
  
 

 

 

Avui l’HOREB fa la represa a la normalitat. Com a partir de juliol, es van editar alguns 
suplements informatius de l’Horeb, s’ha pensat convertir cadascun d’aquests suplements en el 
format habitual de l’Horeb per no perdre la història dels esdeveniments, entre els quals el fet 
dels atemptats a Barcelona i Cambrils del mes d’agost.  
 
Des del número 400 fins al 407 oportunament es penjaran al web de l’URC. 
 
Properament es produiran alguns canvis al servei de la comunicació de l’HOREB que donarem 
a conéixer als nostres destinataris, tenint en compte la signatura de l’URC d’un contracte amb 
Animaset Mèdia i Comunicació.  
 
Una actualitat trepidant. Moments delicats, que cal acarar des de la pregària, la convivència i 
el compromís, viscut des de la pau de forma irrenunciable 

Barcelona, 28 de setembre de 2017                                                                              ANY X. núm.        

El retorn comunicatiu 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 
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 Quina llum aporta la fe cristiana 

sobre el dret a decidir i, fins i tot, sobre 
la independència en l’àmbit polític? El 
fet de ser cristià, ¿implica adoptar una 
decisió o una altra pel que fa a la 
possibilitat d’acudir a les urnes per votar 
sí o no a la independència de Catalunya, 
com és el cas d’aquest diumenge, 1 
d’octubre del 2017? Que el Govern 
consideri aquesta votació il·legal, tema 
jurídicament discutible, és suficient 
perquè un cristià s’abstingui d’introduir la papereta a l’urna? Hi ha equivalència entre il·legal 
i immoral? Com pot ser que uns cristians estiguin convençuts que no s’ha de votar i altres, 
al contrari, que sí? Quins criteris de discerniment utilitzen els uns i els altres? La polarització 
política, ¿provoca una divisió en els resultats del discerniment sobre aquest tema? Trobem 
bisbes, sacerdots, religiosos i laics en tots dos punts de vista. Acceptem les fronteres 
actuals de la geografia política quan, en la immensa majoria dels casos, han estat 
conseqüència de violència sense quarter i de guerres cruentes. Es pot configurar un altre 
mapa de manera pacífica només votant? 

 
Primer, la veu de la consciència. Quan Rosa Parks es va negar a aixecar-se de la 

cadira a l’autobús, estava fent una il·legalitat. El temps va demostrar que la seva conducta 
era plenament moral. En el seu cas, una llei al servei de la discriminació racial no devia ser 
obeïda. El discerniment en la situació catalana resulta complex. Hi ha arguments en un 
sentit o en l’altre. La veu de la consciència és el criteri últim d’actuació, fins i tot, en cas 
d’il·legalitat. Rosa Parks va assumir arrest, judici i sentència. Martin Luther King, en aquesta 
situació, va reconèixer que «hi ha un moment en què cal dir prou». 

 
Segon, criteris per a la defensa de l’opció política. A més de la fidelitat a la pròpia 

consciència, cal recordar que no tot s’hi val per defensar la pròpia postura. La violència, el 
joc brut, la intimidació, la mentida, els relats falsos, la difamació, les clavegueres, el 
menyspreu dels drets humans, la desnaturalització de la justícia, la persecució mediàtica, 
les amenaces... són rebutjables èticament des de qualsevol punt de vista. En aquest cas, 
s’utilitzen de manera molt desigual. No es pot combatre la il·legalitat amb manca d’ètica. Sí, 
en canvi, es pot combatre la legalitat amb la justícia i la moral. Tenir el poder no implica 
tenir la veritat. 

 
Tercer, la lletra mata però l’Esperit dona vida. Aquesta afirmació de la segona carta 

als Corintis (3,6) serveix per posar el dit a la llaga a la situació que vivim. Els problemes 
polítics es resolen amb recursos polítics. Esgrimir la lletra de la Constitució, especialment 
per als que més l’han vulnerat, per imposar el propi criteri mata tota possibilitat de concòrdia. 
Malgrat les llacunes evidents en el seu origen, la Constitució espanyola actual, desposseïda 
de generositat i interpretació oberta, es converteix en una trampa mortal. Lletra, només 
lletra. Com podem recuperar l’esperit d’interpretació inclusiva i respectuosa amb la 
pluralitat? 

 
Lluís Serra Llansana 

Catalunya Cristiana, 1 d’octubre de 2017 

Discerniment cristià i urnes Discerniment cristià i urnes 
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Horeb, en el seu darrer número, va publicar la nota de la Conferència Episcopal 
Tarraconense sobre la situació actual a Catalunya així com la corresponent a Entitats 
Cristianes, la qual la Junta directiva de l’URC va signar conjuntament amb altres 
organismes. També unes reflexions del P. Màxim Muñoz, realitzades a petició de la revista 
“Vida Nueva”. Atesa la importància del tema que ens ocupa, recollim aquí comunicats, notes 
i declaracions de monestirs, congregacions i entitats relacionades d’una manera o altra amb 
la vida religiosa. Hi són tots els que hem tingut a mà. Potser n’hi ha d’altres, però que no 
ens han arribat a la nostra secretaria. Moments delicats, que cal acarar des de la pregària, 
la convivència i el compromís, viscut des de la pau de forma irrenunciable.  
 
