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UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
HOREB Suplement informatiu 2017.09.21 

Plaça Urquinaona 11,2-2  08010 Barcelona 933 024 367 
 
 
NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 

En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin, que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, 
que viu un moment delicat de la seva història. 

Demanem també a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el govern de les diferents 
administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social. 

L’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió, i s’ofereix per ajudar en aquest servei en bé del 
nostre poble. 

Animem tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública, per 
avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, 
ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau. 

Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots. 

Barcelona, 20 de setembre de 2017 

MANIFEST SIGNAT PER LA JUNTA DE L’URC 
 

Les entitats cristianes sota-signants, tot recollint l’anhel i preocupació de les comunitats catòliques de 
Catalunya, expressem el suport a les institucions catalanes, i el rebuig a les últimes actuacions de l’Estat 
espanyol contra la democràcia i l’estat de dret. 

Recordem que, d’acord amb la doctrina social de l’Església, els bisbes catalans han afirmat reiteradament 
que “convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i 
valorada la seva singularitat nacional” i “defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es 
basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles”. 

Fem una crida a sumar-nos a les mobilitzacions pacífiques, cíviques i democràtiques convocades arreu del 
país en defensa de les nostres institucions i acompanyar-les també amb la pregària pels país i els seus drets.                             

Barcelona, 20 de setembre de 2017 

Grup Sant Jordi de Drets Humans 
Justícia i Pau 
Vedruna Catalunya 
Escola Pia de Catalunya  
Fundació Claret 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat 
Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya 
Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
Fundació d'Escoles Parroquials de Barcelona 
Equips de la Pastoral Política i la Comunicació 
Moviment de Professionals Catòlics  
Capítol de Barcelona la Fundació Centesimus Annus Pro Pontifice 

 
MIRADA DELS RELIGIOSOS CATALANS DAVANT DE TOT EL QUE S’ESTÀ VIVINT AQUESTS DIES 
Escrito para “Vida Nueva”  (a petición de su director, Sr. José Beltrán) 

Se me pide que hable de “la mirada de los religiosos catalanes ante todo lo que se está viviendo estos días”. 
El mismo periodista no considera oportuno o no se atreve a concretar a qué se refiere con la expresión “lo 
que se está viviendo estos días”, pero sabe que yo lo voy a entender. Un indicio de que estamos hablando de 
una situación muy compleja y difícil de objetivar, que levanta muchas susceptibilidades. Tanto, que el mismo 

També hi ha altres comunicats d'entitats com 

Justícia i Pau Catalunya, la Fundació 

Educativa Dominiques del Pare Coll (FEDAC), 

l'Escola Pia de Catalunya, Fundació Vedruna 

Catalunya Educació, Entitats Maristes de 

Catalunya, o la Universitat Ramon Llull. 
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hecho de formularla ya corre el riesgo de inclinar la balanza hacia una de las posiciones o ser interpretado 
según la posición del que te está leyendo. 

Si esto pasa en la sociedad en general, también pasa entre los religiosos y religiosas. Existe una pluralidad de 
posicionamientos ante el llamadlo “procés català” y no digamos ante el referéndum convocado para el día 1 
de octubre. Y añado: un posicionamiento que toca fibras muy sensibles y primarias. 

Quizá por eso no se consiga siempre un diálogo sosegado sobre el tema, pero lo que sí debo decir, a partir 
de lo que me llega, es que en nuestras comunidades religiosas de Catalunya se respira respeto y ambiente 
fraterno. Por mucho que estemos afrontando una situación de “alta tensión” y sepamos lo que piensa cada, 
no existe ni crispación ni tensiones insalvables. 

Pero esto es también lo que percibo a nivel social. No sé qué imagen se está dando de Catalunya, pero os 
puedo asegurar que, viviendo momentos realmente fuertes como los que estamos viviendo, el clima en el 
día a día es de tranquilidad y de relaciones bastante normales entre las personas y los colectivos. 

Creo que todos los religiosos y religiosas somos conscientes de que, más allá de las diferencias, incluso 
profundas, que podemos tener en temas tan complejos e incluso conflictivos como éste, hay realidades y 
valores mucho más importantes que nos unen en cada una de las comunidades y entre las comunidades de 
la congregación y de toda la Iglesia: la fe, la vocación, la misión, la prioridad de los más débiles, la lucha por 
una sociedad más justa, solidaria y fraterna, la denuncia de lo que ataca la dignidad de las personas y de los 
colectivos. Y, aunque nos cuesta, intentamos aplicar los criterios evangélicos también en lo que está 
sucediendo para discernir lo que realmente va en la línea del Reino de Dios y lo que, por el contrario, 
promueve al anti-Reino. 

No creo que pueda ni deba entrar en más consideraciones sobre el tema en sí, porque ya podéis suponer que 
diga lo que diga siempre se puede leer como un posicionamiento concreto, y no haría justicia a la pluralidad 
de posiciones de los religiosos y religiosas que vivimos nuestra misión en Catalunya. En todo caso nos guían 
los criterios que nos ofrecieron nuestros obispos en el comunicado sobre “el momento que está viviendo 
nuestro país” (11 de mayo de 2017):  

- hacer “gestos valientes y generosos en favor del diálogo y la concordia, animando “el camino del 
diálogo y el entendimiento entre todas las partes interesadas a fin de lograr soluciones justas y 
estables, que fomenten la solidaridad y la fraternidad”; 

- reconocer “la realidad nacional de Catalunya” y al mismo tiempo “el espíritu de pacto y de 
entendimiento que conforma nuestro talante más característico”; 

- defender “la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la 
dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que busquen con paciencia la paz y la justicia”; 

- afirmar “humildemente que conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo 
catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia 
y su cultura, y que se promueva realmente todo lo que lleva un crecimiento y un progreso al conjunto 
de la sociedad, sobre todo en el campo de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y las 
infraestructuras”; 

- realizar un esfuerzo decidido por “erradicar la corrupción” y por conseguir “la regeneración moral a 
nivel personal y social y, como consecuencia, un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero 
soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social”, una 
regeneración que “nace de las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe en Dios y la visión 
trascendente de la existencia, y conduce a un irrenunciable compromiso social por amor al prójimo”. 

Los obispos acaban con una última llamada a todos los católicos, que los religiosos y religiosas sentimos 
especialmente dirigida a nosotros, sea cual sea nuestra opción política: ser “instrumentos de paz y concordia 
en medio de la sociedad catalana”. 

Màxim Muñoz Duran, cmf  
Presidente de la URC 
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RESSENYA BICENTENARI DE LA CONGREGACIÓ  JESÚS-MARIA 
“En camí amb Claudina… dona de fe, de perdó, de comunió”  
 
Les Religioses de Jesús-Maria celebrem el BICENTENARI de la Congregació. 
 

Fa dos-cents anys que a Lió (França), la nostra Fundadora Santa Claudina Thévenet, marcada per les violentes 
repercussions de la Revolució Francesa, va  presenciar de l’execució de dos dels seus germans. 
 

Lliurada a l'acció de l'Esperit, i commoguda per les misèries del seu temps, funda la Congregació dedicada a 
l'educació cristiana de nens i joves en tots els ambients socials, amb la preferència cap als joves i entre ells 
els més pobres. 
Us convidem a CELEBRAR LA VIDA DE LA NOSTRA CONGREGACIÓ I donar gràcies amb nosaltres perquè 
després d’aquests 200 anys d’itinerari, “En camí amb Claudina… dona de fe, de perdó, de comunió”, volem 
sentir el batec del cor de Déu en el món d’avui i donar una resposta profètica i compromesa al servei del 
Regne.  
 

El proper 6 d’Octubre, dia de la Fundació de la Congregació, iniciarem els actes del Bicentenari. 
 

Per aquest motiu, os convidem a participar en l'Eucaristia d’OBERTURA DEL BICENTENARI, que es celebrarà 
a la Basílica de Santa Maria del Mar (Barcelona) el dissabte, 7 d’octubre a las 17,30 hores. 
  

Religioses de Jesús-Maria 
Província d’Espanya 
 

La Congregació de les Religioses de Jesús- Maria celebrem amb agraïment el Bicentenari de la nostra 
fundació.  Fa dos-cents anys que a Lió (França), la nostra fundadora Santa Claudina Thévenet, marcada per 
les violentes repercussions de la Revolució Francesa, va presenciar l'execució de dos dels seus germans. 

Lliurada a l'acció de l'Esperit, i commoguda per les misèries del seu temps, funda la Congregació dedicada a 
l'educació cristiana de nens i joves en tots els ambients socials, amb la preferència cap als joves i entre ells 
els més pobres. 

Amb esperit de lloança, donem gràcies per la vida de la nostra Congregació en aquests 200 anys. El que es va 
iniciar "des de la pobresa i el no-res" ha quallat a 28 països d'Àsia, Europa, Amèrica i Àfrica.  

