a la dignitat humana, avui en perill en el 

La nova ofensiva laïcista excloent 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/174604
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/moreneta-sempre-somriu-216650
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nostre país. Alhora, aquestes pràctiques i polítiques, en la mesura que volen afeblir el fet 
religiós, poden comportar un greu empobriment social i cultural de la nostra societat, 
la qual, no oblidem, s’identifica majoritàriament amb alguna tradició religiosa, 
especialment la cristiana. 

La llibertat religiosa, un dret humà fonamental amb dimensió pública 

I és que avui és trist haver de recordar que el dret 
humà a la llibertat religiosa no és només el dret 
individual a elegir lliurement les pròpies creences 
sense patir cap restricció, coacció o discriminació, 
sinó que comporta també, com estableixen els 
tractats i la jurisprudència  internacionals, una 
dimensió col·lectiva i pública. Aquesta dimensió 
col·lectiva i pública exigeix el respecte del dret dels 
individus, els col·lectius i les confessions a expressar 
públicament les pròpies conviccions i a aspirar a la 
seva extensió, a celebrar dignament el seu culte i 
ritus, a promoure’n l’ensenyament, a garantir-ne la 
transmissió generacional, a participar i pretendre 
influir (com qualsevol altra opció) en tots els debats 
públics des de les pròpies creences, així com el 
respecte al lliure desenvolupament de les 

confessions i organitzacions religioses d’acord amb les seves pròpies tradicions i 
conviccions. El reconeixement d’aquests drets és una conquesta de llibertat i de 
progrés, aconseguida després del vessament de molta sang. 

I cal també repetir que per garantir el ple exercici d’aquest dret fonamental, incloent la 
seva dimensió col·lectiva i pública, es requereix la col·laboració entre els poders 
públics i les confessions i institucions religioses de les diferents tradicions 
existents a la societat. Alhora, aquesta col·laboració, degudament orientada, en la 
mesura que afavoreix el desenvolupament de l’activitat de les confessions, també 
comporta importants beneficis socials, en termes culturals, educatius, de cohesió 
social i de convivència. Sense l’enorme acció social, cívica, cultural i educativa de les 
religions, especialment el cristianisme, vinculat profundament a la cultura i la història del 
nostre país, la nostra societat seria molt més injusta, conflictiva, violenta, desigual i 
endarrerida. Els mateixos drets humans, els valors de justícia, de llibertat, de pau, de 
solidaritat i fins i tot de laïcitat són fruit en bona mesura del desplegament social del 
cristianisme i de l’acció de molts cristians al llarg de la història.  

Les confusions conceptuals laïcistes i les seves expressions 

Darrera de la mentalitat laïcista excloent hi ha greus confusions conceptuals, causades 
per pur desconeixement i que no responen normalment a mala fe (al contrari, sovint es 
viuen com una causa justa i d’alliberament). 

Així, es confon la necessitat de separar els poders públics de les institucions religioses 
amb l’absurda exclusió de la la col·laboració entre uns i altres. L’Estat, sense atorgar 
poder jurídico-polític a cap confessió, té el deure de col·laborar amb totes elles en favor 
de la protecció integral de la llibertat religiosa i en tot allò que afavoreixi al bé comú. 

Es confon la necessària laïcitat de l’Estat amb la impossible laïcitat de la societat, 
negant així la religiositat inherent a les persones com a fet social. Totes les persones 
tenen conviccions religioses o creences relacionades amb el sentit de la vida, vinculades 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/religio-en-una-catalunya-independent-una-questio-192800
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a la seva identitat més profunda i les seves opcions ètiques i que són viscudes 
comunitàriament. Aquestes creences han de ser no solament respectades sinó també 
tingudes en consideració permanentment en totes les polítiques públiques. 

I es confon l’obligada neutralitat de l’Estat respecte el fet religiós (que li exigeix no 
identificar-se ni confondre’s amb cap religió) amb una apriòrica (i avui 
indefensable) concepció global negativa de la religió com a suposada opressió que 
cal superar o en tot cas una rèmora del passat en extinció i simplement a tolerar. 
Certament, la religió, com tot fenomen social, té patologies que cal corregir (també el 
cristianisme), però no s’han de confondre amb la seva realitat normal, que contribueix 
decisivament al desenvolupament de les persones, de la societat i de la cultura. 

Arrossegada per la seves confusions (i també sovint per l’intent de guanyar poder polític 
amb aquesta bandera) i estimulada certament també per algunes patologies històriques 
i actuals en l’interior del món catòlic (que els mateixos catòlics hem de corregir), la nova 
ofensiva laïcista s’ha expressat darrerament en múltiples propostes i actuacions: la 
intenció declarada d’alguns partits d’eliminar la històrica concertació entre l’Estat i 
institucions religioses cristianes en l’educació i d’excloure l’ensenyament 
confessional (encara que sigui opcional) de l’escola pública; l’intent d’eradicar tot 
benefici fiscal i col·laboració pública econòmica amb les institucions catòliques 
(mentre es considera normal el suport econòmic als partits polítics, sindicats, fundacions 
o altres); l’eliminació de símbols i elements amb contingut cristià de l’espai públic 
(creus, noms de carrers, monuments...); la repressió mediàtica i fins i tot legal de 
posicionaments en certs temes simplement perquè contradiuen el discurs dominant 
(discurs que, per encertat que fos, mai no pot ser la veritat total i definitiva sobre res), 
vulnerant així també la llibertat d’expressió (per exemple: la insòlita declaració de 
persona non grata d’un bisbe per les seves opinions, les mesures coactives sobre 
campanyes ideològiques, a l’empara de la Llei contra la discriminació del col·lectiu LGTB 
-una llei que no ofereix prou garanties per evitar la vulneració de la llibertat ideològica i 
d’expressió-, una inaudita resolució parlamentària per impedir una conferència en una 
parròquia...); l’exclusió de cerimònies i rituals religiosos seculars cristians dels 
programes de festes municipals d’origen cristià; projectes d’expropiació 
d’edificis religiosos per “retornar-los al poble”; la promoció de la no presència de 
càrrecs públics en cerimònies religioses cristianes (mentre sí que es troba normal 
assistir a les d’altres religions i, per descomptat, també a qualsevol mena d’actes 
culturals, esportius o culinaris...); la rescissió de convenis de col·laboració per 
l’atenció religiosa en institucions sanitàries; una cobertura informativa sistemàtica, 
sovint manipuladora, de tota mena d’escàndols en el món cristià (encara que siguin 
en altres continents), mentre s’invisibilitza la pràctica i la vida religiosa cristiana 
normal de centenars de milers de creients o bé se la presenta separada i sense cap 
relació amb les creences que la fonamenten. Tot això per citar només alguns exemples. 
A això cal sumar l’activitat agressiva de certs col·lectius que causen danys físics en 
esglésies, interrompen celebracions, denigren símbols i persones o desenvolupen 
accions provocadores que ofenen el sentiments religiosos de molts. 

L’anunci d’ERC d’una proposta de reforma legal 

En aquest context no crida l’atenció la intervenció de fa uns dies del portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, on 
anunciava la pròxima presentació d’una proposta de reforma de l’actual legislació estatal 
en matèria de llibertat religiosa, en termes similars a la presentada a l’any 2010 
(conjuntament amb EUiA i ICV) i que no va prosperar per manca de suport del PSOE.   
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Aquella proposta de llei del 2010, les línies mestres de la qual el diputat Joan Tardà va 
recordar a la cambra, suposava una profunda mutació del règim jurídic actual a Espanya, 
de greus conseqüències, especialment pel que fa l’Església Catòlica (a qui realment 
anava adreçada) però també per les altres confessions. Es presentava com un intent 
d’ampliar la protecció de la llibertat ideològica, atorgant-li garanties equiparables a la 
llibertat religiosa, però en realitat plantejava modificacions legals que suposaven un greu 
retrocés, quan no vulneracions, en matèria de llibertat religiosa. 

Entre d’altres aspectes preocupants, recordats ara pel diputat Sr. Tardà, la  proposició 
establia una greu limitació legal a la col·laboració entre institucions públiques i 
confessions religioses, ja que la supeditava únicament a la finalitat de protegir la 
llibertat religiosa, excloent implícitament la col·laboració en matèria econòmica, 
educativa, cultural, social, cívica...; (¿per què els poders públics poden col·laborar i 
contribuir al sosteniment econòmic de partits polítics, sindicats, fundacions, i atorgar-los 
exempcions fiscals, i no ho pot fer amb confessions religioses ben arrelades i que també 
tenen la seva funció social?). D’altra banda, el text preveia la submissió de les institucions 
religioses (actualment amb un estatus legal específic) al règim legal d’associacions i 
fundacions civils, vulnerant així la seva llibertat d’autoorganització basada en les seves 
conviccions, normes i tradicions. Establia també l’eliminació del matrimoni en forma 
religiosa (com ja va fer la Segona República), menystenint aquesta realitat, obligant als 
creients a un doble tràmit i eliminant qualsevol reconeixement legal de la normativa 
religiosa del matrimoni. El text queia fins i tot en l’absurd de prohibir als càrrecs públics 
l’assistència a cerimònies religioses, vulnerant matusserament la llibertat d’acció política 
dels representants electes. Finalment, la proposta preveia implícitament la derogació 
automàtica dels Acords d’Espanya amb la Santa Seu (cada cop més criminalitzats) en 
allò que fos contrari a aquesta Llei (doncs només així seria possible l’aplicació a 
l’Església de les reformes esmentades). De fet, el text semblava no reconèixer-li ja més 
cap interlocució jurídico-política a la Santa Seu, malgrat sigui la institució màxima per als 
catòlics. 

El més sorprenent de tot era que l’aprovació d’aquesta norma, proposada per grups 
parlamentaris catalans, comportava una potencial invasió de les competències del 
Parlament i la Generalitat de Catalunya, en establir il·legítimament importants 
restriccions a l’actuació dels poders públics catalans en la seva relació amb les 
institucions religioses. 

Hi havia en aquell text un detall revelador del seu tarannà: si bé totes les mesures que 
contemplava semblaven pensades per reduir la posició jurídica i influència de l’Església 
Catòlica, en cap moment se la citava; només hi havia una única cita en tot el seu articulat 
a alguna tradició religiosa, que es referia a la llei islàmica i 
l’alimentació halal. Evidentment, no es volia reconèixer (sinó combatre) que el 
catolicisme és, almenys per ara, la religió àmpliament  majoritària sociològicament a 
Espanya, menystenint així el deure dels poders públics d’atendre concretament a la 
realitat social del país al servei del qual existeixen. Més aviat el que hi havia darrera era 
un projecte d’intervenció en l’àmbit religiós adreçat disminuir la influència social 
d’una determinada religió: un projecte completament il·legítim, autoritari i incompatible 
amb el mateix principi de laïcitat de l’Estat que es diu defensar. 