 

Comunicat conjunt dels Pares Abats dels Monestirs de Poblet i de 
Montserrat 

 
  “Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de 
màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu” 
 

Montserrat/Poblet, 21 de setembre de 2017. Els abats dels monestirs de Poblet i de 
Montserrat, Fra Octavi Vilà i P. Josep M. Soler, han elaborat un comunicat conjunt arran del 
moment que viu Catalunya. És el següent: 
 

“L’hora que viu Catalunya és delicada i preocupant, cal un exercici de responsabilitat per 
part de tots, cal extremar la prudència dels governants, cal cercar i portar a la pràctica vies 
de solució als problemes plantejats. 
 

Els nostres monestirs estan fortament arrelats en l’espiritualitat i la història de Catalunya. 
Ni és la nostra intenció, ni ens pertoca prendre part per cap altra cosa que no sigui la pau, 
el diàleg, les llibertats d’expressió democràtica, la convivència social i el respecte als drets 
individuals i als del nostre poble. 
 

El dret a la participació en la vida política i social ha de ser garantit, en un estat democràtic, 
per aquells als quals correspon la responsabilitat de govern, que tenen l’obligació 
d’interpretar el bé comú del seu país escoltant la veu de la majoria i respectant alhora la 
dels qui es troben en minoria. 
 

Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de 
màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu. 
 

Declaracions i manifestos 
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Preguem a Santa Maria, sota l’advocació de Montserrat, patrona de Catalunya, pel nostre 
poble i la seva situació present 

 
Declaració conjunta dels monestirs benedictins i cistercencs femenins 
catalans 

Davant la situació tan greu del 
nostre poble, les abadesses i 
priores dels monestirs 
femenins catalans de Sant 
Pere de les Puel.les, Sant 
Daniel de Girona, Sant Benet 
de Montserrat, Santa Maria 
de Vallbona de les Monges i 
Santa Maria de Valldonzella, 
com a deixebles de Jesucrist i 
compromeses amb el nostre 
poble: 

-Expressem el nostre rebuig a 
l’ús de la força i a la vulneració 
dels drets del govern i del 
poble català.  

-Donem suport a totes les persones que defensen els drets legítims de la 
llibertat d’expressió, de la democràcia i de l’autodeterminació perquè totes les veus 
del poble català puguin ser escoltades. 

-Preguem per tot el que estem vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el 
respecte i la pau. 

 
Esperança Atarés, M. Assumpció Pifarré, M.del Mar Albajar, Anna M. Camprubí, Núria 
Illa. 

 

Declaració dels Missioners Claretians davant del moment polític 
 

Davant la importància del moment polític que viu el nostre país, els 
Missioners Claretians de Catalunya ens sumem a la nota conjunta dels 
bisbes catalans i a la declaració de diverses entitats cristianes, fetes 
públiques aquest 20 de setembre, i manifestem: 
1. La preocupació per la intervenció que estan patint les institucions 
catalanes i per la detenció de càrrecs polítics. Les conseqüències 
d’aquestes accions són imprevisibles. No és el moment d’una escalada 
d’accions policials i judicials que no contribueixen a una solució dialogada del problema 
polític plantejat. 
2. 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 que “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”. Aplicant aquesta doctrina, sempre hem defensat 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=8cb5429f24&e=8d81ec1b2d
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=a2f4a401b2&e=8d81ec1b2d
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=5fbecaa1f5&e=8d81ec1b2d
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Fundació Educativa Dominiques del Pare Coll (FEDAC) 
 

Manifest FEDAC 

Davant els fets succeïts els 
darrers dies i, especialment 
avui, en relació a la situació 
sociopolítica dels nostre país, 
fidels al nostre compromís 

cristià, la defensa de la cultura catalana, la democràcia, la llibertat d'expressió i els drets 
fonamentals de les persones, sense condicions, FEDAC vol manifestar el següent: 

Condemnem les accions que volen impedir l'exercici lliure d'aquests drets a les institucions 
catalanes. 

Expressem el nostre suport als membres del Govern, associacions, entitats, organitzacions 
i a tots aquells que treballen i realitzen actes en defensa d'aquests drets.   

Defensem la dignitat i el dret del poble català a ser escoltat sobre el seu futur, des del 
respecte a la diversitat de creences i opcions polítiques. 

I fem una crida al respecte, la serenitat i el diàleg responsable de tots plegats. 

 

Escola Pia 

L’Escola Pia de Catalunya, entitat 
compromesa amb els drets 
fonamentals de les persones i dels 
pobles, davant els fets que estan 
succeint al nostre País, fa públic 
aquest manifest: 

• Condemnem les accions dutes 
a terme contra les institucions 
catalanes i els membres del nostre 
poble, les quals entenem 
contràries als principis essencials 
de la democràcia i de la llibertat 
d’expressió. 