Actualment som 1187 religioses, amb una Associació seglar "Família Jesús-Maria" i són molts els laics que en 
diferents plataformes apostòliques comparteixen la missió i carisma. 
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Les Religioses de Jesús-Maria de la Província d'Espanya estem presents als següents llocs: Barcelona, 
Badalona, Madrid, Múrcia, València, La Coma (Paterna), Burgos, Bilbao, Loiola, Alacant, Oriola, Sevilla, Jerez 
de la Frontera, Granada, Pinos Puente (Granada) i Tànger (Marroc). 

A través de les nostres plataformes de missió: 23 Centres educatius, 4 
Cases de família, 1 Casa de Espiritualitat i 1 Col·legi Major, desitgem que 
la nostra tasca educativa i pastoral sigui alliberadora, promogui una 
cultura de vida, s'obri a la fe i susciti el compromís. Atentes als reptes i 
crides de la pobresa i exclusió de la nostra societat, volem donar resposta 
als més necessitats. 

Per mitjà de la Fundació "Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo" 
treballem per millorar l'educació i promoure la justícia social i el desenvolupament educatiu i social en tots 
els àmbits, especialment de nens i dones, i promovem el voluntariat. 

La Congregació, després d'aquests 200 anys de camí, vol sentir el batec del cor de Déu i de Claudina en el 
món d'avui i "En camí amb Claudina ... dona de fe, de perdó, de comunió" donar una resposta profètica: 

• Vivint el perdó, la reconciliació i la sanació, 
• Deixant-nos commoure per la misèries del nostre temps, 
• I amb una manera de vida compromesa amb la justícia, la pau i la integritat de la creació. 

Aquestes són les tres prioritats expressades en l'últim Capítol General de la Congregació que com a "full de 
ruta" orienten i impulsen la missió de la nostra Congregació i la seva mirada cap al futur. 

 
SERGI GORDO I ANTONI VADELL JA SÓN BISBES AUXILIARS DE BARCELONA 

El cardenal Omella presideix la celebració litúrgica i demana als nous bisbes que es deixin conduir sempre 
pel Senyor - 12 setembre, 2017 -   ESGLÉSIA DE BARCELONA 

L’arxidiòcesi de Barcelona ja compte amb dos bisbes més: Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell. La 
basílica de la Sagrada Família ha acollit aquest cap de setmana l’ordenació dels nous auxiliars de la ciutat, dos 
mesos i mig després que el papa Francesc anunciés públicament els nous nomenaments per a l’Església de 
Barcelona, amb els quals s’eleva a tres el nombre de bisbes auxiliars a l’arxidiòcesi catalana. 

La celebració litúrgica ha estat presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i ha 
comptat amb la presència d’un total de 21 bisbes i 320 capellans i diaques, entre ells, el nunci del Sant Pare 
a Espanya i Andorra, Renzo Fratini, el cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i el 
cardenal i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez. 

L’ordenació va començar amb el ritus preparatori, invocant a l’Esperit Sant amb l’himne Veni Creator Spiritus, 
on tothom es posa dret, i llegint el document pel qual el papa Francesc els nomena bisbes. 

Durant l’homilia, el cardenal Omella va recordar als nous bisbes i a tots els feligresos que van assistir a l’acte 
“quelcom fonamental pels cristians: tot és gràcia” i que ningú s’ha de “vanagloriar de res, ni envejar 

res, perquè Déu distribueix gratuïtament els 
seus dons entre els homes en bé de tot el 
poble“. L’arquebisbe metropolità de Barcelona 
també va relacionar els dos nomenaments amb 
el que diu l’Evangeli: “el Senyor va enviar als 
apòstols de dos en dos, donant-lis autoritat 
sobre els esperits immunds” (Cf. MC 6,7), afegint 
amb paraules seves que, en aquesta part de 
l’Evangeli, veiem que “Déu reuneix els seus 
apòstols en grup, en comunitat i els convida a 
treballar d’aquesta manera en comunió“. 

Finalment, va destacar la importància de servir 
i estimar amb alegria a la comunitat i va 

aconsellar als nous bisbes elegits pel Sant Pare a proclamar la Paraula de manera senzilla: “que les homilies 

https://www.esglesiabarcelona.cat/sergi-gordo/
https://www.esglesiabarcelona.cat/antoni-vadell/
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/larquebisbe-de-barcelona-presenta-els-dos-nous-bisbes-electes-auxiliars-de-larxidiocesi/
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/larquebisbe-de-barcelona-presenta-els-dos-nous-bisbes-electes-auxiliars-de-larxidiocesi/
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siguin efectivament transmissió de la gràcia de Déu: senzilles, que tots les comprenguin i els ajudin a ser 
millors”. 

Al acabar l’homilia, els nous bisbes es van quedar drets davant el cardenal per dur a terme les promeses. 

A continuació, va arribar el gran moment de l’ordenació amb la imposició de les mans per part dels bisbes, 
que simbolitza la col·legialitat episcopal i, tot seguit, la pregària d’ordenació; moment en que es posa el llibre 
dels Evangelis sobre el cap dels escollits. 

Finalment, va continuar el ritus amb la unció del cap amb el sant crisma, signe de la peculiar participació del 
bisbe en el sacerdoci de Crist, i el lliurament del llibre dels Evangelis, juntament amb l’anell, la mitra i el bàcul. 

En acabar la celebració litúrgica els dos bisbes van agrair totes les mostres d’afecte rebudes i van manifestar 
que l’alegria de l’Evangeli, que es plasma en els seus dos lemes episcopals, sigui el motor que guiï l’Església 
de Barcelona. 

 
MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL, NOU BISBE DE MALLORCA 

Al migdia del dimarts 19 de setembre de 2017, la Santa Seu ha fet públic que el papa Francesc ha nomenat 
bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull Anglada. Mons. Sebastià Taltavull és bisbe 
auxiliar de Barcelona des de l’any 2009. 
Mons. Sebastià Taltavull va néixer a Ciutadella de Menorca el dia 28 de gener de 1948. 
L’any 1959 ingressà al Seminari Diocesà de Menorca, on cursà els estudis 
d’humanitats, filosofia i teologia. Fou ordenat sacerdot el 23 de setembre de 1972 a 
la catedral de Mallorca. 
El Sant Pare el nomenà Bisbe auxiliar de Barcelona el dia 28 de gener de 2009 i va 
rebre la consagració episcopal el dia 21 de març del mateix any 2009. Des del dia 8 de 
setembre de 2016, ha estat Administrador Apostòlic de la diòcesi de Mallorca. 

A la Conferència Episcopal Tarraconense és el Bisbe delegat per a la Catequesi i també de la pastoral obrera. 
A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social 
i de Pastoral Social. 
La basílica de la Sagrada Família acollirà el 19 de novembre una Missa en Acció de Gràcies pel seu servei a 
l’Església que pelegrina a Barcelona. El 25 de novembre està previst que el bisbe electe de Mallorca iniciï el 
seu ministeri episcopal a la diòcesi balear en una Missa que es celebrarà a la Catedral de Palma de Mallorca. 

Barcelona, 19 de setembre de 2017 

«VULL ACONSEGUIR QUE MONTALEGRE ES RENOVI I NO ES TANQUI» 
Josep M. Canals, prior de la Cartoixa de Tiana 

Des del jardí de la cel·la del prior es divisen els camps de conreu de la Cartoixa i la Mediterrània en calma. 
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CatalunyaCristiana. 6 agost 2017. Joan Andreu Parra 
 
La veu enèrgica i vital és un dels primers trets que criden l’atenció del nou prior de la cartoixa de Montalegre 
(Tiana), Josep M. Canals i Lamiel (Corbera de Llobregat, 1930). Ens rep al seu nou emplaçament, la cel·la del 
prior, un dia calorós de juliol i ens transmet l’alegria del nomenament que el posa al capdavant d’un cenobi 
que mira a la Mediterrània amb nou ànimes i «un bisbe» al seu interior.  
 
Amb 87 anys complerts, imaginava que li quedaria prestar aquest servei a l’orde cartoixà? 
Haig de donar moltes gràcies a Déu perquè em dona molta salut, molta resistència i una gran il·lusió per 
continuar a la Cartoixa. Ho veia venir això; m’adonava que l’altre prior es trobava malament, i vaig intuir que 
li donarien la misericòrdia [cessament en el càrrec]. Aquesta ofrena que vaig fer fa 33 anys la renovo 
constantment: «Déu meu, salveu i renoveu Montalegre.» Per tant, em va semblar que Déu m’hi portava, 
aquí. Estic molt content de tirar endavant i de salvar Montalegre i, a més a més, d’aconseguir que es renovi i 
vinguin noves vocacions i no es tanqui. 
 