M’agradaria creure (però no em faig il·lusions) que ERC no tornarà a presentar una 
proposta en els mateixos termes i que no és aquest el seu projecte en matèria religiosa 
per a la República Catalana. Considero ERC un partit compromès amb les llibertats civils, 
però em sembla que encara patina greument pel que fa a la llibertat religiosa. 
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El periodista Josep Playà va entrevistar Enzo Bianchi, fundador del monestir de Bose 
(Itàlia), sobre quin sentit té la pregària al segle XXI. La resposta del monjo va subratllar 
el caràcter decisiu de la pregària, la distinció entre la pregària religiosa i la cristiana i, 
finalment, les dues premisses de la cristiana: temps i saber escoltar. Sobre el temps, va 
afirmar: «Necessitem trobar temps i no és fàcil, perquè l’idolatrem, s’ha convertit en el 
nostre patró i en som esclaus. Cal governar el temps i trobar-lo.» Sovint, reflexionem 
sobre els mètodes en la pregària, la funció del silenci, 
la interioritat, els grans mestres... Tot això és magnífic, 
però sense el temps es converteix en paraules buides 
i en focs d’artifici. El temps no és suficient, però és 
indispensable. 

Primer, l’ésser necessita temps. Martin 
Heidegger, filòsof alemany, va escriure el 1927 el 
llibre Ésser i temps (Sein und Zeit). La persona 
humana no pot ser ni realitzar-se fora del temps. La 
seva vocació d’eternitat no li permet viure fora de les coordenades espaciotemporals. La 
pregària no en pot prescindir: lloc i temps. Totes les altres activitats i funcions, tampoc. 
Acceptar una responsabilitat implica dedicar-li el temps que li correspon. A la feina, 
sembla més clar, perquè es paga. En la resta d’àmbits de la vida, es cau en l’oblit. Si ets 

pares, mare, fill, filla... no pots exercir cap d’aquestes 
funcions sense dedicar-hi temps. Ser sacerdot, 
religiosa, religiós, monjo... el mateix. És el que costa 
més. 

Segon, el temps és un bé escàs. Els antics 
distribuïen el temps en dos conceptes: el lleure i el 
negoci. No està gens malament. La realitat, no 
obstant això, és més complexa. En l’actualitat, es 

parla de conciliar l’horari (temps) laboral i familiar. Molts debats, però pocs avenços. Com 
que és un bé escàs, queda reduït a economia. Ara es tracta de tenir temps o no per 
realitzar activitats determinades. Els projectes augmenten a velocitats exponencials, però 
el rellotge continua marcant els minuts i els segons de manera impertorbable. Falta 
temps. Cal jerarquitzar i triar. Per tranquil·litzar- nos, avui parlem de substituir la quantitat 
de temps per la qualitat. Xoquem contra els límits 
temporals de la nostra vida. El posthumanisme els vol 
prolongar gairebé indefinidament. Veurem quines en 
seran les aportacions reals. 

Tercer, recuperar el timó del temps. La 
denúncia d’Enzo Bianchi fa pensar: «Idolatrem el 
temps, que es converteix en el nostre patró i nosaltres, 
en els seus esclaus.» Diem: «No tinc temps.» La 
pregunta és evident: «Per a què?» La invitació del 
monjo es concreta a governar el temps i a trobar-lo. Malgrat tots els impoderables, jo 
prenc decisions sobre la meva agenda. Un dilema existencial de primera magnitud: el 
temps ens devora a nosaltres, com recorda la mitologia grega, o nosaltres governem el 
temps. Moltes persones passen el temps sota el signe de la inconsciència. Compten els 
anys, però no els doten de contingut i significat. Un repte. 

Lluís Serra Llansana 

Esclaus del temps 

Quines són les 
meves 

responsabilitats a la 
vida i quant temps 

les hi dedico? 

Com afronto 
l’escassetat del 

temps? Quines són 
les meves prioritats? 

Quin espai ocupa en 
el meu temps la 
relació amb Déu, 

amb la comunitat i 
amb els necessitats? 
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Quatre organitzacions salesianes 
s'uneixen al projecte Europe 
Scenario 6  

Més de 250 organitzacions no 
governamentals de tot Europa van 
llançar el 20 juny d'enguany una 
visió alternativa sobre un model 
més democràtic, just i sostenible 
per a Europa. Aquest escenari 
pretén influir en el futur debat sobre 
la direcció que Europa ha de 
prendre, i la visió alternativa ha 

estat subscrita per entitats que representen una gran varietat de grups d'interès diversos, 
que inclou drets laborals, cultura, desenvolupament, medi ambient, salut, drets de les 
dones, joves i antidiscriminació. 

Salesians 2, 26 juny 17 via flama.info 

Arriba en els dies previs a la cimera de líders de la UE d'aquesta setmana, en l'agenda 
s'abordaran assumptes clau com la migració, la seguretat, el mercat de treball i el Brexit. 
Aquesta setmana també marca el primer aniversari del referèndum que va aprovar la 
sortida del Regne Unit de la Unió Europea (23 de juny), que ha posat en l'agenda política 
dubtes sobre el futur d'Europa. 

La visió descriu un futur per a Europa en què "la sostenibilitat s'assenta fermament en el 
cor del projecte Europeu", i que la UE se centra en la "democràcia i participació, justícia 
social i ambiental, solidaritat i sostenibilitat, respecte per l'estat de dret, els drets humans, 
tant a Europa com arreu del món". 

Les organitzacions presenten aquest escenari per al futur com una alternativa a les 
propostes del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, escenaris 
inclosos en el Futur d'Europa, document sobre el qual els estats membres estan sent 
consultats i les primeres conclusions s'esperen per a finals d'enguany. (El Llibre Blanc 
sobre el futur d'Europa està disponible aquí). 

En nom de SDG Watch Europe i Friends of the Earth Europe, Leida Rijnhout va dir: "Els 
cinc escenaris per al futur d'Europa presentats pel president Juncker són molt 
decebedors i tenen poca connexió amb els reptes que la Unió Europea afronta. En el seu 
lloc ens cal una visió clara -un sisè escenari- que posi el benestar social i ambiental al 
centre. La implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible hauria 
de ser absolutament clau per a un futur que estigui al servei dels pobles i del planeta, i 
no d'altres interessos". 

En nom de Don Bosco International, Ángel Gudiña ens indica: "Invertir en la infància i la 
joventut són factors clau per a una Europa més justa, cohesionada i sostenible. Dotar les 
futures generacions amb serveis públics de sanitat, amb accés a serveis socials i a una 
educació formal i no formal de qualitat assegura la continuïtat d'un projecte europeu en 
risc, en vista dels últims esdeveniments. Com a Don Bosco International, pretenem que 
la UE se centri més en els seus ciutadans, especialment en aquells que a causa de la 
seva edat o circumstància no solen ser escoltats". 

Salesians s’uneixen al projecte Europe Scenario 6 
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Visitando las antiguas misiones jesuíticas del Paraguay 
Ismael Bárcenas Orozco, 6/06/2017 

Hace pocas semanas tuve oportunidad de ir Paraguay. Cerca de Asunción nos 
reunimos varios jesuitas procedentes de distintas latitudes de América Latina y el 
Caribe. El encuentro consistió en exponer y compartir diferentes experiencias que 
hemos estado trabajando en lo que concierte a pastoral juvenil y vocacional en cada 
provincia. Al terminar este encuentro, tuvimos oportunidad de visitar las antiguas 
misiones de San Ignacio Guazú (grande) y Santa Rosa. Al otro día conocimos la antigua 
misión de Santísima Trinidad (Itapúa) 
 
Reconozco que en los inicios mi proceso vocacional fue importante contemplar la película 
de “La Misión”. Ahí supe por primera vez sobre las misiones (o reducciones) jesuitas (o 
jesuíticas) del Paraguay. Recuerdo haber asistido, siendo alumno del ITESO de 
Guadalajara –allá por 1989-, a un cine-foro sobre filme. Ahí, el P. Jesús Gómez Fregoso, 
SJ. expuso interesantes detalles históricos sobre las reducciones, experimento misional 
que duró más de 150 años. Desde entonces he tenido la curiosidad por el tema y he 
tratado de leer todo lo que me encuentro al respecto. Por lo mismo, este viaje a las 
antiguas misiones suscitó en mí enorme atracción. 
 
Actualmente, en lo que fue la misión de San Ignacio Guazú está el noviciado de los 
jesuitas de Paraguay. Ahí mismo hay un museo que recolecta diferentes piezas que 
datan de la época de las reducciones. Hay una hermosa imagen de la Virgen María 
tallada por manos guaraníes. En la sala en donde están las efigies de San Ignacio de 
Loyola, San Francisco Xavier y San Francisco de Borja, que igualmente provienen de 
aquella época e igualmente fueron elaboradas por indígenas, escuchamos música 
barroca compuesta por Domenico Zipoli (1688 – 1726). Parte de la obra de este 
jesuita italiano se recuperó gracias a un descubrimiento que se dio en antigua 
misión de Chiquitos, Bolivia. En este concierto, dos jóvenes, uno con arpa y otro con 
violín, impregnaron aquel salón con melodías destinadas a aquellas misiones. En esta 
misma línea, también fue impactante que, después de conocer el museo que hay en otra 
misión, la de Santa Rosa, al visitar el templo, nos encontráramos con otro grupo de 

Una visita especial 

http://entreparentesis.org/author/ismbarc/
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músicos y coristas que grababan un disco sobre la antigua música de las reducciones. 
Si bien el deterioro de los años menguó aquellas grandes edificaciones arquitectónicas, 
sigue la música intacta. Y dicha música, con su encanto y delicadeza, así como tocó 
aquellos almas guaraníes, sigue tocando el corazón de quien la escucha. Por cierto, 
durante las caminatas, nos hidratamos con el Mate, té de yerba que se bebía en las 
misiones y que, a la fecha, se toma frío o caliente según el lugar. 
 

Al momento de la 
expulsión de los 
jesuitas de los 
dominios españoles 
(en el siglo XVIII), la 
misión que 
expresaba el mayor 
auge y esplendor de 
las más de 20 
reducciones de ese 
rumbo, fue la 
reducción de la 
Santísima Trinidad 
(Itapúa). A la fecha 
siguen en pie 
algunos de los 
grandes muros del 
templo y los arcos 
que rodeaban la 
plaza principal. De la 
visita a esta misión, 
me quedo con dos 
detalles. Primero, la 
pila bautismal, que 
conserva el año en 
que se hizo, 1728. 

También, me quedo con los ángeles esculpidos que aparecen en los muros. Unos tocan 
instrumentos de cuerdas, otros tocan instrumentos de vientos. Hay ahí un ángel 
tocando el arpa, que es el instrumento musical representativo del Paraguay. El 
arpa fue introducida en estas geografías por el jesuita tirolés, Antonio Sepp, a 
finales del siglo XVII. 
 
Después de este periplo turístico voy a lo que quiero de decir. Reflexionando sobre el 
modo en que la Compañía de Jesús misionó en esta zona que comprende partes de 
Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Paraguay, resalto algunos aspectos. Todo jesuita que 
era destinado a las misiones tenía que aprender a hablar el guaraní. Hubo especial 
empeño en enviar jesuitas que fueran hábiles músicos y expertos en la elaboración de 
instrumentos, como Zípoli y Seep. También eran enviados jesuitas que destacaran como 
buenos lingüistas (para elaborar gramáticas y diccionarios), o que fueran expertos en 
botánica, para entender el proceso de cultivo de la yerba mate, por poner algunos 
ejemplos. Así mismo, fueron enviados, por más de siglo y medio, grandes arquitectos y 
administradores pertenecientes a la orden. Es decir, la Compañía de Jesús envió a 
una selección de jesuitas diestros para tal misión. Y la encomienda, claro, era 
evangelizar, y, a su vez, generar bienestar a los guaraníes. Junto con el trabajo 
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catequético, se procuraba la salud, el techo, la comida y diferentes mínimos para que la 
gente sobreviviera y subsistiera bien. Lo mismo sucedió en el norte de México con otro 
jesuita, el Padre Kino, a quien sus detractores acusaban de bautizar pocos indios, a lo 
que respondía que esto formaba parte de un proceso que tardaba años, y que, para 
evangelizar, antes había que tener indígenas, por lo que era importante cuidar que 
sobrevivieran a las epidemias y a las hambrunas, por tal motivo, junto con los rezos, 
introdujo el ganado y el cultivo en el norte del país, para que tuvieran qué comer. 
 