• Defensem el dret a participar de forma pacífica i cívica en les manifestacions i 
accions de denúncia d’aquesta situació. 
• Defensem el dret del Poble de Catalunya a ser consultat sobre el seu futur. 

que Catalunya té el dret a decidir lliurament el seu futur. És un dret reclamat reiteradament 
per una gran majoria de la societat catalana. 
3. Desitgem que tothom faci el màxim esforç per mantenir la pau i la convivència en el 
nostre país i demanem a l’Esperit que ens inspiri per continuar sent instruments de diàleg i 
fraternitat. 

 
Missioners Claretians de Catalunya 
21 de setembre de 2017 

 

http://www.fedac.cat/index.php/noticies_fitxa/fitxa/nota-de-premsa/6
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Fundació Vedruna Catalunya Educació 

Ens adrecem a vosaltres, en nom de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació, per manifestar-vos que, des de les escoles 
Vedruna vivim de manera plena i intensa els fets que s’estan 
produint aquest dies a l’entorn del debat del Parlament de 
Catalunya i de la convocatòria del Referèndum del proper dia 1 
d’octubre de 2017. 

Com a Institució, en el seu dia ens vàrem manifestar i ens vàrem 
afegir a la declaració de signatures pel Dret a decidir a Catalunya. 
Ens mantenim, ara, més ferms que mai, a favor d’aquest dret. 
Entenem que el dret a manifestar què sent i què vol el poble de Catalunya és un fet 
fonamental i una necessitat en un país que volem democràtic. 

La Fundació Vedruna Catalunya Educació, en el seu Projecte Educatiu, mostra la seva 
convicció per educar en una escola catalana compromesa amb el país. 

Aquests dies, durant els quals estem vivint atacs en el sistema democràtic i, alhora, es posa 
en dubte la participació dels ciutadans a través del vot, manifestem de nou la nostra posició, 
entenent que sempre ha de prevaldre l’actitud del diàleg, de manera ferma, sense renunciar 
a allò que vol la ciutadania i que està reflectida a través de les institucions del País, 
bàsicament, a través del Parlament de Catalunya. 

Des de les Escoles, ens comprometem a ser exemples de diàleg, a promoure i respectar 
les opinions del alumnes, dels mestres i de les famílies i afavorir, sempre, actituds de Pau i 
de Convivència. 

Vic, 20 de setembre de 2017 

 

La Salle Catalunya - Comunicat institucional 20 de setembre 

Barcelona, 20 de setembre de 2017.- La Salle 
Catalunya, davant dels fets que succeeixen a 
Catalunya, manifestem que, amb total respecte a la 
pluralitat de la nostra societat, defensem els valors 
del diàleg, de la democràcia i la convivència 
pacífica i per això creiem que la ciutadania ha de ser 
escoltada. 

Entitats Maristes de Catalunya 

Aquests dies estem vivint socialment i políticament una situació extraordinària. Davant de 
tots els fets que es van desencadenant, la institució marista i totes les entitats educatives, 
socials i moviments juvenils que en depenen, manifestem que estem a favor del diàleg 
pacífic i dels drets fonamentals de les persones, dels pobles i de les seves institucions. 

Diu la “Missió educativa marista” que “ajudem els joves a créixer en llibertat personal i a 
conèixer les exigències de la vida”. Així doncs, creiem en la llibertat viscuda en democràcia 
i entenem que els valors que han de prevaldre en la nostra societat són el respecte a l’altre, 
la justícia, la solidaritat, la fraternitat, la convivència i la participació. 

http://www.vedrunagracia.cat/manisfest-vedruna-catalunya-educacio/
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La institució marista, des d'un profund arrelament a 
la realitat nacional de Catalunya i a la seva gent, 
expressa el respecte màxim a les   diferents 
sensibilitats i fa costat a les persones que expressen 
les seves idees d’una manera cívica i pacífica. 

Ens adherim a la nota de la Conferència Episcopal 
Tarraconense sobre el moment actual que viu 
Catalunya. 

Barcelona, 21 de setembre del 2017 

Maristes Catalunya - Fundació Champagnat - Fundació Anna Ravell - Centre Marista 
d’Escoltes - Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta - Cor Obert de Catalunya - 
Associació Mirall - Associació Gabella - Associació Compartir - Grup Social Marista - ONGD 
SED – Catalunya 
 

Comunicat del Patronat de Jesuïtes Educació 

 Comunicació al voltant de la convocatòria de l’1-O 

Benvolguda i benvolgut, 

El Patronat de Fundació Jesuïtes Educació vol expressar el seu desencís davant la situació 
política que es viu a Catalunya amb repetits episodis que posen en joc la llibertat d’expressió 
de tots els catalans. Per això, reivindiquem el diàleg com l’única via possible per 
l’enteniment en democràcia des del convenciment que el respecte a l’altre i les lleis són 
pilars essencials i irrenunciables. 