L’11 de juliol de 1954 s’ordenà al monestir de Montserrat. Com veu aquesta llarga etapa, primer com a 
sacerdot diocesà i després com a cartoixà? 
Ho valoro com una etapa molt positiva. Vam viure els anys 50 amb una gran inquietud de revalorització del 
clergat diocesà. Em van destinar al començament del meu ministeri al barri de Gràcia de Sabadell. Allà hi 
havia un centre de jovent fantàstic, amb un centenar de nois. En aquest ambient l’Opus Dei intentava pescar 
molta gent i també em venia al darrere. Simultàniament, sentia ganes de fer-me monjo de Poblet, però el Dr. 
Jubany ho va refusar rotundament. Entre aquestes dues inquietuds, Opus i Poblet, vaig descobrir la Unió 
Sacerdotal i m’hi vaig vincular pràcticament fins que em vaig fer cartoixà.   
 
Quina petjada deixa en vostè el doctor Tarrés? 
Formava part de la Unió Sacerdotal i m’hi vaig confessar molts anys. Ell vivia la pobresa evangèlica de manera 
radical; al Seminari ens va aconsellar que el capellà havia de ser pobre. Ho vaig complir tota la vida al peu de 
la lletra i em va donar una llibertat d’esperit, una alegria espiritual i una pau interior extraordinàries. El 
despreniment dels diners em sembla que Déu me’l va premiar portant-me a la Cartoixa, que és una renúncia 
radical a tot. 
 

 
Entrada a Montalegre, on hi predomina un gòtic senzill i auster. L’únic monestir cartoixà habitat a Catalunya va complir, 
el 2015, els 600 anys de la seva fundació 
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Pobresa i sentiment obrer 
 
La pobresa va configurar el seu estil pastoral? 
Sí, per això he volgut estar sempre en barris obrers, al costat de la classe obrera i assumir la seva lluita com 
una cosa personal. Espiritualment em sentia pobre i obrer, perquè treballava per guanyar-me la vida. Per 
això, quan vaig ser vicari a Sant Josep Oriol, que era una parròquia burgesa, estava incòmode. Vaig demanar 
al bisbe que em destinés a barris obrers per ajudar els emigrants, perquè la meva família materna venia de 
l’Aragó (Terol) i em van explicar que quan van venir a Catalunya van patir molt. 
 
A banda del doctor Tarrés, quins han estat els seus referents? 
Guillem Rovirosa i també Mn. Francesc Llopart. Aquest últim em deia: «La solució d’Espanya és l’esquerra, 
només l’esquerra pot canviar les coses» i que la mentalitat nostra dins l’Església havia de ser d’esquerres, 
perquè si no, tot continuaria igual. Ell deia que no és un criteri vàlid el de dir que sempre s’han fet les coses 
així; s’ha de partir de la realitat, judicar el fet i ser conseqüent [revisió de vida]. La mística de la JOC i de l’ACO 
m’ha anat molt bé. Aquesta actitud d’esquerres l’he mantingut sempre a dins l’orde de la Cartoixa. 
 
El seu pare va morir quan vostè tenia només un any en accident de treball i ha estat sacerdot en diferents 
barris obrers. Com veu la situació dels treballadors avui? 
La situació avui la veig malament. És una crisi laboral terrible que s’acarnissa en la joventut i la 
despersonalitza, els aboca a la droga, al sexe i a fer disbarats. En no tenir un contracte fix de treball i un futur 
que els encoratgi i els doni esperança, això els desfà totalment.  
 

 
El pare Canals en la celebració de l’eucaristia dels 60 anys com a prevere, acompanyat del company de promoció el P. 
Francesc Nicolau. 

 
Salt confiat al buit 
 
El 1985, en edat madura, decideix ingressar a la Grande Chartreuse. Aquest fet impressiona a molts. Què 
el porta a fer aquest pas? 
En uns exercicis que vaig fer l’any anterior vaig sentir la crida forta d’entrar a la Cartoixa. Vaig decidir anar a 
la Grande Chartreuse a parlar amb el reverend pare, peregrinar a la cel·la de sant Bru i resar davant la seva 
tomba; el sant tindria la darrera paraula. A Calàbria [Cartoixa de Serra Sant Bru, on va morir el sant que va 
fundar la Cartoixa], hi havia un procurador que era català i em va dir que tancaven Montalegre. Aquesta 
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notícia em va provocar un xoc tan fort que quan vaig sortir de la cel·la vaig anar a un reclinatori que hi havia 
davant amb la imatge de la Mare de Déu de Lourdes i vaig oferir la meva vida perquè no tanquessin 
Montalegre. 
 
Com va viure la transició entre el tràfec de la vida exterior i la vida contemplativa? 
Durant tota la meva vida he sentit una inclinació a la vida contemplativa, així doncs, no em va costar gens 
d’empalmar-ho. Havia fet diversos recessos; m’anava molt bé el contrapès dels moments de silenci i solitud 
davant l’activisme desproporcionat. L’hora d’adoració que tenen els germanets de Foucauld també m’atreia, 
m’aportava serenor i pau, m’ajudava a superar l’estrès. La mística de Foucauld, de la contemplació encarnada 
al món, l’he viscuda sempre i, en certa manera, m’ha ajudat a aterrar a la Cartoixa. 
 
Des del clos de la Cartoixa, com connecta amb el món? 
Em sento molt vinculat espiritualment a la classe obrera, als grups i moviments que havia animat 
espiritualment; és la comunió dels sants i això dona molta força. La vocació de solitaris dels cartoixans va 
molt acompanyada de la paraula «solidaris», ens sentim solidaris del món, de la humanitat i de l’Església. La 
meva vida, la meva penitència, el meu treball, tot el que faig aquí, ofert per l’Església i el món. No tinc temps 
d’encantar-me, de sentir-me frustrat o que perdo el temps, al contrari: aquesta és la mística de la cartoixa. 
 
Montalegre, una cartoixa amb 600 anys 
 
El prior anterior ens va dir que el claustre de Montalegre era el seu espai favorit. Quin és el seu? 
Hi ha dos espais que els visc a fons: la solitud de la cel·la i l’altar, la missa de cada dia, tant la conventual com 
la solitària. Són els dos pols que uneixen la vida del monjo. Tota la vida he sentit una gran devoció per dir la 
missa. 
 
El benedictí Notker Wolf explicava que als monestirs s’havia descuidat la cura entre els companys. Com és 
en el vostre cas? 
A l’orde cartoixà hi ha dues classes de comunitat: les nombroses que, en certa manera despersonalitzen una 
mica el monjo, perquè no hi ha interrelació entre la gent, i les petites, com la nostra, amb una interrelació 
més directa i que crea un esperit de família molt bo. A Montalegre som grans i, a més, tenim un invident i un 
invàlid. I com que, poc o molt, per la nostra edat tots tenim alguna limitació, això ens fa sempre estar molt 
atents al servei del germà. 
 
«La soledat és la pedra de toc de la nostra vida», ens va dir el prior anterior, el P. José Manuel Rodríguez. 
La solitud i el silenci tenen perills? 
En el silenci cartoixà el monjo no se sent mai sol. El monjo cartoixà és solitari, però simultàniament és solidari, 
a escala mundial, en àmbit de cos místic i en àmbit de comunió dels sants. A més, no estem desconnectats: 
el prior rep La Vanguardia i Catalunya Cristiana, retallo les notícies i el diumenge les comentem; i quan hi ha 
algun fet urgent o greu, retallo la notícia i la faig passar per les cel·les. 
 
Per què són necessaris els monjos contemplatius avui? 
En un món embogit per la violència, el consumisme, el soroll, l’estrès i la pressa, oferim un altre estil de vida 
que dona serenor, pau, joia i alegria. Amb el nostre ritme de vida i la mística de la solitud i el silenci, de 
pregària i de penitència oferim una altra alternativa: que és retrobar-se un mateix i retrobar Déu en un 
mateix. Repensar que no estàs sol sinó que amb tu hi ha la Trinitat, això dona una dimensió d’amor, 
d’abandonament i de joia i d’alegria extraordinària. 
 