Las reducciones jesuíticas se propusieron como espacios seguros en donde los 
indígenas no fueran cazados por los paulistas (o bandeirantes, grupos de portugueses 
criollos que hacían expediciones para capturar indígenas y ponerlos a trabajar como 
esclavos). Para defenderse, y con permiso del Rey de España, las misiones contaron 
con ejércitos propios. Pasada la amenaza paulista, las reducciones consiguieron 
consolidarse. Eran autosuficientes en cuestiones laborales. Incluso se tenían excedentes 
en cuestiones de sembradíos, ganado y en la construcción de arte, ya que eran muy 
apreciados los instrumentos musicales e imágenes sacras que ahí se elaboraban. 
De los conciertos que escuché en la misión de San Ignacio Guazú y en Santa Rosa, me 
llamó la atención que quienes tocaban los instrumentos y cantaban, eran jóvenes. Incluso 
la noche que pasamos en el noviciado, uno de los novicios sacó el arpa y se armó gran 
tertulia. Y con esto cierro este texto: el esfuerzo y dedicación de aquellos misioneros 
sigue dando frutos. Esos ángeles tallados en los muros de la misión de la Santísima 
Trinidad, siglos después de su hechura, siguen contemplándonos y, parece que 
nos dicen: Dios quiere vernos alegres y quiere vernos cantando y bailando. 

 
Vegeu:  

http://entreparentesis.org/visitando-las-antiguas-misiones-jesuiticas-del-paraguay/ 
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Míriam Díez 

El Nacional, 18 juny 2017 

 

Mataremos a la muerte. Ya no seremos viejos, ni 
sabremos qué es el dolor. Nadie sufrirá tendencia a la 
depresión, y todos disfrutaremos de una inteligencia 
insuperable. Respiraremos bajo el agua. Veremos a 
oscuras. Aprenderemos a tocar el piano en cinco minutos, 
y hablaremos en japonés en diez. Estas consignas del 
transhumanismo ya no arrancan sonrisas 

condescendientes, sino que nos dejan pensativos, por no decir atónitos y 
desconcertados. Si todo eso se consiguiera, ¿qué pasa? Y no en referencia solo a 
nosotros, sino con los más vulnerables, con personas con otras capacidades, con gente 
sin posibilidad de decidir El transhumanismo, como movimiento filosófico y cultural, hijo 
del capitalismo individualista más disruptivo, tiene cada vez más adeptos. Acariciar la 
idea de deshacernos de nuestros cuerpos finitos, enfermos y destinados a la muerte, 
tiene su atractivo. Y su peligro. 

El transhumanismo preconiza el 
uso de la tecnología para 
mejorarnos. No hay que decir que 
ante cualquier deficiencia severa, 
bienvenida es toda mejora que 
trascienda los límites. No obstante, 
mejorar en capacidades emotivas, 
intelectuales, físicas, incluso 
morales, ¿es deseable a cualquier 
precio? Los transhumanistas 
convencidos ven que la tecnología 
puede acabar con el padecimiento 
e incluso con el envejecimiento y la 
muerte. Pero, por desgracia, no 
todo aquello que la técnica hace 
posible es éticamente aceptable de manera automática. El progreso técnico no nos 
puede hacer olvidar la dignidad humana. 

Los posthumanistas ya van más allá de la idea de transhumanos, y ven a estos individuos 
mejorados como "otra cosa". Ya no son humanos, sino posthumanos, otra especie. 
Durante un tiempo, preconizan, conviviremos humanos, transhumanos y posthumanos. 
Los dos primeros nos extinguiremos. Y vendrá otra cosa. Y no pasa nada. Cada vez que 
oigo hablar a los expertos en transhumanismo salgo con la ambivalente sensación de 
inquietud y esperanza. Esta semana ha sido con el abogado y urbanista Albert Cortina, 
que ha participado en un afterwork en Blanquerna sobre estas cuestiones. Cortina se 
pregunta si ya estamos ante la singularidad tecnológica que dará lugar a un salto 
evolutivo irreversible del género humano hacia el posthumano, y se cuestiona el papel 
que la ética, la democracia y también la espiritualidad tendrían en este escenario que a 
algunos les parece todavía de ciencia-ficción pero que en Oxford o en Silicon Valley, en 

La extinción de los cementerios 
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California, ya está ocupando a los científicos 
desde hace años. Cortina, que asesora a 
gobiernos sobre gestión de las ciudades y del 
paisaje, es coautor con Miquel-Ángel Sierra, 
doctor en biología y experto en neurociencia, del 
libro Humans o posthumans? Singularitat 
tecnològi i millorament humà,en Fragmenta. Los 
autores dedican el libro a sus hijos y les dicen 
"no tengáis miedo". Son moderadamente 
optimistas y quieren transmitir confianza en el 
ser humano, respeto por su dignidad, y apelan a 
la responsabilidad y a la esperanza ante los 

nuevos retos. No los asusta llegar a una nueva dimensión de la conciencia en que 
podríamos incluso ser inmortales. Pero advierten del peligro de perder la centralidad de 
la persona, un concepto que queda expuesto de manera total en la nueva singularidad 
tecnológica.  

Antonio Diéguez, en Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento 
humano, en Herder, nos hace una advertencia, y es que en este panorama hay que situar 
muy bien el debate para fundamentar las ideas, algunas de ellas francamente poco 
factibles o poco deseables. Como buen filósofo de la tecnología, es crítico pero reconoce 
los usos positivos de la biotecnología para la mejora humana. 

La maquinaria posthumanista no se detiene. Ray Kurzweil, el ingeniero de Google para 
quien la "singularidad" está muy cerca, nuestra especie está a punto de una evolución 
artificial sin precedentes. Los implantes 
cibernéticos mejorarán a los seres 
humanos, que interactuarán con las 
máquinas. Nick Bostrom, filósofo, ve en 
el transhumanismo un movimiento 
intelectual, cultural y científico que 
afirma el "deber moral" de mejorar las 
capacidades físicas y cognitivas de la 
especie humana, y que puede llevar a 
eliminar el padecimiento, la 
enfermedad, el envejecimiento e, 
incluso, la condición mortal. La gran 
batalla de los transhumanistas y 
posthumanistas es vencer a la muerte. 
La muerte no se ve como un destino 
sino como un problema "técnico". La 
cuestión también plantea muchas 
preguntas a las religiones: si no hay 
más allá, algunas de las narrativas 
espirituales se tienen que reformular. 
Habría que debatir más y mejor sobre 
estos temas fascinantes y 
amenazadores que configuran las 
utopías de moda. Nos va mucho en ello. 
Nos va todo. 



  
 
 
 
 

    38 | 69 

 
 
 

 
 

Miriam Díez Bosch | Jun 11, 2017 
  

Según el filósofo Francesc Torralba Roselló 
¿Se ha preguntado usted cómo está de inteligencia espiritual? 
En esta charla con Aleteia, detectamos junto a Francesc Torralba 
de qué trata la inteligencia espiritual. Este experto, consultor del 
Pontificio Consejo para la Cultura, los ha condensado en el libro 
Inteligencia espiritual publicado por Plataforma. 
 
1 ¿Vale la pena vivir? 
Sea cual sea la formulación concreta, ¿Tiene sentido la vida? 
¿Qué me cabe esperar?, esta pregunta hace explícito el carácter 
misterioso de la persona. 
El ser humano siempre está en búsqueda. 
El ser humano, en virtud de su inteligencia espiritual, es capaz de interrogarse por el 
sentido de su existencia, tiene el poder de preguntarse por lo qué realmente va a dotar 
de valor su estancia en este mundo. 
En grados distintos, podemos distinguir en los mamíferos superiores formas de 
inteligencia lingüística, emocional, interpersonal, pero la inteligencia espiritual es una 
modalidad específica del ser humano. 

2. El preguntar último 
¿Qué tipo de interrogaciones son un producto de la inteligencia espiritual?: ¿Para qué 
estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué puedo esperar después de 
mi muerte? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar? ¿Qué es 
lo que merece ser vivido? 
No disponemos de respuestas evidentes a tales preguntas, pero el preguntar último, la 
búsqueda del para qué constituye un estímulo al desarrollo filosófico, científico y 
tecnológico de la humanidad. 
La inteligencia espiritual no se satisface con el cómo, ni con el porqué. Necesita conocer 
el para qué. 

Els 10 poders de la intel·ligència espiritual 

https://es.aleteia.org/author/miriam-diez-bosch/
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3. La capacidad de distanciamiento 
La inteligencia espiritual da el poder de tomar distancia de la realidad circundante, pero 
también de nosotros mismos. 
Tomar distancia no debe entenderse en un sentido físico. La inteligencia espiritual nos 
permite separarnos del mundo, de nuestro propio cuerpo, pero tal operación es 
únicamente mental. 
Consiste, pues, en separarse, sin dejar de ser, sin abandonar el mundo. 
La distancia es, paradójicamente, el único modo de comprender realmente algo. Para 
poder valorar la textura y la calidad de un vínculo, de una relación, de una amistad, es 
esencial tomar distancia y, luego, desde la contención de las pasiones y las emociones, 
valorar con ecuanimidad. 
 
4. La autotrascendencia 
Trascender consiste en ir más allá, en no contentarse con lo que se es, con lo que se 
tiene, con lo que se sabe. El trascender expresa una carencia, pero también una 
esperanza. 
Más allá del significado religioso de la palabra trascendencia, la capacidad de trascender 
no es algo que acontece sólo en personas religiosas, sino en todo ser humano, pues 
toda persona aspira a superar un límite. 
 
5. El asombro 
Una cosa existir. Otra cosa, muy distinta, es darse cuenta de que uno existe. La planta 
existe, ocupa un lugar en el espacio y dispone de tiempo de vida, pero ella no sabe que 
existe. No experimenta la sorpresa de existir, ni el vértigo del fluir temporal. 
La admiración requiere de la distancia física. Para admirarse de una obra pictórica, de 
un paisaje, del cielo estrellado o de un cuerpo bello, uno debe tomar distancia física, 
alejarse de ello. 
Cuando uno se da cuenta que existe, 
pudiendo no haber existido, experimenta 
una sorpresa y esta sorpresa le conduce 
a amar la vida y a gozar intensamente de 
ella, a convertir su estar en el mundo en 
un proyecto. 
 
6. El autoconocimiento 
La inteligencia espiritual nos faculta para 
adentrarnos por aquella infinita senda 
que conduce al conocimiento de uno 
mismo. 
Los grandes maestros de la historia de la humanidad, desde Sócrates hasta Confucio, 
han mostrado que el primer objetivo de la educación es el conocimiento de uno mismo 
Cuando una persona cultiva la inteligencia espiritual tiene capacidad para distinguir el 
personaje del ser, la representación de la esencia. Entonces uno puede llegar a 
desprenderse de lo que algunos autores denominan el ego y abrirse a la dimensión 
trascendente que nombran el Self. 
 