Des de la nostra opció cristiana, volem 
construir una societat de justícia, fraternitat 
i comunió. A la vegada, recordem la 
doctrina social de l’Església i l’afirmació 
dels bisbes catalans on asseguren 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”. 

Convidem a tothom 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. 
  

Patronat de Jesuïtes Educació 
 

Les AMPAs cristianes davant la situació política de Catalunya 
 
21 de setembre, 2017 

Davant el moment històric que viu Catalunya, i després d’assistir amb preocupació als últims 
esdeveniments i desmesurades actuacions dutes a terme al nostre país des de diferents 
estaments estatals, des de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) manifestem el nostre suport a les institucions 
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catalanes i el nostre compromís amb el dret a decidir i la llibertat d’expressió en un 
marc de pau, convivència i democràcia, que és el que entenem que ha d’impregnar una 
societat plural i lliure, quelcom fonamental en el procés educatiu i de creixement dels 
nostres infants i joves. 

 Rebutgem qualsevol mena de violència 
i d’amenaça com les que s’han posat de 
manifest les darreres hores per tal 
d’impedir l’exercici de drets fonamentals 
dels ciutadans de Catalunya i volem 
enviar el nostre suport a totes les 
persones, entitats i institucions que treballen per la garantia dels drets esmentats, sempre 
des del màxim respecte a les sensibilitats de tots els membres que conformen la comunitat 
educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya. Així mateix, apel·lem al seny, responsabilitat, 
serenor i mesura de tots aquells que tenen responsabilitats en aquest procés. 

Finalment, i com ja han expressat algunes de les nostres escoles, defensem el dret a 
participar de forma pacífica i cívica en les manifestacions i accions a favor del dret del poble 
de Catalunya a ser consultat sobre el seu futur. 

 

Justícia i Pau de Catalunya 
 
Justícia i Pau de Catalunya, entitat cristiana que té 
per missió la defensa i promoció dels drets humans 
de les persones i els pobles, davant del moment 
que viu el nostre país, volem expressar:  

1. La nostra extrema preocupació, rebuig i 
consternació per les diferents actuacions 
administratives, policials i penals que està duent a 
terme el Govern i altres institucions de l’Estat 
espanyol, que suposen una gravíssima ingerència 
en el dret a l’autogovern i en el funcionament de les institucions catalanes i que suposen un 
atemptat contra garanties democràtiques i drets i llibertats bàsics, com ara la llibertat 
ideològica, d’expressió i de participació política i secret de les comunicacions..  

3. La nostra convicció que es ens trobem davant d’un conflicte de naturalesa política i, per 
tant, només es podrà resoldre a través de canals i d’acords polítics i sense imposicions, 
sobre la base del diàleg seré i sincer sense condicions ni exclusions, la democràcia i els 
drets de les persones i dels pobles, entre ells el dret de Catalunya a la seva lliure 
determinació.  

4. Ens reafirmem en la Declaració de Justícia i Pau en favor de la legitimitat i conveniència 
d'un referèndum d'autodeterminació política de Catalunya que vam fer públic el passat dia 
11 de juliol. I subscrivim de nou les paraules expressades recentment pels bisbes catalans, 
que han afirmat que “convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, 
per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional”. Com ells, “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, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. 
I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir 
solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat”.  

Barcelona, 20 de setembre de 2017 
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Carta al Papa Francesc de 410 mossens 
 
Barcelona, 24 de setembre de 2017 
A S.S. el Papa Francesc 
Ciutat del Vaticà 
 
Santedat, ens adrecem a Vostè per posar-lo 
al corrent del següent comunicat que hem fet 
públic fa dos dies i al qual ens hem adherit 
fins ara 390 preveres i 30 diaques de tot 
Catalunya, sabent-nos presos d’enmig del 
poble i enviats al poble «de tal manera que la 

nostra identitat no s’entén sense aquesta pertinença» (EG 268): 
 
Els sotasignats, preveres i diaques al servei de les comunitats catòliques de Catalunya, 
moguts pels valors evangèlics i humanístics que representem i empesos per l’amor sincer 
al poble que volem servir, en sintonia amb els nostres bisbes, els quals reiteradament han 
afirmat el caràcter nacional de Catalunya i consideren que «convé que siguin escoltades 
les legítimes aspiracions del poble català» (Comunicat Conferència Episcopal 
Tarraconense 11-V-2017),  
 

manifestem que, valorant totes les circumstàncies que han portat a la convocatòria 
per part del Govern de la Generalitat d’un referèndum d’autodeterminació el proper 
1 d’octubre i davant la impossibilitat de pactar les condicions per a dur-lo a terme de 
forma acordada, considerem legítima i necessària la realització d’aquest referèndum, 
i  
convidem els catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar sobre la 
importància dels actuals esdeveniments i a votar en consciència en exercici del dret 
fonamental que té qualsevol persona a expressar lliurement les seves posicions. 