L’amistat amb el bisbe Joan Carrera 
«En Joan sempre va ser molt bon company, hi podies confiar. Es relacionava amb una gran cordialitat i un 
gran humor. Ironitzava amb les coses, sense criticar; tenia una gran traça.» El prior de la cartoixa de 
Montalegre es refereix a la seva amistat amb el bisbe Joan Carrera, que es remunta als anys 40 començant 
per la formació al Seminari Menor de la Conreria. 
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Aquest tàndem, mogut per un aire renovador i des del doble compromís de Catalunya i el món obrer, va ser 
molt actiu. Trobades estivals de seminaristes a Sant Feliu, vetllades a la biblioteca del Seminari... i, en els 
eixos de la conversa, «temes pastorals, relacionats amb el món obrer, amb Catalunya o amb l’Església del 
Vidal i Barraquer d’abans de la guerra.» 
El 1946 van fundar el grup d’amistat Torras i Bages, on es llegien llibres, revistes i articles que desvetllaven 
una realitat «que se’ns amagava». Allà van «perfeccionar l’estudi de la llengua, la història i la lexicologia 
catalanes. Ens va anar molt bé perquè vam viure un Seminari feixista; tot era en castellà, estava prohibit resar 
en català i havíem de tenir aquestes reunions clandestines», argumenta Canals. 
Canals destria en la seva memòria precisa aquesta anècdota: «Franco va venir a la Conreria unes vacances i 
ens va entabanar dient que havia vist com sant Jaume, en un cavall blanc, el protegia. Els babaus dels 
professors i superiors van quedar encantats.» 
 
El «pare Dinamita», un prevere poeta obrer 
Poble, treball i poesia. Antologia de poetes catalans és un llibre que Josep M. Canals va editar el 1974: 
«Formava part dels capellans obrers que havien renunciat a la paga i es van posar a treballar; era professor 
de religió; també era militant del Front Nacional de Catalunya. Aquesta doble inquietud, catalana i obrera, 
em va fer adonar que el tipus de poesia que llegia —burgesa i noucentista— no responia a les inquietuds que 
sentia», explica Canals. 
També va obrir camí en els mètodes, en començar com a vicari a Sabadell, seguint la recomanació que li va 
fer Mn. Josep Dalmau: «La gent que va a missa la deixes per al rector, tu te’n vas al bar a fer el vermut i et 
relaciones amb la gent que no ve a missa, perquè són aquests els que necessito», li va dir. «Això de l’Església 
en sortida del papa Francesc m’ha confirmat el que vivia l’any 1954. Vaig comprovar que la figura d’un capellà 
obert, servicial, que comparteix la vida amb la gent, els agrada», conclou Canals. 
I ens explica l’origen del seu sobrenom, «mossèn Dinamita», que es remunta a una protesta al Seminari per 
la supressió de la festa de Sant Josep Oriol i que va culminar amb una traca. Aquesta anècdota, en explicar-
la Canals als joves d’Acció Catòlica de Sabadell, van reproduir-la al teatre parroquial pel seu sant i el van rebre 
amb una traca ensordidora i una pancarta que deia: «Si Crist en molts ambients ha entrat, si vivim les colònies 
de veritat, si ara va tot que pita, gràcies en donem a Déu i a mossèn Dinamita.» 

 

 

PETICIÓ DE CECAS (CENTRA CATALÀ DE SOLIDARITAT) 

En el Patronat de CECAS hi ha un patró representnt de l’URC 

Característiques d’una possible 

reubicació de Banys Nous 

Serveis a reubicar 

- Serveis Generals de la Fundació. Equip de 10 persones (3 contractades i 7 voluntàries) 

- CAS. Centre d’atenció i seguiment. ( 25 persones diàries, que entren i surten, matins i dues tardes ) 

o És l’atenció ambulatòria de les persones amb problemes de drogodependència. Venen a fer 

una visita (metge, psicòloga, treballadora social), a prendre medicació,  fer analítica i 

assistir setmanalment a un grup d’autoajuda. 

- Centre de Dia. 15 persones. 

o Servei que afereix activitats durant tot el dia. Per molts és la porta d’entrada del 

tractament residencial. Algunes persones faran tot el procés en Centre de Dia, 

especialment l’equip de Patologia Dual.  
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- Comunitat Terapèutica. Diàriament hi dormen 24 persones: 

o Fase d’Acollida de Comunitat Terapèutica.  És la primera fase del procés: activitats, 

recuperar hàbits, grups,.. 

▪ 15 persones en règim residencial.  

o Fase de Reinserció de Comunitat Terapèutica. Tenen major autonomía, cuina, menjador i 

habitacions diferenciades de la Fase d’Acollida. 

▪ 9 persones en regim residencial. 

▪ 2 persones en règim de centre de dia (dormen a casa) 

Superfície 

- 1.500 m2 (actualment són 1.100 m2) 

- Que tingui espais exteriors (terrasses, patis) 

o És important poder tenir sortides a l’aire lliure (sa, positiu,sensació de no estar tancat..) 

o Es fan activitats a l’aire lliure: hort hurbà, tallers a l’aire lliure, estendre roba... 

o Cal habilitar zones per poder fumar a l’exterior 

A tenir en compte 

- Ubicació de fàcil accés. Transport públic. (És important estar a prop de serveis per tal de treballar 

la fase de Reinserció, i de fàcil accés per totes les persones noves que venen derivades cada dia) 

- Ciutat Vella. Centre de Barcelona. 

o 2  pisos de CECAS es troben a aquesta zona i això en facilita l’acompanyament. 

o El CAS no està sectoritzat, podem atendre a persones de tot Catalunya. No podem ubicar el 

CAS a una zona de Barcelona on ja n’hi hagi un, almenys no just al costat.... 

 

CONTACTE 

Toni Campreciós: patró i administrador CECAS. 

Tel. 649 86 61 61 

 

CAP A UNA EDUCACIÓ ALLIBERADORA 

14 September 2017 · per Cristianisme i Justícia · a Educació, Papers CJ 
Grup d’educadors i educadores de CJ.  

Perquè estimem l’educació 

Si un altre món és possible ens calen eines que el facin possible, i l’educació, sense dubte, n’és la principal. 
Amb aquesta inquietud una quinzena de persones vinculades al món educatiu ens hem reunit durant el curs 
a Cristianisme i Justícia per reflexionar com oferir, enmig d’una situació de crisi i desencant, una paraula que 
sigui alhora de denúncia i d’anunci. Treballem en escoles molt diverses (públiques, concertades i privades) 
en pobles, barris i ciutats de Catalunya… i a totes, però, ens uneix un gran amor a la feina, als alumnes i al 
somni de bastir una educació diferent per a un món diferent. 

Una educació sotmesa als ídols del sistema 

No som pas ingenus. Som conscients que la realitat de partida és dura i difícil, i que sovint omple de 
desànim. Ho és en relació a la mateixa educació, en què els criteris mercantilistes sembla que van guanyant 

http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/author/admin
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/category/educacio
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/category/papers-cj
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terreny. El criteri mercantilista i l’obligació, d’altra banda comprensible, de les institucions educatives de 
buscar la seva sostenibilitat econòmica, ha estat determinant a l’hora de marcar algunes de les línies i opcions 
pedagògiques. L’escola tampoc s’ha escapat de l’imperi de la “tecnociència” o de la “innovació” entesa com 
a finalitat en si mateixa, i ha acceptat acríticament diversos elements que haurien d’estar al servei de 
l’educació i no pas a la inversa. 

Certament, ni l’escola ni l’educació són alienes a un món en què el capitalisme sembla haver colonitzat tots 
els espais de la vida. El relat que imposa el sistema pel que fa al model econòmic i de consum, als valors i als 
criteris d’èxit i de realització personal ha envaït també l’àmbit educatiu. Hi ha una certa sensació de derrota, 
de rendició a uns nous ídols que són aparentment massa forts per oferir-hi resistència. 

Aquest context acaba afectant la mateixa condició i tasca del docent, la seva llibertat i vocació. Una tasca tan 
alta i tan noble queda enredada en un circuit tan gran de condicionants que acaben convertint el mestre o la 
mestra en simples “gestors” d’expectatives: les de les famílies que volen el millor per als seus fills, les de la 
mateixa societat ordenades en base a un sistema de valors molt concrets, les de la mateixa escola institució… 
Unes expectatives, sempre en el marc del mateix sistema, que no fan sinó negar la capacitat de transformar, 
allò que necessita una transformació profunda. 

Som conscients del fet que l’escola no pot ser una bombolla artificial enmig de la nostra societat, però creiem 
que hi ha marge per a una educació transformadora que ensenyi a valorar críticament un model de vida que 
té un fort impacte tant sobre la felicitat de les persones com sobre la viabilitat del nostre planeta. Una 
educació que sigui més finestra que mirall. 

 

La proposta d’una educació transformadora i alliberadora 

Perquè creiem en la possibilitat d’una educació transformadora i alliberadora, ens atrevim a fer un seguit de 
propostes que poden ajudar a obrir el debat i la reflexió: 

Desvetllar en els alumnes la consciència i el compromís amb el bé comú. És a dir, en els temes socials, cal 
passar, d’una resposta i un enfocament bàsicament assistencials, a atrevir-nos a abordar els orígens de les 
desigualtats en la nostra societat. Això implica una anàlisi de la realitat social que tingui en compte no només 
les conseqüències, sinó que afronti les causes, i que desvetlli en els alumnes un esperit crític i interpel·lador 
que no oblidi la dimensió política. 