7. La facultad de valorar 
La tarea de valorar es inexcusablemente humana y convierte al ser humano en un sujeto 
ético. La experiencia ética halla su fundamento en la inteligencia espiritual. Somos seres 
capaces de tener experiencia ética, porque tenemos capacidad para tomar distancia y 
llevar a cabo valoraciones. 
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Sólo el ser humano es capaz de construir su propia pirámide de valores (pirámide 
axiológica) y vivir conforme a ella. 
 
8. El gozo estético 
Un ser espiritualmente sensible se deleita con la belleza natural, con las manifestaciones 
artísticas y con la simplicidad de las pequeñas cosas. 
La experiencia estética es una vivencia específica del ser humano, una peculiaridad de 
su ser en el mundo que no se detecta en ningún otro ser. 
El animal busca la presa y cuando la tiene a su alcance, ataca. El ser humano es capaz 
de tomar distancia de los impulsos primarios, de contenerlos y de canalizarlos 
oportunamente. Le basta con vivir, anhela la bondad, el bien, la unidad, la belleza y, ante 
todo, vivir una vida con sentido. 

 
9. El sentido del misterio 
Lo misterioso circunda al ser humano por todas partes. El misterio es lo insondable, lo 
que va más allá de lo desconocido o se conoce mal. En sentido estricto, significa lo que 
está oculto, lo que no se percibe con los sentidos, ni se aclara con la razón. 
El ser humano, a lo largo de la historia, se siente constantemente invitado a aclarar el 
misterio del mundo y de la persona. 
La inteligencia espiritual nos faculta para suscitar preguntas. Una persona profunda 
aprende a convivir con las últimas preguntas. 
 
10. La búsqueda de una sabiduría 
Al ser humano no le basta con los conocimientos científicos. Toda persona anhela una 
orientación que le permita aspirar a vivir una vida feliz. 
La inteligencia espiritual faculta para la labor de síntesis, para la mirada de conjunto. El 
hecho de que no existan respuestas concluyentes en el plano científico, no significa que 
no existan respuestas inteligentes, con plenitud de sentido. 
 
https://es.aleteia.org/2017/06/11/los-10-poderes-de-la-inteligencia-
espiritual/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&u
tm_content=NL_es 
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Míriam Díez. El Nacional.cat. 25 de juny de 2017 
 
Schopenhauer ho va expressar de manera insuperable: els primers 40 anys de 
la vida ens ofereixen el text. La resta, el comentari. És amb els comentaris de text 

quan comprenem les complexitats i les ambigüitats de l’existència. I al mateix temps és el 
moment en què més ens podem equivocar: pregunteu-ho als estudiants que s’acaben 
d’examinar de Selectivitat.  Un mal comentari pot esdevenir la ruïna d’un bon text. I d’una 
vida. 

La vellesa és l’etapa dels comentaris. Fer-se vell de manera satisfactòria és pactar 
“honestament” amb la soledat. Ho va reconèixer Gabriel García Márquez i ho evoca una 
publicitat del metro de Barcelona, on apareix aquesta frase al costat d’una senyora gran: 
“Mai no hauria pensat que el pitjor de fer-se gran fos la soledat”. 

Sembla que tot indica que no tractem prou bé la gent gran. Els descartem. No formen part 
del nostre dia, del dia a dia dels qui encara som a la franja postjove. Vell s’ha convertit en 
un sinònim d’inservible, inútil, passat. En comptes de ser sinònim de imprescindible, savi, 
dotat d’experiència, culte, perspicaç. Tenim vides 
complicades, agendes impossibles, i poc temps. 

Hi ha societats com la japonesa o les tradicionals 
africanes que respecten i veneren la gent gran. La 
majoria de religions també solen atorgar a la vellesa 
una gran importància. Els vells com a oracles, com a 
savis, com a punts de referència, com a suprems 
coneixedors d’algunes veritats inaccessibles. 

Els emèrits no tenen prou veu en capítol. Deixen de 
treballar i entren en una dinàmica de silenci que no els 
fa bé, però que també ens perjudica com a societat. Es retiren mentre perden forces, però 
ens deixen sense la seva mirada ampla. Els jubilats, vells, ancians, emèrits... han plegat 
d’algun càrrec o servei, però certament no han renunciat a la vida. 

En càrrecs polítics, universitaris, eclesiàstics, arribar a ser emèrit permet mantenir la 
potestat de participar en algunes tasques, a vegades només com a consultor. Sovint tampoc 
gosen intervenir. Encara que hi tinguin el dret, no volen fer nosa. 

Trobo a faltar gent gran a tot arreu. Com a convidats, tertulians, professors, consultors, 
escriptors, persones que transmeten coneixement. Les universitats i l’Administració estan 
obsessionades amb la transferència de coneixement, que tot allò que es cou dins els murs 
de les facultats no quedi en abstraccions. No es preocupen prou, en canvi, de tot allò que 
es cou dins els caps de tantíssima gent gran. 

Els emèrits, que cada cop són més, no disposen de prou espais ni se’ls té en compte. Parlo 
amb molts d’ells i percebo la seva decepció. Tenen molt per oferir, i poques ofertes. Què 
ens està passant, com a societat? No cal recórrer a textos veterotestamentaris per trobar 
la grandesa que comporta ser gran. Cal potenciar trobades intergeneracionals, i no delegar-
ho tot en consells de la gent gran, voluntariats o viatges ad hoc, per necessaris que siguin. 
Reclamo la provocació de la barreja. Gent gran participant en un programa de joves. Joves 
inclosos en viatges amb gent gran, etc. Promiscuïtat d’idees. 

S’ha exaltat el nou i s’ha menystingut el vell. Envellir, mentre els robots no s’instal·lin, és la 
manera que tenim de viure una mica més, fins que s’acabi la història. Perquè s’acabarà, 
estimats. Si escoltéssiu els vells, us ho dirien en veu baixeta. 

http://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-emerits_168954_102.html 

Emèrits 

http://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-emerits_168954_102.html
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Josan Montull Salesià | CATALUNYACRISTIANA – 2 JULIOL 2017 

 

Crítica cinematogràfica 
IGNACIO DE LOYOLA 
DIRECTOR: Paolo Dy i Cathy Azanza 
INTÈRPRETS: Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán, Gonzalo Trujillo, 
entre altres 
MÚSICA: Ryan Cayabuab 
GÈNERE: acció, drama | 124 minuts | Filipines - Espanya, 2017 

El gènere hagiogràfic sobre els sants ha gaudit de gran popularitat fins i tot en aquests 
temps. Molts d’aquests films han estat seguits per milers de fidels cristians que han 
assaborit la grandesa de la vida de creients que els han precedit. També persones sense 
fe en la Transcendència han experimentat en aquestes pel·lícules el plaer de 
l’apropament a vides d’una grandesa ètica extraordinària. 
Aquest Ignacio de Loyola es presenta com una pel·lícula difícil i profunda, més per ser 
degustada per espectadors iniciats en l’àmbit religiós o filosòfic que per a infants o joves 
catecúmens. 
La pel·lícula comença amb la infantesa d’Íñigo, marcada per un pare exigent i per la mort 
de la seva mare i d’un germà. L’afany de noblesa i d’aventures porta el jove Loiola a una 
vida militar llicenciosa, allunyada de Déu i amb una absència important de moral. L’honor, 
les batalles, els plaers banals i la victòria sobre l’enemic són els únics motors de la seva 
vida. 
Quan a la batalla de Pamplona el jove és ferit greument en una cama, la seva vida se 
sumeix en l’absurditat i el buit. Prostrat al llit i sentint-se tolit, els suposats valors sobre 
els quals havia edificat la seva vida li resulten buits i insensats. 
Els filipins Paolo Dy i Cathy Azanza codirigeixen aquest biopic protagonitzat per actors 
espanyols al capdavant dels quals trobem Andreas Muñoz que interpreta convincentment 
un Ignasi turmentat i buscador. 
El film consta de dues parts ben diferenciades. A la primera, el jove militar viu aventures 
bèl·liques i seductores amb una rapidesa vertiginosa. Aquesta part del metratge està 
marcada per una evident manca de pressupost que deixa escenes com la batalla de 
Pamplona amb una gran pobresa visual. La segona part explica el periple existencial de 
la conversió d’Ignasi. En aquesta part, el film guanya molt i resulta molt més convincent. 
Les veus en off del mateix Ignasi, les reflexions filosòfiques i teològiques en veu alta, el 
judici al qual és sotmès i que acaba fent que els mateixos jutges se sentin jutjats... tot 
aquest itinerari moral i religiós està relatat amb interès i intel·ligència. Les imatges 
recorren a la metàfora i a una plàstica amb efectes especials ben construïts. 
Ignasi anirà descobrint que ser cristià és formar part d’una altra milícia. Interessant i més 
que correcta aquesta proposta cinematogràfica entorn la vida de sant Ignasi. No és una 
pel·lícula d’estampeta... no és una hagiografia a l’ús; és el retrat de la conversió 
turmentosa d’un home que va ser capaç de revolucionar la vida de l’Església des d’un 
amor crític i des d’una proposta espiritual valenta i compromesa. 
La bretxa que en aquesta època s’obria dins l’Església era molt més gran que la que hi 
havia a la muralla destruïda de Pamplona. En aquesta bretxa, com en la de la capital 
navarresa, es planta Ignasi per fer front amb la seva vida a un estil cristià intolerant i 
prepotent que amenaçava la identitat de la comunitat cristiana. 
Aquí el film sí que l’encerta, perquè ens presenta un Ignasi ferit però dret, cansat però 
dempeus, militant a la bretxa per defensar la vida de l’Església amb les armes de la 
intel·ligència, de l’espiritualitat i de l’amor. 

Militant a la bretxa 
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(Fernando Millán Romeral | 
23 junio 2017).  
 
A lo largo de los diez años que 
llevo como Prior General de la 
Orden del Carmen, una de las 
cosas que más me han 
impactado, me han 
preocupado y me han quitado 
horas de sueño es el 
desengaño, la decepción y el 
desánimo en el que han caído 
algunos religiosos. En tantas 
conversaciones con religiosos 
y religiosas (carmelitas y de 

otras órdenes y congregaciones), junto a mucho entusiasmo, creatividad, servicio 
generoso y gozoso… he encontrado también personas desanimadas y (lo que más me 
entristece) personas decepcionadas. No me estoy refiriendo al religioso narcisista para 
el que todos los reconocimientos, parabienes y felicitaciones del mundo serán siempre 
insuficientes. Me refiero más bien a religiosos que se entregaron con gran ilusión a una 
tarea, que se consagraron al Señor con mucha generosidad y que han intentado vivir con 
honestidad y coherencia su Vida Religiosa. Pero por diversos motivos -y aquí los casos 
son tantos como las personas- se sienten decepcionados y desengañados. 

Hablo de ellos con un respeto enorme y con mucho cariño. Las causas de su desánimo 
son muy variadas, a veces quizás injustificadas o sobredimensionadas, pero muchas 
veces justas y lógicas. En no pocos casos se trata de un estado temporal, y pasada la 
crisis, se animan de nuevo y se entregan a la evangelización con fuerzas renovadas. En 
otros casos, sin embargo, el desánimo vence la batalla y la persona no encuentra fuerzas 
para seguir adelante. Todo ello es humano y forma parte del misterio de la persona, de 
la vocación, de ese magma complejo, difícil y fascinante que somos los seres humanos. 