 
Vista la dificultat existent d’un diàleg serè i constructiu entre totes les parts, ens hem sentit 
moralment obligats a fer sentir la nostra veu en aquesta hora decisiva per al futur immediat 
de Catalunya i Espanya. 
 
S’ha fet pública la protesta del Govern espanyol davant la Santa Seu per aquesta iniciativa 
nostra en defensa dels drets legítims del nostre poble, que s’afegeix als comunicats dels 
bisbes catalans, dels abats i abadesses de Catalunya i de nombroses entitats cristianes; i 
per aquest motiu, li demanem fraternalment que demani al Govern d’Espanya, públicament 
o mitjançant vies diplomàtiques, que revisi la seva visceral oposició a aquest referèndum 
reclamat pel 80% de la població i cessi les seves actuacions repressives, i així permeti al 
Govern de Catalunya, legitimat pel Parlament català, a procedir amb garanties en la 
realització d’aquesta consulta el proper diumenge 1 d’octubre. 
 
Segueixen els noms i la incardinació dels 378 preveres i els 32 diaques signants. 
 

Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia 
 
Davant l'escalada de tensió a Catalunya, una aposta pel diàleg i per la garantia dels 
drets fonamentals.  
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Cristianisme i Justícia (CJ) és un centre d’estudis ubicat a Barcelona amb presència a través 
de les seves publicacions i activitats en 124 països de tot el món. CJ el conforma un equip 
de persones compromeses amb l'eradicació de les injustícies des de la reflexió i el 
pensament crític. Un equip plural amb persones de Barcelona, Madrid, València, Bilbao, 
etc.  
 
L'actualitat del conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya i l'escalada de tensió 
i actuacions dels últims dies no ens 
permeten quedar-nos en silenci. A 
Catalunya hem viscut set anys de 
mobilitzacions massives i pacífiques pel 
dret a decidir primer i per la independència 
de Catalunya després. El detonant 
principal d'aquest conflicte va ser el 2010 
la sentència del Tribunal Constitucional de 
retallada d'un Estatut de Catalunya 
aprovat successivament per la majoria del Parlament Català el 2006, posteriorment per 
majoria del Parlament Espanyol i finalment per referèndum a Catalunya. Un conjunt de 
polítiques recentralitzadores i la desídia d'un Govern Espanyol completament sord a les 
demandes tant dels diferents governs de Catalunya com de la ciutadania han portat a un 
augment dels partidaris del "dret a decidir" arribant a un 70-80% del suport ciutadà. La 
manca d'iniciativa política i la incapacitat de diàleg davant d'una realitat política com la 
descrita ens ha portat on som. Tots hauríem de fer autocrítica sobre el nostre grau de 
responsabilitat en l’actual situació.  
Som conscients que diguem el que diguem no serà del gust de tots, ja que les posicions en 
el nostre equip són també dispars, però hi ha unanimitat en els següents aspectes:  

1. Com a cristians creiem que la fraternitat és el valor més universal i primari de 
l'existència humana. Una unitat imposada contra la fraternitat és una unitat no 
cristiana. I una llibertat que s'afirmi negant la fraternitat, tampoc és una llibertat 
veritablement humana. D'aquí se segueix, com evident, la necessitat de diàleg quan 
sorgeixen les diferències i de respecte democràtic de la voluntat de les minories.  

2. L'exercici del poder sense política és autoritarisme. S'ha volgut traslladar als 
tribunals una feina que no els correspon. Apostem per la resolució política i 
negociada, i no judicial ni policial, del conflicte entre els governs català i espanyol. La 
doctrina social de l'Església afirma que "la comunitat política està essencialment al 
servei de la societat civil i, en última anàlisi, de les persones i dels grups que la 
componen" (catecisme Església Cat. N.1910). Per tant, el poder ha d'escoltar 
constantment el voler i sentir de la societat civil, per "fomentar el bé comú del país, 
no només segons les orientacions de la majoria, sinó en la perspectiva del bé efectiu 
de tots els membres de la comunitat civil, incloses les minories ". (Compendi Doctrina 
Social de l'Església, n.169)  

3. Denunciem des d'aquest moment tota vulneració de drets fonamentals. El que 
estem vivint és una escalada de tensió no digna d'una democràcia. Les autoritats 
han de demostrar que les mesures aplicades són compatibles amb els principis 
democràtics. El dret a la llibertat d'expressió, el secret de comunicacions, el dret de 
reunió, etc. han de ser garantits i cap dret civil pot ser vulnerat. Donarem suport a 
qualsevol resposta pacífica i no violenta quan es vulnerin drets bàsics de la 
ciutadania.  
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4. Rebutgem profundament tota violència que pogués produir-se i tota repressió que 
busqui precisament una resposta violenta per justificar-se. La solució ha de passar 
sempre per la negociació pacífica.  