Fer de l’escola un lloc de veritable integració. L’escola i el sistema educatiu, no poden ser en general un lloc 
que incrementi, reprodueixi o doni per normalitzades les desigualtats, o un lloc on la diversitat sigui vista 
com un “problema” que afecta el rendiment i els resultats. L’escola ha de ser un espai que permeti treballar 
activament a favor de la cohesió i la igualtat de la nostra societat, i més quan aquesta societat està greument 
amenaçada per múltiples línies de trencament. En això faríem bé de recordar el que ens deia el llibre Carta a 
una mestra, que enguany compleix cinquanta anys: «Alguna vegada ve la temptació de treure’ns de sobre 
els nois i les noies difícils. Però si els perdem, l’escola ja no és escola. L’escola no pot ser un hospital que cura 
els que estan bons i rebutja els que estan malalts». 

Educar per a una vida plena i una més gran consciència planetària. Seguim pensant que l’educació en valors 
és un element bàsic que hauria de guiar la nostra acció educativa. Tanmateix, és bo que aquests valors que 
assumim com a principis siguin contínuament contrastats per la pràctica educativa. Quan ens comprometem 
de veritat en la transmissió de la sobrietat, el decreixement, el compromís, la humilitat… uns conceptes que 
creiem que estan en la base d’una vida plena, estem transmetent alhora uns valors alternatius als que 
imperen en la nostra societat. La defensa d’aquest ideari i la seva proposta entren en contradicció flagrant 
amb moltes expectatives i generen no poques tensions. Creiem, però, que el plantejament d’una educació 
transformadora i alliberadora ha d’afrontar aquest risc i aquestes tensions si vol ser fidel a la voluntat de 
construir un món millor. Si no és així, caurem en el que el pedagog brasiler Paulo Freire denunciava: 
«L’afirmació que “les coses són així perquè no poden ser d’una altra manera” és odiosament fatalista i un 
dels molts mitjans amb què els dominants intenten avortar la resistència dels dominats». 

 

http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2016/10/10/acerca-la-innovacion-la-educacion


12 | 25 

 

 ECOLOGIA ESPIRITUAL AMENAÇADA 
La defensa de l’ecologia és una tasca inevitable si volem garantir per a la nostra generació, i encara més per 
a les futures, un món sostenible. L’any 2020 s’inicia la implementació dels acords del Tractat de París contra 
el canvi climàtic, firmat per més de 170 països a la ciutat de Nova York el 22 d’abril del 2016, que se celebra 
el Dia de la Terra. L’encíclica del papa Francesc Laudato Si és ben explícita en l’anàlisi del tema i en les seves 
repercussions socials. Sectors importants n’han silenciat el missatge perquè dinamita els interessos 
econòmics que volen prevaldre sobre el bé de les persones i els pobles. La decisió de Donald Trump 
d’abandonar el Tractat de París constitueix una amenaça autèntica a la humanitat. No sempre tenim prou 
consciència dels valors que entren en joc. Una conversió ecològica presenta grans exigències que 
repercuteixen en cada persona. No és tasca d’uns quants, sinó de tots. 

No obstant això, també hi ha una ecologia espiritual que no hem d’oblidar i que, al nostre país, avui està 
profundament amenaçada. 

Primer, la font de la contaminació humana. Jesús va ser explícit: «No compreneu que tot allò que entra 
a la boca passa al ventre i és tret fora del cos? Allò que surt de la boca ve del cor, i això sí que fa impur l’home. 
Perquè del cor de l’home surten les intencions dolentes que el porten a assassinats, adulteris, relacions 
il·legítimes, robatoris, falsos testimonis, injúries...» (Mt 15,17-18). Un diagnòstic clar i precís. Els resultats 
estan fora, a l’exterior de nosaltres mateixos. La font, l’origen, al cor de les persones. Sense una mirada cap 
a l’interior, les anàlisis es redueixen a mers fenòmens. La solució, per tant, passa per la conversió del cor. 

Segon, la pol·lució atmosfèrica en el món espiritual. Televisions, ràdios, premsa, xarxes socials... difonen 
odi, insults, menyspreu, fòbies. L’ambient avui és gairebé irrespirable. En el fons, subjau una dura lluita de 
poder. Mantenir el sistema per continuar amb els privilegis. Gens de llum ni taquígrafs. Gens de diàleg i anàlisi 
de les causes. Cap proposta de solució. Enverinar l’atmosfera espiritual distorsiona tota possibilitat de solució 
i convivència. Mentir, publicar notícies falses són recursos habituals. Substituir la informació per l’opinió, la 
investigació per la filtració, els fets per les campanyes. 

Tercer, decisió davant d’un dilema. Esforçar-se per aconseguir un món més humà i just o triar l’exercici 
del poder que oprimeix sense escrúpols. Els que belluguen els fils busquen la complicitat dels ciutadans de 
base a través de la manipulació, la mentida, l’absència d’esperit crític. La veritat és un bé prescindible. No 
interessa. Sense ella, la llibertat és una ficció i les relacions humanes es tergiversen i condueixen a la 
destrucció. La contaminació espiritual té avantatges per als delinqüents. Els que la promouen busquen el seu 
benefici. Les xarxes socials tenen el mateix dilema: buscar l’aire pur o contaminar amb el mal. 

 
Lluís Serra Llansana 

 

21 DE SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 
Para unirnos en nuestra oración o celebraciones comunitarias 
 
A MODO DE INTRODUCCIÓN, REFLEXIÓN, PETICIONES… 

Mensaje del Secretario General de la ONU, Antonio Gutierres 

El Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre de cada año, encarna nuestra aspiración común 
de poner fin a los sufrimientos innecesarios causados por los conflictos armados. Ofrece un momento para 
que los pueblos del mundo reconozcan los vínculos que los unen, independientemente de su país de origen. 
Es un día en el que las Naciones Unidas hacen un llamamiento a un alto el fuego mundial durante 24 horas, 
con la esperanza de que un día de paz pueda dar lugar a otro, y a otro y, en última instancia, al abandono de 
las armas. 

Sin embargo, para lograr la paz no basta con deponer las armas. La paz verdadera requiere la construcción 
de puentes, la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos de toda la población 
mundial. 
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Por ello, el tema de este año para el Día 
Internacional de la Paz es «Juntos por la paz: 
respeto, seguridad y dignidad para todos» y se 
presta especial atención a la difícil situación de los 
refugiados y migrantes de todo el mundo. Como 
comunidad internacional, tenemos la obligación de 
velar por que todas las personas obligadas a huir de 
sus hogares reciban la protección que merecen en 
virtud del derecho internacional. Como familia 
humana, tenemos el deber de reemplazar el miedo 
por la compasión. 

Recordemos que millones de miembros vulnerables 
de nuestra sociedad, muchos de los cuales han 
perdido todo, necesitan nuestra comprensión y 
ayuda. Reflexionemos juntos sobre qué podemos 
hacer para brindarles nuestra asistencia. 
Reconozcamos las múltiples formas en que 
contribuyen a sus países y comunidades de acogida 
y los fortalecen. Y redoblemos los esfuerzos para 
abordar las causas fundamentales de los conflictos, 
promover nuestra labor en pro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y, en primer lugar, volvamos a 
destacar la prevención de la violencia. 

Al abrir nuestros corazones, tomarnos las manos y 
tenderlas a los refugiados y los migrantes, 
podremos avanzar hacia la consecución de la paz, la 
prosperidad y la protección para todos. 

 

ORACIÓN POR LA PAZ Y POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

Paz a vosotros. 
Paz para las almas angustiadas. 
Paz para los pueblos enfrentados. 
Paz para los cuerpos doloridos. 
Paz para las conciencias atormentadas. 
Paz para los espíritus resentidos ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 
 
La paz de la concordia y el buen entendimiento. 
La paz del corazón, curadas y restañadas las heridas. 
La paz que brota de la justicia. 
La paz de quien vive en la verdad. 
La paz del que crece en libertad. ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 
  
Paz, no sólo ausencia de guerra. 
Paz, no la paz de los cementerios. 
Paz, no la paz de los resignados. 
Paz, no la paz del miedo y la sumisión. 
Paz, no la paz recelosa y amada. 
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Paz, sin vencedores ni vencidos, 
sin prepotentes ni humillados. ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 
  
Una paz solidaria, compartida. 
Una paz que es reconciliación 
con la vida y con nosotros mismos. 
Reconciliación entre las personas, 
entre los pueblos, entre las razas, 
entre los vecinos, entre los ciudadanos. 
PAZ A VOSOTROS 
 
Una paz que es reconocimiento y aprecio, 
tolerancia y respeto. 
Con el mundo y con la naturaleza entera. 
Una paz que asume las tensiones, 
afronta los conflictos  
y los resuelve pacíficamente. 
Una paz dialogante, convergente. ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 
 

 
XXII CAPÍTOL GENERAL MARISTES: TROBADA AMB ELS JOVES 
Jóvenes para tocar los sueños (H. Aureliano García, Marista) 

Dentro de la dinámica de acercamiento al mundo contemporáneo, el Capítulo abre las puertas al mundo de 
los jóvenes. 25 jóvenes, líderes de la Pastoral Juvenil y de otras pastorales de la Provincia Norandina llenaron 
de vida la Sala Capitular. 