Como superior, como hermano y, a veces, incluso como amigo intento animar del modo 
que Dios me da a entender. No es tarea fácil, sobre todo si el desánimo bordea los límites 
de la depresión. Últimamente echo mano de una idea que me gusta mucho: suelo apelar 
a algo parecido a lo que Paul Ricoeur llamó “segunda ingenuidad” (naïveté seconde). Es 
verdad que el sabio francés la utilizaba sobre todo en el campo de la epistemología, la 
hermenéutica y todo eso, pero yo hago un uso un tanto (bastante) libre y -más allá de la 
cita en plan “cultureta” o incluso algo pedante- creo que la idea me ayuda a expresar lo 
que quiero trasmitir a estos hermanos en dificultad. 

En la Vida Religiosa, como en todos los proyectos humanos, tras el fervor inicial, tras el 
entusiasmo juvenil y la fuerza del primer amor, viene siempre un cierto desánimo 
provocado por la desilusión y la decepción. Alguien me dijo una vez: “Fernando, no se 
es hombre hasta que no se le ha visto el cartón a la vida”, es decir, hasta que no hemos 
descubierto lo negativo, la cara fea o incluso (y perdonadme la crudeza) el engaño. Si 
no se pasa por ello, nos quedamos en una actitud infantil, ingenua o simplona. Pero 
cuando pasamos por ahí, la cosa se complica aún más. Hay quien opta por actuar, como 
si no pasase nada, y se convierte en un pícaro, en un farsante. Hay quien -con muy 
buena intención y algo de heroísmo- niega la realidad y se enfrenta a la evidencia con 

Segona ingenuïtat 
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todas sus fuerzas hasta que cae exhausto. Y hay quien cae en ese desánimo hondo del 
que estoy hablando. En esa fase se tiende a pensar que nada vale la pena, que nuestra 
vida ha sido un fracaso y que -de forma grotesca- nos hemos entregado a una mentira. 
Es lo que le pasó al pobre Elías cuando, cansado y triste, se sentó a los pies de la retama 
y dijo aquella frase terrible: “¡Basta Señor… Quítame la vida, porque yo no valgo más 
que mis padres!” (I Re 19,4). 

Pues ahí es donde entro yo y les suelto lo de la “segunda ingenuidad”. No podemos 
quedarnos en ese desánimo. Volver a lo infantil (a la primera ingenuidad) es ya imposible, 
pero -con mucha humildad, con mucha fe, con mucha madurez- nos embarcamos en una 
segunda ingenuidad que sabe de qué va esto y de qué pasta estamos hechos los seres 
humanos, pero que es capaz de reilusionarse y de renovar el entusiasmo, la generosidad 
y la entrega gozosa. No nos resignamos, no nos quedamos en la amargura 
decepcionada ni en una melancolía paralizante (como sugerían los “maestros de la 
sospecha” como llamaba el mismo Ricoeur a algunos pensadores pesimistas y teóricos 
del desengaño). 

Jesús no nos invitó a 
quedarnos en la 
niñez, sino en 
“hacernos como 
niños” (Mt 18,3). No 
faltará quien nos 
considere ingenuos o 
ilusos, buenistas (un 
insulto gordísimo del 
que ya hablé otra vez 
en esta página) o 
cándidos… pero sólo 
así se puede vivir la 
vida (¡y más si cabe 
algo tan grande y tan 
hermoso como la 
Vida Religiosa!) con 
plenitud y alegría. 

No se trata de -como dicen los italianos- “chiudere un’occhio” (cerrar un ojo para no ver 
lo que pasa), sino de mirarlo con ojos nuevos, con compasión, con sabiduría espiritual, 
con hondura y con fe, con mucha fe… En el fondo está en juego la antropología teológica, 
esto es, la concepción del ser humano que se desprende de nuestra fe (libertad, pecado, 
gracia, redención y todo eso…). Sólo así, la vida podrá seguir sorprendiéndonos de vez 
en cuando; sólo así podremos salir del discurso amargado y cicatero del que “se las sabe 
todas”, o del discurso pánfilo del que no quiere saber. Sólo así podremos seguir soñando. 
Y, para eso, hace falta mucho coraje y mucha talla humana. 

Ya se lo decía el Papa Francisco a los jóvenes que le escuchaban en su viaje a Cuba, 
improvisando aquellas palabras que constituyen un verdadero desafío para todo 
creyente: “Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero sueñen, 
deseenlas, busquen horizontes y ábranse, ábranse a cosas grandes… No se olviden 
¡sueñen!”. 

 

https://vidareligiosa.es/3843-2/ 
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La Vanguardia - 25  juny 2017 
 
Text elaborat per: JOSEP M. CARBONELL, EUGENI GAY, DAVID JOU, MARGARITA 
MAURI, JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL, JORDI LÓPEZ CAMPS, FRANCESC TORRALBA 
 
Es tramita al Parlament un projecte de llei contra la discriminació que, com a idea, només 
pot ser benvinguda, com ho és tota iniciativa inclusiva i solidària. Però aquest bé serà 
mal messies prossegueix pel camí iniciat, que conduiria a disposar de dues lleis diferents 
en funció de quin fos el col∙lectiu que es vol protegir. 

El 13 de desembre del 2013 vam publicaren aquestes mateixes pàgines l’article Un 
Projecte de llei desenfocat, amb referència a la llei de Drets de les Persones Gais, 
Lesbianes, Bisexuals i Transexuals i per a l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia. Dèiem aleshores: “Considerem aquest projecte de llei desenfocat, perquè el 
que necessita la nostra societat és una llei sobre la no discriminació que protegeixi tots 
els grups socials que viuen en situacions objectives de discriminació, amb especial 
atenció als més febles i desprotegits, en lloc d’una llei específica per a un sol grup”, que 
a més pot donar lloca “que la protecció davant la discriminació es transformi en privilegi”. 

Ara es corre el risc de multiplicar l’error. El motiu és la tramitació del projecte de llei per 
ala Igualtat de Tracte i la No Discriminació, que abasta tots els grups socials i persones 
susceptibles de ser discriminats per raó de religió o conviccions, discapacitat, edat, 
origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual. El problema és que es volen procurar 
aquests fins lloables mantenint l’al∙ludida llei 11/2014 sobre persones GLBTI, i sense fer 
extensius els seus drets a la resta de grups discriminats, que fins i tot gaudeixen de 
menys protecció prèvia. D’aquesta manera la consecució d’un tracte basat en la igual 
dignitat de totes les persones desapareix i es genera un greuge comparatiu. Fins a una 

Dues lleis contra la discriminació? 
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quarantena dels drets que es confereixen a les persones GLBTI els són negats a als 
altres grups.Com es pot pensar en aquests termes contemplant, per exemple, la fòbia 
als per altres causes, sobretot racisme, xenofòbia, discapacitats, i també religió, i 
pobresa, precisa pobres, l’aporofòbia, que amb encert ens explica Adela Cortina? Amb 
dades del 2015 sobre delictes d’odi, només el 18% estaven relacionats amb la identitat 
sexual; és a dir, amb persones GLBTI, mentre el 82% eren per altres causes, sobretot 
racisme, xenofòbia, discapacitats, i també religió, i pobresa, precisament aquelles de les 
quals s’ocupa el projecte de llei que s’està tramitant i que, comparat amb la llei 2014, 
presenta omissions tan greus com les següents (entre parèntesi els articles de la llei 
2014): 

 
(1) Dret a la igualtat i a la nodiscriminació en els àmbits públics i privats, en totes les 
etapes i contingències de la vida, i empara en les seves necessitats específiques, 
públiques i privades (articles 1.1, 1.2, 6.  
(2) Recuperació del dany causat (article 6).  
(3) Creació del Consell Nacional de Prevenció i Eradicació de la Discriminació i d’un 
òrgan del Govern que coordini l’execució de les polítiques adients(articles7i8).  
(4) Evitar la discriminació en els continguts dels materials escolars, i que els centres 
educatius constitueixin un entorn amable perquè hi puguin viure d’una manera natural la 
seva condició (articles 12.4 i 12.7).  
(5) El Consell del’Audiovisual de Catalunya vetlla perquè els mitjans de comunicació 
tractin amb normalitat els diversos grups, evitant l’ús d’estereotips ofensius 
iridiculitzadors i aportant models de referents positius (articles15i16).  
(6) Enfortir la vigilància epidemiològica sobre aquests grups i per a les persones més 
exposades a situacions de discriminació i marginació cultural i socioeconòmica, així com 
el suport a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o aïllament social 
(articles16i17.1).  
(7) Impulsar projectes de cooperació que defensin i reconeguin els drets humans 
d’aquestes persones en països en què pateixen persecució o discriminació, o on aquests 
drets no els són reconeguts (article 19).  
(8) Impulsar l’adopció de plans voluntaris d’igualtat i nodiscriminació a les empreses. 
Aplicar un distintiu per reconèixer les empreses que destaquin en les polítiques d’igualtat 
i no discriminació (articles 20 i 21).  
(9) L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en cap cas discriminació. Els 
titulars dels establiments estan obligats a impedir l’accés o a expulsar les persones que 
violentin de paraula o de fet, o que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària 
o objectes que incitin a la violència o la discriminació d’aquells col∙lectius (article 26).  
(10) La inversió de la càrrega de la prova que suprimeix la presumpció d’innocència i 
que obliga el denunciat a demostrarla. Tot plegat estableix un tracte desigual vers els 
col∙lectius discriminats que no siguin GLBTI. És la conseqüència de legislar a partir de 
dues lleis diferents. La solució que proposem és senzilla: una sola llei contra tota 
discriminació amb una disposició final que derogui l’anterior de 2014. 
 
 
Al Parlament. Satisfacció de les plataformes gais y lesbianes en aprobarse la llei 
per eradicar l’homofòbia i la lesbofòbia 
 
 
“Amb el nou projecte de llei, una quarantena dels drets que es donen a les 
persones GLBTI els són negats a als altres grups” 
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«El problema essencial 
de l’Església és que no 
estem connectats amb 

Crist» 
 
CatalunyaCristiana | 2 
juliol 2017 | Joan Andreu 
Parra 
 
Parla pausada i tranquil·la 
en una conversa plena de 
silencis. Expressió reflexiva 
i greu, més distesa i alegre 
quan la gravadora deixa de 
funcionar. Així es mostra 
Pablo d’Ors (Madrid, 1963), 

sacerdot, escriptor i apòstol de la meditació que companya diverses persones i grups 
que volen endinsar-se en aquesta pràctica amb els Amics del Desert. 
Per les seves venes corre art: és net de l’assagista i crític Eugeni d’Ors, i va ser educat 
per una filòloga i un metge aficionat al dibuix, en una família amb set germans. A la sola 
de les sabates, diverses ciutats, on va estudiar Teologia i Filosofia: Nova York, Praga, 
Viena i Roma. És  sacerdot des del 1991; va estar en una missió claretiana a Hondures 
i dedicat catorze anys a atendre el servei religiós a l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
 
A la societat occidental vivim aclaparats pel rendiment. Vostè ha escrit: «Ens 
pressionen i ens pressionem per produir i per tenir.» Ha patit la «pressió pel 
rendiment »? Sap deixar-la de banda? 
No tan sols he patit la pressió pel rendiment, sinó que la pateixo i no diria pas que ja l’he 
transcendida, sinó que encara hi treballo. No es tracta de no tenir pressió pel rendiment 
—la vida en societat la comporta— sinó, quan cal, saber apartar-la. Quan hem de rendir 
en una feina, tenir una certa pressió és necessari i convenient. Quan meditem dediquem 
un temps gratuït a l’ésser, no utilitari, i és el que et possibilita a la vida ordinària saber 
apartar aquesta pressió. 
 