I, finalment, sent una de les nostres missions teixir ponts de trobada, confessem que un 
cristià no ha de mai tancar les portes al diàleg (on tot el que no vulneri els drets fonamentals 
pot ser tractat), ni tan sols quan les posicions es radicalitzen en els extrems i sembla 
impossible arribar a una solució negociada.  
 
21 setembre 2017  
 
 

Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya  
 
Davant la situació d'excepció que viu Catalunya  

 El Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera 
de Catalunya vol expressar la seva profunda 
preocupació pels esdeveniments excepcionals 
d'ahir, dia 20 de setembre i que, a la pràctica, 
converteixen el nostre país en una autonomia 
intervinguda per l'Estat espanyol.  
 
El que està succeint, va més enllà del dret a 
l’autodeterminació. Va ser una sacsejada i 
retallada de la democràcia en sí mateixa, 

retallant drets civils com la llibertat d’expressió, el dret de manifestació, el dret de reunió, el 
dret a la informació, a les garanties jurídiques...  
 

El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets dels pobles i de les Nacions, 
doncs “el que és veritat per a l’home ho és també per als pobles”  
Compendi de la Doctrina Social de l’Església, núm. 157  
 

Davant aquests fets manifestem que,  
 

▪ a aquesta situació s'ha arribat per una manca de diàleg honest i transparent de 
les parts enfrontades i un ús desproporcionat i repressiu de la força de l'Estat 
envers la Generalitat de Catalunya  

 
▪ no es pot negar el dret a la lliure autodeterminació dels pobles, la ciutadania ha 

de poder decidir col·lectivament i democràticament el seu futur, a través dels 
mecanismes internacionalment acceptats  

 
▪ fem una crida a les institucions a recuperar el noble art de la política, que busca 

la solució del conflicte a través del reconeixement de l'altre, el diàleg i la 
negociació. Com recullen els Bisbes de Catalunya és un moment important 
perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en 
favor del diàleg i la concòrdia. (Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el moment 
que està vivint el nostre país. Maig 2017)  

 
▪ fem una crida a la ciutadania i, especialment, la gent treballadora a expressar 

amb llibertat el suport a les institucions catalanes, a demostrar la capacitat que 
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tenim de crear i fer comunitat, tot rebutjant totes les formes d’intolerància i abús, 
tenint ben present el civisme, la convivència i no violència que ens caracteritza 
com a poble català.  

 
Catalunya, 21 de setembre de 2017  
 
Moviments i Col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i Baleares: ACO, GOAC, JOC i 
MIJAC, Capellans Obrers, Religioses/os en barris Obrers i Populars i delegacions de 
Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya 
 

Comunitat de Sant'Egidio 
 
"La història dels últims anys ens està portant a viure dies 
molt delicats i preocupants en la relació entre Catalunya i 
Espanya. La recerca del bé comú necessita sempre el 
respecte dels drets de tots els ciutadans i de les institucions, 
la llibertat d’expressió i la convivència en pau. 

En aquest context, la Comunitat de Sant’Egidio vol 
expressar la seva preocupació i fer una crida a tots aquells 
que tenen responsabilitats de govern a l’Estat espanyol i a la 
Generalitat de Catalunya, així com també a tots els 
ciutadans, a la serenitat i a la prudència per poder establir 
un diàleg constructiu per trobar solucions concretes. El 
diàleg és l’art que, malgrat les diferències, ens permet viure 
junts. 

No deixem passar més temps. Només un diàleg verdader i raonable que inclogui totes les 
partes permetrà trobar una sortida a aquesta crisi. El diàleg no debilita la identitat de ningú 
i permet redescobrir el que hi ha de millor en un mateix i en l’altre. No es perdrà res amb el 
diàleg i permetrà evitar aquells xocs que poden obrir nous abismes. 

En aquesta línia, compartim i sostenim la declaració que la Conferencia Episcopal 
Tarraconense ha comunicat sobre aquest tema". 
 
 

Declaració de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós (AUDIR) 
sobre els fets esdevinguts recentment a catalunya  

Davant de les actuacions de l’Estat sobre diferents departaments del govern català i sobre 
organitzacions i empreses, i davant de la proliferació a Catalunya de forces de seguretat de 
l’Estat, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) manifesta:  

1. El dolor que ens causa la indignació i el malestar que aquests fets han provocat a una 
part considerable de la ciutadania.  

2. L’experiència i trajectòria de la nostra organització ens ha mostrat clarament que no hi 
ha convivència i cohesió sense diàleg i que no hi ha diàleg possible sense garantir la llibertat 
ni l’equitat, que hauria de comportar sempre i arreu no només el respecte a les majories 
sinó també el respecte curós a la dignitat i drets de les minories. Les actituds de sotmetre 
l’altre només porten, tard o d’hora, al conflicte i alimenten un ego col·lectiu perillós que pot 
derivar fàcilment en totalitarisme, com ens ha demostrat lamentablement massa vegades 
la història humana.  
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 3. El diàleg no és una paraula que s’hagi de fer servir com 
a arma per atiar els conflictes, sinó que és una realitat que 
construïm entre tots i totes i que s’expressa en el 
reconeixement, la valoració i, fins i tot, l’estima de l’alteritat. 
El diàleg s’edifica des de la qualitat humana profunda que 
s’expressa en l’interès per la vida, la comunicació plena i 
confiada -lliure de falsedat i hipocresia- i el servei a tots, 
especialment als més necessitats.  