 

Los jóvenes en el Capítulo 

Desde el lunes 11 de septiembre, 25 jóvenes de los tres países que forman la Provincia Norandina, se reúnen 
en Rionegro para preparar el encuentro con los capitulares, que se ha celebrado hoy. Tres jóvenes vinieron 
de Venezuela, tres de Ecuador y los demás de Colombia. Ellos representan a los jóvenes del mundo marista 
quienes, a través de mensajes grabados en video, también participaron en el Capítulo. 

Los jóvenes animaron las dos sesiones de la mañana, con cantos, danza, oración y reflexión. Dejaron también 
un "Mensaje en nombre de los jóvenes Maristas del mundo para el instituto de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza". 

En la primera sesión, mezclados en las mesas de los capitulares, conversaron con ellos y les preguntaron por 
qué el Instituto los invitó a participar en este momento tan importante. A su vez, los jóvenes compartieron 
sus sentimientos por haber sido invitados al 
Capítulo. Otros temas de la conversación 
fueron motivados por preguntas dirigidas tanto 
a la asamblea como a los jóvenes: ¿cuál es tu 
historia en el Instituto Marista? ¿Qué es lo 
mejor de ser marista? 

 

Mensaje de los jóvenes a los capitulares 

La segunda sesión fue marcada por la lectura 
del Mensaje que los jóvenes trajeron a los 
capitulares y a todo el Instituto. Fue leído en 
dos momentos diferentes: en el primero, se 

http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=4892
http://www.champagnat.org/img/caricate/big/news_4464.jpg
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subrayó la situación social en que viven los jóvenes actualmente y el segundo se ha enfocado a las propuestas 
para construir un “Nuevo La Valla”, en la perspectiva de los jóvenes. Después de cada momento, los 
capitulares junto con los jóvenes, reflexionaron en grupos de trabajo sobre el mensaje leído. 

 

Los jóvenes afirman que la realidad actual 

La realidade actual está transmitiendo una cultura de muerte: una sociedad donde la guerra mutila 
nuestros sueños y aspiraciones; donde muchos de nosotros no hemos tenido oportunidad de levantar 
la voz ante las injusticias. El mundo de hoy quita la oportunidad de vivir nuestra infancia y juventud, 
haciéndonos sentir como esclavos, en un mundo que se proclama libre. 

A partir de la realidad percibida, los jóvenes proponen al Instituto 

Creemos que para educar y evangelizar al joven, la herramienta principal debe ser el acompañamiento. 
Pedimos orientaciones claras ante las situaciones y problemas que vive el mundo moderno, en temas 
como la homosexualidad, el aborto, el embarazo precoz, el suicidio, el racismo, la discriminación, la 
intolerancia y la degradación del medio ambiente. 

 
Lea aquí el mensaje completo, 

  

Rionegro, 14 de septiembre de 2017 

Mensaje en nombre de los jóvenes Maristas del mundo para el instituto de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza 

Estimados Hermanos capitulares, hermanos y laicos invitados, queridos colaboradores del XXII capítulo 
general. Mi nombre es      , tengo    años y el día de hoy no represento ninguna localidad, ningún país o 
provincia. Hoy estoy frente a ustedes en representación de los miles de jóvenes del mundo Marista: los 
jóvenes que ustedes acompañan, quienes participan activamente en la labor evangelizadora del instituto, 
quiénes han sido educados por ustedes y todos los que los esperan en sus lugares de misión y en las periferias 
a las que el Papa Francisco nos ha invitado a servir, al estilo de Jesús. 

Inicialmente queremos agradecerles por permitirse escuchar nuestra voz en este momento tan importante 
para el instituto Marista. Así mismo, gracias por apostarle a la juventud en estos 200 años de recorrido, en 
los que la vida marista ha experimentado alegrías y tristezas, aciertos y desaciertos, decisiones difíciles y 
oportunidades, y en general 200 años en los que el espíritu ha guiado la labor de nosotros, los Maristas de 
Champagnat, permitiéndonos evaluar el camino y soñar juntos los retos que supone “un nuevo comienzo”.  

Nuestra realidad como jóvenes nos está sometiendo a una cultura de muerte, una sociedad en dónde la 
guerra mutila nuestros sueños y aspiraciones, dónde muchos de nosotros no estamos teniendo oportunidad 
de alzar nuestra voz ante las injusticias. El mundo de hoy nos arrebata la oportunidad de vivir nuestra niñez 
y juventud, haciéndonos sentir como esclavos en un mundo que se proclama libre. La dinámica social nos 
arrincona en un juego donde perdemos el protagonismo de nuestra propia historia, dónde la pobreza socaba 
nuestro potencial de construir y dónde las adicciones se han convertido en la salida de los problemas 
cotidianos que nos aquejan. Sentimos que la garantía de los Derechos Humanos se ha convertido en una 
utopía que se ha quedado solo en el papel, alejándose cada vez más de un mundo de igualdad y 
oportunidades para nosotros. 

Frente a las realidades anteriormente mencionadas ¿Qué necesitamos y qué exigimos de ustedes los 
Hermanos?  

Creemos que, para educar y evangelizar al joven, la herramienta principal debe ser el acompañamiento. 
Sentimos que ustedes se han alejado de nuestro mundo vital, ignorando los diferentes contextos y las 
realidades que queremos impactar con su ayuda para cambiarlos. Proponemos una nueva forma de 
evangelización para el joven marista o quien lo necesite, dónde sintamos su presencia entre nosotros y que 
salgan a nuestro encuentro en vez de quedarse sentados detrás de un escritorio; haciendo referencia 
nuevamente al llamado del Papa, de salir de su zona de confort para hacer presencia en los lugares donde se 
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pide a gritos esperanza. Por ello proponemos la posibilidad de crear comunidades mixtas como una posible 
solución para la problemática delegando responsabilidades administrativas a los Laicos. 

En este sentido, observamos que se ha perdido el símbolo de La Valla, el cual nos invita a vivir el servicio al 
otro desde la alegría de la fraternidad. Estamos plenamente seguros que una de las formas de motivar las 
vocaciones a hermanos dentro del instituto, es que ustedes sean testimonio, entre los niños y jóvenes, de la 
alegría de hacer vida el sueño de Champagnat. La fraternidad entre ustedes, Hermanos, no debe radicar solo 
en el servir, sino en el vivir como una verdadera Comunidad. Respecto a este tema solo cuestionamos: 
¿Podemos decir que los hermanos realmente se aman como lo soñó Marcelino?  

A partir de la educación nos preguntamos, al igual que el padre Champagnat: “¿Cuantos niños morirán, sin 
saber que Dios los ama?”, en la actualidad existe un llamado muy grande sobre cómo se ha venido perdiendo 
la vivencia de la espiritualidad entre los jóvenes maristas, consecuencia del abandono de las obras por parte 
de los hermanos, lo que ha traído como resultado la ausencia del sentido de vida entre las juventudes, crisis 
de valores al interior de la familia y la falta de orientación vocacional.  

Partiendo de lo anterior, proponemos la creación de espacios físicos que respondan a las diversas 
necesidades y acojan a los niños y jóvenes que están siendo desplazados por conflictos bélicos internos y 
externos en sus países, que han sido marginados por la desigualdad, la violencia, el maltrato y el abandono, 
que han perdido sus sueños por guerras. Estos espacios tendrían como fin el brindar a los niños y jóvenes 
oportunidad para capacitarse y formarse, con el objetivo de superar las realidades que enfrentan, para ser 
parte de la sociedad en la cual crearán vida.  

Requerimos lineamientos sólidos frente a las situaciones y problemáticas que vive el mundo moderno, en 
temas tales como, la homosexualidad, el aborto, embarazos precoces, el suicidio, el racismo, la 
discriminación, la intolerancia, el desempleo y la degradación del medio ambiente. 

Reforzando ideas anteriores, se propone el voluntariado como una medida que necesita tener mayor 
promulgación y promoción dentro del instituto; por ende, se plantea crear o ampliar la opción por un 
voluntariado juvenil junto a un acompañamiento de vida antes, durante y después del mismo. 

Pensamos que se debe reevaluar el papel de la mujer dentro del instituto marista, en este orden de ideas, 
surgen preguntas como ¿Qué respuestas puede dar la congregación frente a mujeres con llamadas 
vocacionales religiosas al estilo de los maristas de Champagnat?  