Vostè practica la meditació des de l’any 2005 i ho fa perquè «vivia amb un desig 
tan imperiós que em prenia la pau: el de triomfar com a escriptor». En què ha 
canviat el Pablo d’Ors de llavors i el d’ara? 
Ha canviat moltíssim. Ja no tinc aquella angoixa de ser reconegut com a escriptor i 
«triomfar». Això no vol dir que no m’agradi que els meus llibres es comprin i es llegeixin. 
La meva vida és més per als altres. Crec que soc una persona millor, més el que Déu 
havia pensat per a mi, sense donar per fet que sigui una persona que hagi acabat el seu 
recorregut. 
 
El 2012 vostè ens deia: «El que més abunda en aquesta vida són els errors, però 
això no és una mala notícia. La nostra és una existència erràtica, cerquem.» De 
quins errors vitals ha après més? 
En realitat, gairebé tot a la meva vida ha estat un errar. Els errors que més em pesen 
són haver fet patir altres persones; no sé si n’he après prou, perquè la vida continua 
oberta i pots continuar equivocant-te molt. Amb la meditació aprens a mirar-te i a mirar 

Pablo d’Ors, sacerdot, escriptor i fundador dels Amics del Desert 
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els altres amorosament; això no amaga l’error, però sí que el suavitza, el fa fins i tot 
amable. Llegir la vida en clau d’encert o error és una simplificació, hi ha moltíssimes 
categories més. 
M’interessa més la puresa de cor. Això t’ho dona una consciència entrenada i una 
honestedat exercitada. El camí espiritual és un camí cap a la pròpia pobresa viscuda 
com a Bona Notícia. 
 
El jesuïta Franz Jalics és per a vostè un referent espiritual. Què n’ha incorporat a 
la seva vida? 
Jalics és un mestre molt gran per a mi i una persona molt lluminosa. Des del punt de 
vista teòric, d’ell prové aquesta proposta de la meditació cristiana que suposen els Amics 
del Desert. Des del punt de vista pràctico-existencial, he après un camí de meditació que 
m’ha transformat la biografia personal i el model sacerdotal de vida. 
 
Té una agenda molt activa, li demanen conferències, tallers, recessos. Té la 
sensació d’estar convertint-se, com vostè ha dit irònicament, en el «Woody Allen» 
de l’espiritualitat i la meditació? Hi ha risc de morir d’èxit? 
Hi ha un excés de demanda, sens dubte, i no hi ha prou capacitat de resposta per part 
meva; i, segurament, un excés d’expectativa, perquè hi ha necessitat de trobar models 
de referència i persones que encarnen determinats ideals. Aquest fenomen és passatger, 
no crec que vagi a més. La meditació et fa més humil; això és molt emocionant. La gent 
n’espera molt, de tu, però tu, alhora, et veus cada vegada més petit. 
 
Experiència pastoral i sacerdotal 
 
Vostè ha acompanyat el 
dolor des del servei 
religiós d’un hospital. Què 
hi ha après i del contacte 
directe amb la mort? 
L’experiència fonamental 
que vaig tenir és que era 
culpable. No vaig saber estar 
a l’alçada del dolor aliè, crec 
que és molt difícil; el que no 
fuig o és sant o és un 
inconscient. El dolor aliè em 
va espantar i vaig reaccionar 
com ho fan totes les 
persones: fugint-ne. No pots 
fugir com fugen tots els 
altres, perquè és la teva feina 
i has de ser-hi. 
 
Vostè admet que, després d’una divergència inicial, ha aconseguit integrar en una 
sola vocació el sacerdoci i l’escriptura. Quina predomina i com les conjumina? 
Em sento bé tant desenvolupant la tasca pastoral com la literària; no les veig, en el fons, 
gaire diferents. La meva tasca és espiritual, humanitzadora, d’anar al fons de la qüestió: 
tractar de respondre qui som, per què som al món i com podem contribuir a fer-lo més 
bell i més just. Actualment tinc menys temps per escriure del que m’agradaria i del que 
la meva ànima necessita, però el vaig trobant; és una qüestió d’equilibris. 
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L’escriptura 
 
A l’entrevista que li vam fer l’any 2012 ens va dir que «tot escriptor ha d’abordar 
tres temes: el sexe, la bogeria i la mort». A quines conclusions ha arribat? 
En realitat, el sexe i la bogeria són succedanis de la mort, que és el gran tema. El sexe 
és la pèrdua del cos, la bogeria és la pèrdua de la ment i la mort és la pèrdua de tot. La 
meditació és un entrenament per a aquesta pèrdua perquè no sigui una mala notícia, 
sinó font de guany. Anem caminant inexorablement cap a la mort, i perdem vista, oïda, 
forces, memòria. Fer-se amic d’aquesta pèrdua, viure-la amb elegància, amb sentit de 
l’humor, amb humilitat... és molt educatiu i necessari i ens introdueix en una lògica humil 
i sana, no egocèntrica. 
 
Vostè ens va dir que «un escriptor o un novel·lista no tan sols ha de prendre acta 
del mal, sinó que ha d’afinar la mirada i les fibres del cor, per copsar (...) el bé». 
Com educar la mirada? 
És ben senzill però gens fàcil. Com ens entrenem per ser bons pianistes? Doncs tocant 
el piano. Com ens entrenem per mirar el món? Mirant-nos a nosaltres mateixos. Si et vas 
mirant —la meditació és aquella escola de la mirada i l’escolta—, senzillament vas veient. 
Si t’asseus i mires, acabes veient coses de manera molt misteriosa i inadvertida. De 
manera molt progressiva i gradual gaudeixes de les coses i les veus més belles. 
 
Amics del Desert 

 
Aquesta set de silenci i espiritualitat són a l’arrel dels «Amics del Desert» que ha 
fundat. Què fan des d’aquesta xarxa de meditadors? D’on beuen? 
Cerquem l’Esperit; l’Esperit en el món és l’Encarnació, l’Esperit en la Paraula és la 
Revelació, l’Esperit en el cos és l’Eucaristia. Cerquem anar al fons de la qüestió, i hi 
arribem, no rescindint de les formes, sinó estimant-les; és estimant Jesús com 
descobreixes Crist. 
Indirectament, també cerquem una renovació del cristianisme des d’aquesta clau del 
silenci, un pèl subterrània i marginal en la tradició cristiana. Tenim les fonts de la mística 
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cristiana, que comença amb els Pares i Mares del desert, i continua amb Gregori 
Nacianzè, Dionís l’Areopagita, Mestre Eckhart, Hildegarda de Bingen, Joan de la Creu… 
 
Vostè es refereix a la meditació com un camí de pobresa, de buidament. Quina 
disposició es requereix? Qui, per tant, hauria d’abstenir-se’n? 
No ho recomanaria a persones que tinguin algun tipus de problema de malaltia mental, 
a totes les altres sí. La primera disposició és la set, l’anhel de veritat, d’autenticitat, 
d’autoconeixement. 
I en segon lloc, la disciplina, que té una arrel discipular, és a dir, voler aprendre. No és 
qüestió de voluntat sinó d’humilitat. 

 
A Biografía del silencio podem llegir: «Fins que no vaig decidir practicar la 
meditació (…) havia tingut tantes experiències al llarg de la meva vida que havia 
arribat a un punt en què (…) no sabia ni qui era.» Estem bulímics de sensacions? 
Pequem d’activisme? 
La societat en general caiem en l’activisme, els cristians també. Hem fet un mite de l’acció 
(«podem canviar el món») i del pensament («podem comprendre el món i manipular-lo»). 
La proposta cristiana, en canvi —per molt que l’activitat pastoral i el pensament teològic 
hagin estat extraordinaris—, és de passió i contemplació. 
Es tracta primer de saber abraçar i acollir la realitat; no resoldre-la, sinó dissoldre-s’hi. El 
pensament és necessari, però ho ha colonitzat tot; tenim una visió molt intel·lectual de la 
fe i això és una deformació. L’essencial és l’indicatiu de la gràcia i d’allí es derivarà 
l’imperatiu moral de pensar i d’actuar. Cal crear les condicions de possibilitat 
d’experiència de la gràcia. Òbviament, que la paraula i l’acció també són vies per les 
quals la gràcia s’expressa, però cal mirar aquella acció i aquella paraula. El silenci és 
l’única activitat no autoafirmativa, juntament amb dormir. Per això és constructiu 
espiritualment i des d’aquí pot reformar el cristianisme. El pensament i l’acció porten 
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implícit el germen del prometeisme, de voler resoldre l’afer, llavors no deixem espai a 
Déu. 
 
L’Església 
 

Vostè és conseller del 
papa Francesc al 
Pontifici Consell de la 
Cultura. Creu que el Papa 
aconseguirà el seu 
propòsit de renovar i 
obrir l’Església? 
Des del meu lloc molt 
limitat veig que ho està 
aconseguint; suposo que 
aspirarà a més, però ja 
està fent una renovació 
molt clara. M’agrada molt 
aquest Papa, és molt 
intel·ligent, no només molt 
carismàtic, va al ritme que 
es pot anar, va establint les 
bases per a la renovació. 
 

«Cal parlar de l’anhel, de la set interior i del desig de plenitud amb les paraules que 
fa servir avui la gent. Sovint, el discurs eclesiàstic enllaça poc amb la sensibilitat i 
amb el llenguatge de la gent comuna», ha dit. El problema de l’Església per 
connectar amb el món d’avui és només de discurs? 
El problema essencial de l’Església és de vida interior; no estem connectats amb el 
nostre centre: Crist. Les nostres paraules podran ser molt boniques, coherents, 
convincents, però no neixen d’on han de néixer i, per tant, no poden arrossegar. El que 
necessita l’Església i cadascun de nosaltres és estar ben oberts a la vida. Si ho estem, 
tot anirà bé. 
 
 

Un llibre personal que esdevé universal 
Biografía del silencio (Siruela, 2010) és un llibre sobre meditació amb un format i una 
proposta modesta del qual, inesperadament, s’han venut més de 100.000 exemplars en 
onze edicions. «El llibre té un èxit colossal, i no pels números, sinó perquè la gent em diu 
unes coses brutals: que els ha canviat la vida, que el tenen com a llibre de capçalera, 
que significa un abans i un després…», afirma l’autor, Pablo d’Ors. 
Admet que no es tracta d’un dels seus millors llibres i explica aquest misteri més enllà 
d’ell mateix: «Aquí s’ha colat l’Esperit, més enllà del negre de les meves paraules; en el 
blanc de fons, l’Esperit ha trobat una ocasió per manifestar-se.» D’Ors també observa 
que és un llibre «que arriba en un moment just, que posa paraules a un sentiment 
generalitzat i amb el qual la gent se sent identificada.» 
«La humilitat i la modèstia tenen la seva recompensa; i aquesta és una d’elles», subratlla 
d’Ors, que també reconeix que deu a aquest llibre el naixement dels Amics del Desert. 
És un exemple clar de «quan la literatura transcendeix el món de les paraules, es fa carn 
i canvia la vida de les persones: això és el màxim a què pot aspirar un escriptor». 
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El projecte “Acompanyament vital a persones amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat 
Intel·lectual Lleu” de l’acidH, és el guanyador de l’edició 2017 del premi Joaquim Bonal, 
que l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears atorga a una ONG per 
col·laborar amb el  seu programa d’activitats, amb seu en l’àmbit d’actuació de 
l’Acadèmia, en projectes de solidaritat. 