4. És fonamental cercar i facilitar una relació que es basi en 
l’honestedat, la transparència i la qualitat humana. Les 
tradicions religioses i espirituals i conviccions no religioses 
vinculades a AUDIR, malgrat que som conscients que en el 
passat s’han comès errors remarcables sovint degut a la 
instrumentalització del fet religiós per part de sistemes de 

poder autoritaris, es comprometen sincerament a posar els seus millors recursos ètics i 
espirituals al servei de la qualitat humana i de la reconciliació i la convivència de les 
societats.  

5. Considerem els fets esdevinguts com l’expressió de fracàs del diàleg i una actuació 
desproporcionada, de dubtosa legalitat, davant de la qual declarem:  

▪ El nostre suport i respecte a les institucions catalanes  

▪ El nostre desig i compromís de viure en un país en què es respectin els drets civils 
en la seva integritat i en el que tots treballem plegats per al diàleg sense exclusions, 
coaccions ni actituds de superioritat o submissió davant de l’alteritat  

▪ El nostre compromís ferm amb la democràcia i el dret a decidir dels pobles  

▪ La nostra petició al govern de l’Estat espanyol que reconsideri i rectifiqui la seva 
actuació.  

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
 

 Des del dia a dia de les 
escoles concertades de 
Catalunya, compromesos a 
fomentar les actituds 
fonamentals de convivència i 
inserció en el context 
sociocultural del nostre país; 

cercant un clima de respecte i d’obertura a totes les persones i cultures i on, en definitiva, 
s’intenta educar ciutadans i ciutadanes que s’han d’integrar en una societat lliure i 
democràtica; compartint el preàmbul de la Llei d’Educació de Catalunya en què es 
manifesta que la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves 
generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la 
seva vida, expressen que: 
 
Davant la situació històrica que viu Catalunya contemplada amb inquietud i preocupació, 
les entitats signants volen reiterar el seu compromís a continuar defensant la democràcia, 
la garantia dels drets fonamentals, la llibertat d’expressió, el dret a decidir, el respecte i la 
convivència que ens obliguen a tots. 
 
El pacte, l’entesa, el diàleg i la defensa de la singularitat, la cultura, la llengua i les legítimes 
aspiracions del poble català han de formar part ineludiblement de la responsabilitat política 
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en aquests moments, com també es recull en l’esmentat preàmbul. Aquesta aspiració es 
correspon amb la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país pròsper, benestant, 
cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu projecte vital. 
 
21 de setembre de 2017 
 

Agrupació Escolar Catalana 
Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya 

Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya 
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
 

Fundació Joan Maragall 

La Fundació Joan Maragall, davant la situació 
que viu el país, i des de la pluralitat de qui 
conforma el seu Patronat, manifesta la seva 
defensa de la democràcia, de la convivència i del 
diàleg. En aquest sentit, expressa el seu suport 
a les institucions catalanes i reivindica la llibertat 
i la pau que sempre han caracteritzat la nostra 
societat. 

La Fundació subscriu el què expressen els Bisbes de Catalunya en la seva nota del passat 
11 de maig: “Creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions 
del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, 
especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura”. 
 
 

Fragment de l’Homilia del cardenal Arquebisbe Joan Josep Omella a la 
Basílica de la Mèrcè el 25 de setembre de 2017 
 
 La Mare de Déu de la Mercè ens 
demana, als qui l'honorem avui, 
que confiem més en les persones, 
que sapiguem esperar, que no 
estiguem sempre de tornada de tot 
i siguem vells sense il·lusió ni 
esperança. I això no és ingenuïtat. 
Sé que estem vivint moments 
complexos en la nostra societat, 
però no podem ni hem de ser 
profetes de calamitats. Hem de 
treballar tots per posar tendresa i 
misericòrdia al nostre voltant. Hem 
d'evitar la confrontació, la violència 
i el menyspreu dels altres. Demanem a la Mare de Déu de la Mercè, la nostra patrona, que 
ens ajudi a mantenir ferma la nostra esperança també en les persones que ens envolten. 
Demanem seny per a nosaltres i per 5 als nostres dirigents, per a les famílies i els pastors 
de l'Església. Déu ho pot tot. Confiem en la seva ajuda. 
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Fragment de l’Homilia del P. Sergi d’Assís, monjo de Montserrat  
 