Finalmente, queridos hermanos, reiteramos nuestro compromiso como jóvenes y laicos, con los retos 
actuales y futuros de la sociedad y sobre la respuesta que como Maristas debemos dar para construir un 
mundo mejor. No se cansen de apostarle a la juventud, sigan siendo testimonio de esperanza entre los niños 
y jóvenes y caminemos juntos, de la mano de María, hacia un nuevo comienzo. 

 

Tomando conciencia del llamado de los jóvenes 

Por la tarde, después del momento de relajación y oración, animado por los jóvenes, los dos grupos se 
separaron y cada uno reflexionó sobre lo que vivió por la mañana. 

Los capitulares, animados por Jimena Grignani y Gabrielle Giard, buscaron sintetizar lo que más les impactó 
de lo que dijeron los jóvenes y lo que les movía a salir de su zona de confort. 

Lo mismo hicieron los jóvenes por su cuenta y regresaron, luego, a la sala capitular. Finalmente se ofreció el 
micrófono para que varias personas expresaran lo que escucharon y vivieron como valioso durante el día. 

Quedó claro, que también gracias a la ayuda de los jóvenes, se han descubierto muchas cosas de lo que hay 
nuevo en el mundo. Consciente de ello, el Instituto busca el modo de ser un “nuevo La Valla”, en consonancia 
con el hoy de Dios. 

Los jóvenes tuvieron el valor de tocar elementos delicados de la vida marista, con profundidad y coraje 
profético, invitando a los capitulares a una reflexión profunda del modo de vivir el carisma de Champagnat. 
Hay un mundo juvenil emergente esperando la presencia del carisma marista. 
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Termina la jornada con la Acción de Gracias 

Con la convicción que los Hermanos necesitan de los jóvenes y los jóvenes de los Hermanos, todo el grupo 
se reunió en la capilla a las 18:45 hs.  para la Celebración Eucarística y concluir así, este significativo 
día  del  Capítulo. 

El Hermano César Rojas, durante la celebración, dijo a los jóvenes "la experiencia que vivieron hoy no es 
mérito de ustedes, sino un don de Dios. Es un compromiso ".  El mismo compromiso fue recordado por el H. 
Emili Turú, en su agradecimiento a los jóvenes; un compromiso que puede ser sintetizado por los tres iconos 
que acompañaron la preparación del Bicentenario: Montagne, compromiso con la vida; Fourviere, 
compromiso con la comunión; La Valla, compromiso con la espiritualidad. 

 
 
LA MEDITACIÓ ÉS MÉS QUE UNA TERÀPIA 
Per Jesús Renau. Ds, 16/09/2017 | Visió positiva 

“Saps què? Des que medito em trobo millor. És com una gran desconnexió. Respiro en tranquil·litat, em 
relaxo, arriba un moment que ja no penso en res, i entro en una mena de buidor increïble. Realment és una 
gran teràpia, ho vaig escoltar en una conferència sobre autoajuda i dona resultat.” 

Que bé! Tot el que ajuda a augmentar la serenitat, el benestar personal, no sols és una forma de descans i 
plenitud, sinó que pot afavorir la nostra relació i atenció als altres. Tots necessitem camins de pau i felicitat, 
i la meditació feta amb bona constància n’és un excel·lent mitjà. 

“De vegades, quan arribo al silenci absolut, o quasi absolut, i deixo de pensar i imaginar, experimento una 
sensació nova, com si la buidor no sigués tan buida, com si arribés a una nova realitat.” 

Sí, és cert, això passa. Quan tinguis aquesta sensació o experiència no et preguntis res, ni intentis desxifrar-
ne el sentit. Viu... i prou. Tampoc en la meditació l’has de cercar. Però segurament aquesta experiència és 
una certa connexió amb el teu jo, que és molt més que el pensament, la ment, els sentiments... El teu jo es 
fa una mica conscient. La buidor et connecta amb tu. 

“Vull fer-te una darrera pregunta. Jo no soc gaire religiós i m’agradaria ser creient, i em pregunto si aquesta 
buidor personal que es dona a la meditació –no sempre– pot tenir una relació amb el que en dieu Déu.” 

Des del meu punt de vista és possible que en la connexió amb el teu jo Déu hi sigui. Crec que Ell és en tot, 
especialment en les persones. Però no en tindràs normalment una certesa absoluta. Ell, però, en Jesús, ens 
va indicar un camí segur per ser trobat: “El que feu a aquells més pobres a Mi m’ho feu”. Si la meditació et 
porta pel camí de la compassió i del servei als pobres i descartats... bon senyal que Déu es troba en el teu jo. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/meditacio-es-mes-terapia-220258 

 

 

 

AGRAÏMENT I HUMILITAT 
Entrevista al P. Juan Luis Pérez, abat emèrit de Leyre 
13 setembre, 2017 -  ESGLÉSIA DE BARCELONA 
    
El P. Juan Luis Pérez, abat emèrit de Leyre, ha celebrat 
recentment el jubileu sacerdotal –va ser ordenat el 4 de juny 
de 1967 a Barcelona. Llicenciat en dret canònic per la 
Universitat Gregoriana de Roma, Dom Luis Pérez va ser abat 
del monestir de Sant Salvador de Leyre entre els anys 1993 i 
2009. Preguntat sobre què recomanaria a un jove o a una noia 
que es plantegin d’abraçar la vida monàstica, la seva resposta és clara: “Ser sincers amb ells mateixos; la 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ca/blog/visi-positiva
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/meditacio-es-mes-terapia-220258
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vocació, si és imperativa com una crida al cor, ha d’abraçar-se amb valentia i reconeixement. Déu anirà 
marcant el camí i la seva fidelitat no ens mancarà mai”. 
 
Què sent després de celebrar 50 anys de prevere? 
Agraïment i humilitat. Agraïment, perquè he de donar gràcies a Déu que m’ha fet partícip del sacerdoci de 
Jesucrist. A través de l’Església he pogut ser les seves mans i els seus llavis, de manera especial com a sacerdot 
monjo. Sentiment d’humilitat perquè tot el bo que he fet pertany a Déu; les deficiències, amb certesa, moltes, 
les confio a la misericòrdia divina. 
 
Quina és la singularitat del mestratge de sant Benet que pugui ajudar els homes i les dones d’avui? 
Els homes d’avui han d’aprendre a escoltar i ser conscients d’unes realitats transcendents que no sempre són 
fàcils de captar si no hi ha silenci al cor o si manca una fe profunda. 
 
Amb el coneixement que té de molts monestirs europeus, què hi aporta la presència benedictina? 
Els carismes divins són per sempre i per al servei dels homes; la missió del monestir benedictí queda mostrada 
en la vida que el papa Sant Gregori va relatar de sant Benet: pau, treball, ordre, discreció, servei i ajuda al 
poble de Déu; els temps poden variar però la missió és la mateixa. 
 
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 17 de setembre 

 

 

 

MIL ANYS D’ABSÈNCIA 
 

Places exhaurides!  

La inscripció a la jornada d’estudi del proper 

7 d'octubre a Sant Joan de les Abadesses es 

troba tancada ja que s'han exhaurit totes les 

places disponibles. 

Disculpeu les molèsties! 

 

 

 
 
UN SETEMBRE INTENS. RECORDEM ALGUNES ACTUACIONS!  
fecc informa. 18.09.2017 NÚM. 652 
 
Tot just fa una setmana mal comptada que les aules han recuperat la vitalitat després del parèntesi estiuenc 
i ja encarem el final d’aquest primer mes lectiu del curs. És un període en què s’acumulen diferents terminis 
i on cal anar enllestint decisions i tràmits que ens ajudaran en la bona organització del curs.  
Avui, en una setmana marcada per les festivitats patronals a diverses ciutats catalanes, us recordem algunes 
actuacions i diferents terminis, d’alguns dels quals ja us vàrem informar al FECC Informa núm. 650, del dia 4 
de setembre. N’hi ha diversos de l’administració -tant per fer sol·licituds com per presentar justificacions- 
que cal tenir ben presents. Entre els més immediats, també hi ha els propis d’activitats que us proposem des 
de la FECC.  
 

http://federaciobenedictines.us3.list-manage.com/track/click?u=d208f037c1306c83ba416b5f8&id=da01f5b133&e=0ea5eef0db
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El dia 20 de setembre finalitza el termini per a la justificació de les subvencions per al desenvolupament de 
Programes de Formació i Inserció (PIF) del curs 2016/2017, mentre que el 29 de setembre es compleix el 
termini de presentació de les sol·licituds per a la concessió de subvencions d’aquests programes per al curs 
2017-2018.  
 
El 30 de setembre és el darrer dia per presentar les justificacions de diverses subvencions, totes elles 
referents al curs 2016/2017:  

▪ La destinada al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de 
Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.  

▪ L’atorgada per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.  
▪ Les del finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels 

centres privats concertats d'educació especial.  
 