L’acidH és la única ONG de Catalunya que ofereix serveis específics i integrals a les 
persones amb IL. Amb aquest premi, que consta d’una dotació econòmica de 5.000€, 
l’entitat podrà seguir desenvolupant el seu projecte d’atenció integral a les persones amb 
IL, amb més de 20 anys d’experiència darrera. D’aquesta forma, podrà donar més 
visibilitat i apoderament a aquest col·lectiu, el qual suposa un 2% de la població i 
es troba en una situació de vulnerabilitat i exclusió social, en tant que són persones 
ignorades per la societat, però amb un gran potencial si se les dota del ventall de recursos 
específics i se les acompanya al llarg de tota la seva vida. 

Suport en cada etapa de la vida 

El projecte premiat de l’acidH permet acompanyar a les persones amb IL al llarg de les 
diferents etapes de la seva vida, adaptant-se a les seves necessitats de cada 
moment. Així, l’entitat ofereix serveis diversos a nivell social, laboral i formatiu per 
millorar la seva inserció social i qualitat de vida: 

Serveis educatius: 

Educació Secundària Obligatòria Adaptada, a l’escola Vida Montserrat, que pretén 
potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes. 
Parteix d’una metodologia experiencial, dinàmica i constructivista, amb grups de 8 a 10 
alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat en didàctiques adequades als 

L’acidH guanya el premi Joaquim Bonal-projectes de solidaritat 

https://www.academia.cat/
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estils cognitius dels alumnes. I 
amb l’Escola d’Adults, destinada a la 
formació d’adults i guanyadora del 
premi Vila de Gràcia 2017 a la millor 
iniciativa pedagògica pel seu projecte 
“La Guia de Gràcia”. 

Habitatge: 

Una de les necessitats bàsiques i 
principals mancances amb que 
s’enfronten les persones amb IL és la 
manca d’habitatge digne i adaptat a les 
seves condicions. Per això l’acidH 
disposa de 4 Pisos/llars integrades en 
la comunitat, on poden acollir més de 
30 persones, i un pis 
d’entrenament on posar en pràctica, 
amb supervisió inicial, el 
desenvolupament de les activitats de la vida diària. Ofereixen també suport a 
l’autonomia a la pròpia llar amb el Programa adreça’t a persones amb disminució 
psíquica que han optat per viure en una llar de manera autogestionada i independent, 
soles, en parella o amb altres persones del Programa. 

Atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica: 

Per a les persones del col·lectiu i a les seves famílies, ja que per ajudar a les persones 
amb IL és imprescindible l’entorn familiar. Per això s’ofereix també assessorament 
familiar a través d’espais d’intercanvi d’experiències entre pares i mares. 

Programes de formació i inserció adaptats (PFI) dins l’Àrea Laboral: 

Els objectius principals d’aquests programes són, d’una banda, apoderar les persones 
amb IL, dotant-les de competències (bàsiques, tècniques i transversals), amb la certesa 
que compten amb els suports adients perquè puguin desenvolupar amb èxit el seu 
projecte professional. D’altra banda, cercant la col·laboració del teixit empresarial, per a 

la realització de pràctiques en 
empreses i per la inserció de persones 
amb discapacitat. 

Serveis de lleure: 

amb el Club Social Can Gelabert i 
el Club Divertiment, on es fa formació 
i lleure a través de tallers setmanals, 
sortides i altres activitats d’oci 
diverses. 

Fundació acidH, servei de tutela: 

s’ofereix assessorament sociojurídic a 
les famílies, informació i 
assessorament sobre les figures 
jurídiques de protecció i el seus 
procediments administratius: 
incapacitació, tutela… 
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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 

DOS ÚLTIMS DIES PER TANCAR 

LA INSCRIPCIÓ ALS EXERCICIS ESPIRITUALS 

 NO HI HA PLACES 
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L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT CAP ALS ESTATS UNITS 

 
 Participarà en el festival commemoratiu del centenari del naixement del 
president John F. Kennedy, a Washington, i oferirà, entre d’altres, un 
concert a Saint Patrick’s Cathedral de Nova York 
 

L’Escolania, amb les maletes a punt per recórrer els Estats Units de costa a costa 
 
El primer concert d’aquesta gira, la més espectacular que ha fet mai i que ha estat possible gràcies 
a aportacions d’empreses i particulars, serà el dia 28 a Nova Jersey i el darrer, el 8 de juliol, a Los 
Angeles; també cantarà a Nova York, Washington i San Francisco 
 
Montserrat, 21 de juny de 2017. L’Escolania de Montserrat ja té les maletes a punt per 
iniciar una gira de dues setmanes als Estats Units d’Amèrica, que la portarà a actuar a 
Nova York, Washington, New Jersey, San Francisco i Los Angeles. Serà, sens dubte, la 
més espectacular que ha fet mai l’Escolania, ja que cantarà en catedrals i auditoris 
emblemàtics, participarà en el festival commemoratiu del centenari del naixement del 
president John F. Kennedy i realitzarà intercanvis musicals amb cors infantils de primer 
nivell. 
 
Aquesta gira és possible gràcies a la col·laboració de La Caixa, el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, Fluidra, Immobiliària Colonial, Grífols, un antic escolà de 
Montserrat i dues aportacions particulars més. 
 
L’Escolania va cantar per primer cop als Estats Units l’any 2014. En aquella ocasió va 
oferir  concerts a Saint Thomas Church de Nova York, a Strathmore (Maryland) i a Nova 
Jersey, a més de participar en una missa a Washington. Ara, gràcies a la bona valoració 
que van fer d’aquella experiència, l’han convidat a realitzar concerts a la Costa Est i a la 
Costa Oest americana. 
 
Els primers dies als EUA, l’Escolania serà acollida per les famílies d’un cor de Nova 
Jersey, el Children’s Chorus of Sussex County, amb qui faran un intercanvi musical que 
acabarà amb un concert conjunt a la Christ Church (Newton-Nova Jersey), a les 19h 
(local). 
 
El 29 de juny, a les 16h, tindrà lloc el primer dels concerts de pes de la gira, el que es 
viurà a la Saint Patrick’s Cathedral de Nova York, el principal temple catòlic de 

Manhattan, situat a la 5a 
Avinguda, davant el 
Rockefeller Center. 
 
El 30 de juny, l’Escolania 
participarà en una 
performance al Metropolitan 
Museum of Art de Nova York, 
concretament a The Cloisters, 
un espai on hi ha, entre 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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d’altres, una part del claustre del Monestir de Sant Miquel de Cuixà. Durant l’espectacle, 
en el qual es crearà una atmosfera en un entorn d’obres d’art medieval, un cor fundat a 
l’Edat Mitjana (l’Escolania) cantarà alguna peça del seu repertori. 
 
El 2 de juliol, a les 9h, l’Escolania serà a Washington, on al migdia té previst cantar a la 
missa de la Basílica Nacional dels Estats Units. A les 20h, concert compartit amb un altre 
cor a la Trinity Church, l’església on anava 
habitualment el president John F. Kennedy, al 
barri de Georgetown, i on encara hi acudeixen 
els membres de la família de l’expresident. 
 
 El 3 de juliol, a les 18h, tindrà lloc el gran concert 
dins el festival per commemorar el centenari del 
naixement del president John F. Kennedy, a la 
sala gran de The John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts de Washington. En aquest 
festival, l’Escolania cantarà una peça en català, 
creada per a l’ocasió pel compositor Bernat Vivancos -antic director musical de 
l’Escolania-, encarregada per l’organització de l’esdeveniment. I, junt amb altres cors, 
estrenaran una altra peça de conjunt. 
 
El 4 de juliol, l’Escolania assistirà a la tradicional desfilada del Dia Nacional dels EUA i al 
concert simfònic que té lloc davant el Capitoli de Washington. 
 
El 5 de juliol viatjarà de la Costa Est a la Costa Oest; concretament, a San Francisco, on 
l’endemà, el dijous 6, a les 19.30h, oferirà un concert compartit amb el Pacific Boychoir 
Academy, cor guanyador de dos premis Grammy. 
 
El 8 de juliol acabarà la gira a Los Angeles, amb una actuació compartida amb Los 
Angeles Children’s Chorus. Serà a les 19h (sempre hora local), a la Pasadena 
Presbyterian Church. 
 
El P. Sergi d’Assís Gelpí, prefecte de l’Escolania, agraeix la tasca de generacions 
d’escolans que han fet possible “fer un pas com aquest”, que es viu “amb molta 
il·lusió” 
“El fet que ens tornin a convidar després d'anar-hi fa poc temps significa molt per a 
nosaltres: és un reconeixement molt gran a la qualitat musical de l'Escolania -afirma el 
P. Sergi d’Assís Gelpí-. La prova d'això és que ens conviden en esdeveniments i auditoris 
de primera línia, i això és un honor i una responsabilitat molt gran". “Ens fa molta il·lusió 
cantar en català al Kennedy Center en un acte commemoratiu tan especial", assegura el 
prefecte de l’Escolania, on viuen aquest nou èxit “amb molt d’agraïment a totes les 
generacions anteriors d’escolans; és gràcies a tots ells que ara podem fer un pas com 
aquest”. 
 
L’Escolania rep moltes peticions de concerts a Catalunya i a l’estranger, fet que és un 
signe de la valoració d’aquest cor al nostre país i arreu. Durant els dies de la gira, els 
escolans realitzen també visites culturals per les ciutats on estan allotjats. Des de 2004 
–quan van anar a Puerto Rico i Mayagüez-, el cor de Montserrat ha fet gires 
internacionals rellevants: el 2011 i el 2013 tres gires a Rússia, el 2014 als Estats Units i 
el 2015 a la Xina. Aquests últims anys han cantat també a Polònia, França, Holanda, 
Alemanya, Suïssa, Alemanya, Hongria, Bèlgica i Itàlia. 
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TERCER NÚMERO DE “SOMOS CONFER” 

 
Madrid, 23 de junio de 2017 (IVICON).- Desde 
hoy está ya disponible el tercer número de la 
revista Somos CONFER. Se puede leer en formato 
digital (en este enlace) y en papel, junto con el 
número 3.041 de Vida Nueva. 
El tema de portada refleja una realidad de la vida 
eclesial en la que CONFER está cada vez más 
presente, la red, a través de proyectos e iniciativas 
como Migrantes con Derechos, Iglesia por el 
Trabajo Decente, Enlázate por la Justicia, Redes 
contra la Trata de Personas…   
En el interior de la publicación, como siempre, se 

ofrecen crónicas de las actividades de la CONFER y de las Regionales y Diocesanas, 
noticias de los institutos, convocatorias de interés para la Vida Religiosa y, como cierre, 
una entrevista con el administrador de las Escuela de Formación Misionera para dar a 
conocer la programación del curso que empieza en septiembre. 
 
 

RECÉS AL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
Cap a la pau interior.  

Dissabte 22 de juliol (10-20 h), recés “Trobar la pau pel camí de 
la quietud del cor i de la ment”, inspirat en la saviesa d’Hildegarda 
de Bingen.  

Alternarem silenci i paraula; música i dansa; serenitat, moviment 
i pau; pregària, solitud i companyia; escriptura i pintura; dieta 
vegetariana i contacte amb la natura.  