També el 30 de setembre es compleix el termini per presentar les sol·licituds d’autorització de cobrament 
de quotes per a les activitats complementàries i les comunicacions de les activitats extraescolars i els 
serveis amb les seves quotes. Juntament amb la sol·licitud o comunicació, cal adjuntar-hi l’acord del Consell 
Escolar conforme s’han aprovat les respectives activitats i serveis i les corresponents quotes.  
 
El 20 de setembre finalitza el període de inscripció per al 1r Aplec de Mestres i Professors Cristians, que tindrà 
lloc al Monestir de Montserrat el proper 7 d’octubre.  
 
La inscripció als Projectes Telemàtics acaba el dia 29 de setembre. Com el curs passat, enguany oferim 7 
projectes que abasten des de l’educació infantil fins al Batxillerat i Cicles Formatius. Us animem a inscriure-
hi les vostres escoles i a descobrir com treballar un munt de continguts de manera motivadora, creativa, 
engrescadora i significativa!  
 
El dia 8 d’octubre es compleix el termini d’admissió de les fotografies que optin als dos concursos fotogràfics 
de FEAC: el 12è Concurs Fotogràfic Ed. Infantil, Ed. Primària i categoria familiar i el 6è Concurs Fotogràfic ESO, 
Batxillerat i FP.  
 
Paga la pena que hi dediqueu atenció als Programes de Formació, que tenen l'objectiu d'oferir una formació 
contínua al personal de les escoles. Des del blog de Formació podeu consultar l'oferta prevista per a aquest 
curs (Formacions 2017-2018) i podeu accedir als programes i realitzar les inscripcions (Llistat de cursos) (per 
exemple, i entre els més immediats, Neurociència i creativitat a l’aula, La pràctica de l’atenció plena com a 
eina d’acompanyament; Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar; Atenció al públic per 
PAS). Ja podeu fer la consulta dels cursos previstos aquest curs, els anirem actualitzant i publicarem els 
programes perquè hi pugueu fer les inscripcions. També podeu seguir-nos a Twitter per estar informats de 
les formacions amb inscripció oberta: @formacio_FECC  
 
Us demanem també que, tant a les reunions d’inici de curs amb les famílies com amb els mitjans de què 
disposeu a l’escola, continueu fent difusió del vídeo que denuncia la insuficiència del mòdul de l’escola 
concertada i recordeu el dret a triar centre docent que assisteix els pares. El nostre entorn i la societat en 
general ha de ser conscient de la injustícia amb la qual s’enfronten pares i titularitats a causa de 
l’incompliment sistemàtic per part de l’Administració del mandat explícit que se li imposa de procurar la 
gratuïtat dels ensenyaments bàsics i obligatoris. 
 
Com veieu, la vida escolar i tot el que l’envolta és ben intensa! Molt bona feina! 
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33è CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 2017-2018 

• Tota la documentació: Descarrega'l 

Novetat 2017-2018: TALLER BÍBLIC: Descarrega'l 
Us animem a participar-hi i a promocionar la versió CONCURSO BÍBLIC ESCOLAR tant a la resta de l’Estat 
Espanyol com a altres països de parla castellana 
Per a més informació: www.concursbiblic.com 
El curs passat els participants van ésser més de 59.000. 
Gràcies a tots els que ho feu possible. 
Pere Casas Sancerni – Responsable del Concurs Bíblic de Catalunya 
 
FORMES DE PARTICIPACIÓ 

A.- INDIVIDUALMENT 
Tu decideixes en quines modalitats de Concurs Bíblic vols participar. 
Tu pots accedir a les bases del Concurs Bíblic des d'aquesta mateixa web i baixar-te els qüestionaris o 
plantilles que necessitis. Quan participis individualment hauràs d'acompanyar els teus treballs amb la "Fitxa 
del Participant individual" emplenada. 
 
B.- COL.LECTIVAMENT DINS D'UN GRUP COORDINAT 
Normalment són els centres escolars (Aules d'informàtica, literatura, religió,...) i el centres de catequesi 
cristià. Altres agrupacions són possibles: grups d'esplai, colònies, associacions veïnals, etc. 
En aquesta web trobareu les bases. 
Quant participis col.lectivament hauràs d'acompanyar els treballs amb la "Fitxa del centre Participant" 
emplenada. Sempre tu pots ajudar a que el teu centre escolar o grup de referència participi en el Concurs 
Bíblic. Ara tens una bona oportunitat d'acreditar els teus dots de convenciment al grup.  

FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE CATALUNYA - GRUP AVANT DE TERRASSA  
Blasco de Garay, 34 baixos - 08224 TERRASSA | Apartat de correus 936 - 08220 TERRASSA | Tel. 93 780 98 88 
info@concursbiblic.com 

http://www.concursbiblic.com/documents_rebuts/DocuCompletaCB20172018.pdf
http://www.concursbiblic.com/documents_rebuts/TallerBiblic20172018.pdf
http://www.concursbiblic.com/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 
permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

«L’amor no es mereix.  
Un dia amb Jesús de Natzaret» 

Normalment entenem la vida religiosa com una crida al seguiment de Jesús, a l’eixamplament del Regne, 

a la germanor amb els pobres... 

Però hi ha una dimensió que no es té massa en compte i és fonamental: Estar amb Jesús, viure amb Ell, 

intimar amb Ell. Els religiosos/es són els qui estan amb Jesús (Mc 3,14), viuen amb Ell, hi parlen sovint..., 

perquè no es tracta de fer moltes coses sinó d’irradiar.  

També hem de treballar, naturalment, però quan Jesús ens convida a treballar en la seva Vinya (Mt 20), 

ho fa per a nosaltres, perquè ens fa bé a nosaltres i no per a Ell... 

És l’experiència de la Sobreabundància del seu Amor (Zaqueu, Canà, multiplicació dels pans, dona 

adúltera...) la que fa que brolli en nosaltres l’agraïment i la disponibilitat. 

Però Aquell que ens estima, també ens diu les coses i ens fa veure allò que no enfoquem bé, que ens fa 

mal... Jesús ens posa en la Veritat, evangelitza la nostra mentalitat i purifica els nostres pensaments.  

Aquesta sessió, síntesi de vuit dies d’Exercicis, us la oferim a la manera d’un mini-recés de començament 

de curs.  

a càrrec de   

Josep Manuel Vallejo 
Fra Josep Manuel Vallejo és frare caputxí, va estudiar Arquitectura 

a Barcelona i Teologia a Sant Pacià, fent la llicència en Teologia 

Fonamental a l’ITF de Sant Cugat. 

S’ha dedicat, sobretot, a la divulgació bíblica i al conreu de 

l’espiritualitat. És director de la revista Catalunya Franciscana.  

 

 
Data: 7 d’octubre de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: 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 JMV 

 

 

 

« L’amor no es mereix. Un dia amb Jesús de Natzaret » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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30 31

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
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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
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1
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2
0

1
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SETEMBRE OCTUBRE

NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER
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  2017  
  SETEMBRE  
5 dm URC: Junta directiva  

11 dl Diada  

19 dm URC: Junta directiva ampliada  

25 dl Festa de la Mercè  

  OCTUBRE  

2 dl CEVRE  

3 dm URC: Junta directiva  

7 ds 
Jornada de Formació Permanent 
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  

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  

21 dm URC: Junta directiva  

25 ds Jornada de Formació Permanent  

27 dl CEVRE  

29 dc 128 RAP  

  DESEMBRE  

3 dg Inici del temps d’Advent  

4 dl CEVRE  

6 dm Festa Constitució  

8 dv Festa Immaculada  

11 dl CEVRE  

12 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  

25 dl Nadal  

26 dm Sant Esteve  

  2018  
  GENER  

1 dl Any Nou  

6 ds Epifania  

8 dl CEVRE  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2017 - 2018 
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9 dm URC: Junta directiva  

15 dl CEVRE  

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

22 dl CEVRE  

29 dl CEVRE  

  FEBRER  

2 dv Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

10 ds Jornada de Formació Permanent  

12 dl CEVRE  

14 dm Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

19 dl CEVRE  

26 dl CEVRE  

  MARÇ  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

12 dl CEVRE  

15 dj URC assemblea general  

17 ds Jornada de Formació Permanent  

19 dl CEVRE  

25 dl Diumenge de Rams  

29 dj Dijous Sant  

30 dl Divendres Sant  

  ABRIL  

1 dg Diumenge de Pasqua  

2 dl Dilluns de Pasqua  

9 dl CEVRE  

10 dm URC: Junta directiva  

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 dm Festa del Treball  

7 dl CEVRE  

8 dm 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 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  

24 dg Sant Joan  
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___________________________________________________________________________________  • 

  JULIOL  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

  AGOST  

  Exercicis espirituals a Montserrat  