Al monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Dolors Monserdà 31, 
t. 932 038 915).  

Inscripcions: www.culturabenedictines.es (places limitades). 
 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A LES ESCOLÀPIES D’ARENYS 
 

http://www.confer.es/741/activos/texto/6310-somos_confer_3.pdf
http://www.confer.es/741/activos/texto/6310-somos_confer_3.pdf
http://www.vidanuevadigital.com/sumario/espana-3041/
http://www.culturabenedictines.es/
http://www.confer.es/844/activos/imagen/6311full-somosconfer3.jpg
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RECÉS D'ESTIU A LA CIUTAT 

 
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 
Monestir de San Pere de les Puel·les 
 
 

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/ 
 
 

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. 

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

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 

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
https://docs.google.com/forms/d/1k8sHyn05LhopMYPalHHtvWJXA8GXU3x1N9YE6cgrLkA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1k8sHyn05LhopMYPalHHtvWJXA8GXU3x1N9YE6cgrLkA/edit
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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. 
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. 
 

http://www.bisbattortosa.org/
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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   

 

EL DIÀLEG ENTRE LA FE I LA LLUITA PER UN MÓN MÉS JUST, AVUI 

Cristianisme i Justícia organitza unes jornades de pensament per actualitzar el 
debat entre fe i justícia 

El poeta i militant ecologista Jorge Riechmann, professor de filosofia moral a la 
Universitat Autònoma de Madrid serà l’encarregat de fer la provocació d’obertura, 
amb una ponència sobre “humanisme descentrat per al segle de la Gran Prova” 

Seguint el camí iniciat els darrers anys de treball per 
l’actualització del diàleg fe-justícia, el centre d’estudis 
Cristianisme i Justícia convoca, els dies 30 de juny i 1 de 
juliol, la segona edició de les Jornades de Pensament Fe 
i Justícia, aquesta vegada amb el títol “Davant el segle de 
la Gran Prova” 

Obrirà les jornades Jorge Riechmann, destacat pensador i autor sobre qüestions 
d’ecologia política, ètica ambiental i pensament ecològic. Segons Riechmann ens 
enfrontem a una darrera crida davant l’excés de dominació que l’espècie humana ha 
exercit sobre la natura: “l’humanisme descentrat, l’humanisme no antropocèntric que 
precisem no és el d’éssers humans que se senten fora de la natura i per sobre d’ella, 
sinó molt dins seu i construint simbiosi amb ella”. 

Sabent que ens trobem en un moment cabdal, en el que la nostra capacitat de resposta 
i de construir alternatives pot decantar-nos cap a un món de desigualtats, autoritarisme i 
destrucció de la natura, o un futur de solidaritats, drets, inclusió i participació, 
Cristianisme i Justícia vol abordar en aquestes jornades alguns dels reptes que ens 
interpel·len amb urgència. 

Així, les jornades comptaran amb tallers i tertúlies simultanis sobre el creixement de les 
desigualtats, la incorporació del feminisme al pensament social i teològic, el 
desmantellament de l’estat del benestar i la singularitat cristiana davant les propostes 
d’altres espiritualitats. 

Hi haurà també moments per a la presentació de testimonis per part de diverses 
persones que treballen en l’àmbit de la promoció de la justícia, des d’un itinerari personal 
de fe. 
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Participaran en aquestes jornades membres de l’equip de Cristianisme i Justícia, així 
com persones d’arreu de l’estat espanyol que treballen en institucions de recerca o 
d’acció social. Comptarem, entre d’altres amb teòlegs com José Ignacio González Faus, 
Javier Vitoria i Pepe Laguna, les teòlogues Lucía Ramón i Pepa Torres, els filòsofs 
Ignacio Sepúlveda i Josep Cobo, la responsable d’acció pública de l’ONG Alboan Mary 
Tere Guzmán, o el director i actor de teatre Jorge Picó. 

Noves fronteres, un mateix compromís 

Les jornades seran el tancament del curs en què el centre ha celebrat el seu 35è 
aniversari i la publicació del quadern 200. Cristianisme i Justícia és un centre d’estudis 
promogut pels Jesuïtes de Catalunya, que pretén, des de la reflexió social i teològica, 
contribuir a la transformació de les realitats que generen injustícia i provoquen patiment. 
Ho fa a través de seminaris d’estudi, conferències i cursos, i sobretot, gràcies a la 
col·lecció Quaderns CJ, amb els que, de forma rigorosa però àgil, ofereix les claus 
d’interpretació d’alguns dels grans temes que marquen el món avui. Amb 45.000 
exemplars en tres llengües distribuïts per tot el món, a més de la versió on-line, s’han 
convertit en la publicació emblemàtica del centre. 

El quadern 200, amb el títol “Noves fronteres, un mateix compromís”, és un reflex del 
treball que caracteritza el centre i obre nous horitzons de debat en el diàleg fe-justícia, 
en continuïtat amb el compromís inicial. Podeu trobar informació sobre totes les activitats 
del centre a www.cristianismeijusticia.net 

El programa de les jornades es pot descarregar aquí. 

Trobareu imatges de l'anterior edició de les jornades en aquest enllaç. 

 

I CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA 

 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios organiza su I Congreso Mundial 
de Bioética bajo el lema “Hospitalidad, Bioética y Persona” 

 
Del 11 al 14 de setiembre 
de 2017 tendrá lugar en El 
Escorial (Madrid) el primer 
Congreso Mundial de 
Bioética de la Orden 
Hospitalaria. Los 
contenidos de las jornadas 
se organizan en tres 
grandes bloques: 
Hospitalidad y dignidad de 
la persona; Hospitalidad y 
ética de la vulnerabilidad; 
y Hospitalidad, 
pobreza  ética social. 

 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebrará el primer Congreso Mundial de 
Bioética del 11 al 14 de septiembre de 2017 en El Escorial, Madrid (España), bajo el 

https://cristianismeijusticia.net/noves-fronteres-un-mateix-comprom%C3%ADs
http://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/2a_jornada_pensamiento_fe_justicia.pdf
https://www.facebook.com/pg/cristianismeijusticia/photos/?tab=album&album_id=869735329775377
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lema ”Hospitalidad, Bioética y Persona”. Este Congreso está abierto a la participación 
de personas pertenecientes a la Orden Hospitalaria, así como todos aquellos 
profesionales o estudiantes del ámbito de la bioética desde cualquiera de sus 
múltiples campos. 
 
EI congreso tiene por objetivo sensibilizar a toda la Orden, en cada uno de sus 
centros y fundaciones, de la importancia de la bioética en el desarrollo del carisma 
de la Hospitalidad. Asi mismo, ayudar a los profesionales de la salud y de la acción 
social en la formación de criterios bioéticos y de humanización, para una adecuada 
atención a las personas enfermas y más necesitadas de la sociedad. Finalmente, 
crear un espacio para compartir experiencias en el campo de la bioética y descubrir 
la importancia de la ciencia bioética para la acción evangelizadora. 
 
El Hno. Jesús Etayo, Superior General, será el encargado de abrir el congreso, cuyo 
programa cuenta con la intervención de destacados expertos en la materia, como 
Francesc Torralba, Manuel de los Reyes, Mª Teresa Iannone, Salvino Leone o Mon. 
Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida.  
 
El Congreso cuenta con un Comité Científico −integrado por los miembros de la 
Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria− que ha impulsado la 
celebración y coordinación del mismo, en colaboración con la Fundación Juan 
Ciudad (Comisión Interprovincial de la Orden Hospitalaria en España), que es la 
entidad encargada de la organización de este Congreso. Programa completo: aquí.  

 

MIL·LENARI 
 

Natàlia Aldana 
Benedictina Sant Benet de 
Montserrat 
 
CatalunyaCristiana | 2 juliol 2017 

 
A meitat del mes de juny les comunitats benedictines femenines de 
Catalunya vam ser convidades al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses per tal de commemorar el mil·lenari de l’extinció 
d’aquesta primera comunitat benedictina dels comtats catalans. Un 

mil·lenari, d’alguna manera, estrany, perquè no recordàvem mil anys d’història 
benedictina, com és el cas del monestir germà de Sant Daniel de Girona, sinó el mil·lenari 
d’una extinció, d’una absència, 
d’un final forçat i no volgut l’any 1017. 
 
Sigui com sigui, parlar d’un mil·lenari fa respecte i em fa pensar en la tradició, en una 
història farcida de vides i vivències, en una fidelitat obstinada, en una presència, en una 
continuïtat, en una pregària amagada... En aquest cas de Sant Joan de les Abadesses 
nosaltres no ho hem pogut viure però el fet que tants i tants monestirs romànics adornin 
la nostra geografia amb els seus absis, arcs i pedres venerables, amb aquella cosa 
especial que fa elevar l’esperit cap a Déu, no deixa de ser un motiu d’acció de gràcies 
per aquest i tants altres mil·lenaris que s’endinsen en el temps. 
 
I al mateix temps em fa pensar que l’amor de Déu, la seva fidelitat, també és 
«mil·lenària». Però no de mil anys, com els nostres estimats monestirs, sinó que es tracta 

http://www.ohsjd.es/files/documentos/programa-congreso-internacional-de-bioetica-el-escorial-2017_148430574821.pdf
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d’un amor de milers i milers d’anys, etern. L’amor que Déu ens té va des de la creació 
del món fins al descans de tot en el seu si. És una altra dimensió del temps que no té res 
a veure amb la cultura de la immediatesa que pretén d’aconseguir-ho tot amb un clic. És 
una dimensió que parla d’allò que roman, d’allò estable, d’allò que dona solidesa, fet a 
poc a poc, amb paciència, amb constància, amb serenor. Una dimensió que no podem 
oblidar avui dia on tot és ràpid i fugaç. No oblidem que les coses veritables i gustoses 
són les que es couen a foc lent. 
 
I em fa feliç saber-me dins d’aquesta gran cadena també mil·lenària de la vida monàstica 
que, malgrat totes les aventures de la vida —mai exempta de dificultats— s’ha anat 
estenent al llarg de la història, amb colors i matisos diversos. I em fa tenir confiança en 
el pròxim mil·lenari que estem construint ja amb el nostre avui de cada dia encara que, 
sovint, no en siguem conscients. Com serà? A les mans de Déu ho deixo. I espero que 
les nostres successores s’ho mirin amb estima i simpatia, amb el mateix agraïment amb 
què nosaltres vivim avui aquests mil·lenaris. 
 
 
 

El 71% dels catalans s’identifiquen amb alguna confessió religiosa. Aquesta és una de 
les dades que presenta la segona onada del Baròmetre sobre la religiositat a Catalunya. 
Aquest estudi, encarregat pel Govern català,  fa una fotografia del nostre país en matèria 
religiosa. “Signes dels temps” entrevista Enric Vendrell, director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat. La conversa s’ha gravat a la sala de meditació budista de la 

Casa del Tibet de Barcelona. 
 
 

Horari d'emissió: 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 2 de juliol de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 

Signes dels temps a TV3 : « Baròmetre sobre la religiositat» 
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www.urc.cat 
 
 

 
 

   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 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Obertura del nou web de l’URC al mes de setembre 

 

http://www.urc.cat/
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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 
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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 URC 
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 
Jornada Mundial pel Treball Decent 

 

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  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2017 - 2018 
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8 dl CEVRE  

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  
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18 dl CEVRE  

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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