 A banda d’aquest tema de la gran bondat de 
Déu, hi ha un altre aspecte interessant en 
aquest Evangeli. Aquells que arriben a última 
hora per treballar podien ser interpretats com 
aquells que havien començat a seguir Jesús 
més tard, provinents d’altres pobles. Alguns 
podien pensar que no tenien el pedigrí. I la 
paràbola diu que tots tenen el seu lloc, hagin 
arribat quan hagin arribat.  
Penso que en el moment que estem, aquest 

aspecte també ens pot ajudar. S’està parlant de fer un nou país. Però quin país? A la llum 
d’aquest Evangeli, jo diria: “Catalunya serà integradora o no serà”. En un context tan plural, 
amb gent vinguda de tants llocs, tenim aquest repte: saber integrar tots aquests nouvinguts, 
de manera que sense perdre la seva identitat d’origen, també se sentin plenament del 
nostre país. I això en certes zones pot ser difícil, a causa de la gran multitud de persones 
nouvingudes, però no és impossible. Alguns països ho han aconseguit.  
Però amb la que està caient aquests dies, no podem ni hem de mirar cap a una altra banda 
ni ens podem deixar arrossegar per la postveritat que tergiversa la realitat.  
Hem vist com s’han amenaçat i en alguns casos fins vulnerat drets fonamentals: el dret de 
reunió, la llibertat d’expressió, es prohibeix un dret tan senzill com el de ser consultats. 
S’han menystingut les institucions del nostre poble. I menystenir les institucions vol dir 
menystenir els ciutadans a qui representen. Hem de dir No a la repressió, i Sí a la llibertat i 
al respecte dels drets més fonamentals. I si algú té dubtes, que agafi la Declaració Universal 
dels Drets Humans, per exemple l’article 19 sobre la llibertat d’expressió.  
Que Déu ens ajudi a saber afrontar aquests dies sempre amb esperit pacífic, i també a estar 
en el lloc que ens correspon en aquest moment de la nostra Història.  
Que així sigui. 

Mt 20, 1-16 (Diumenge XXV durant l’any A) 
24 de setembre de 2017 

 

Comunicat de la Companyia de Maria N.S. (Lestonnac) de Catalunya 

 A Catalunya vivim uns moments particularment 
difícils; és per això que manifestem la nostra 
inquietud i preocupació pels esdeveniments 
d’aquests dies que posen en entredit la 
democràcia i els drets humans fonamentals. 

Com a Institució educativa cristiana al servei 
del nostre poble, demanem als responsables 
polítics que el seny i el diàleg guiïn les seves 
actuacions per tal que sigui respectada la 
pluralitat de la nostra societat, s’aturi tota forma 

d’intimidació i pressió i es garanteixin els drets democràtics fonamentats en el respecte a la 
dignitat irrenunciable de les persones i dels pobles. 

Ens unim a totes les persones i Institucions civils i eclesials que aquests dies s’esforcen per 
a trobar camins d’entesa, rebutgen la vulneració de les legítimes aspiracions del poble 
català i, més enllà dels interessos personals, cerquen el bé comú. 

Barcelona, 23 de setembre de 2017 
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Manifest del Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat  

 El Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat vol fer 
sentir la seva veu solidària en aquest moment tant 
transcendental de la nostra història.  

Sumem la nostra veu a la majoria, cada dia més gran, dels 
nostres compatriotes que volen i volem una Catalunya 
lliure. I ho volem expressar a les urnes, pacíficament en un 
referèndum, perquè sigui el poble sobirà qui expressi 
inequívocament quin futur vol per al nostre País.  

Totes les persones estem disposades a acceptar que 
guanyi el No, i si guanya el SI, serem al costat de la gent 
que treballi per un país diferent, que enforteixi la llibertat y 
la justícia social, que acabi amb la corrupció 
institucionalitzada en l’Estat actual, que acabi amb el 
patiment que produeixen els sous mínims a tantes famílies 
i que també treballi seriosament contra la violència de gènere, a favor de la paritat,.... en 
definitiva, un govern pel segle XXI.  

El dia 1 d’Octubre d’enguany, senzillament només desitgem votar. Volem el referèndum i 
que la gent hi pugui participar amb total llibertat. Diu un missatge d’aquests que corren, que 
Sèneca li va dir a Neró “El teu poder radica en la meva por. Ja no et tinc por, per tant, tu 
ja no tens poder sobre mi”. I perquè el poble ja no té por surt al carrer.  

Demanar urnes és un dret democràtic i pacífic al qual no es pot respondre amb la suspensió 
“de facto” de l’Autonomia catalana, ni amb detencions i registres arbitraris a les diferents 
conselleries i domicilis particulars.  

El DRET A DECIDIR és un dels Drets Humans, també acceptat per l’Estat espanyol, que 
s’oblida que la democràcia s’enforteix quan es respecta el dret a l’autodeterminació.  

Firmat: Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat 
 
 

La meva tia, l’abadessa 
 Comparte en Facebook  Comparte en  
Joana Bonet - La Vanguardia 25/09/2017  
 
La meva mare encara recorda al detall 
l’enrenou que hi va haver quan la seva cosina 
Anna Maria va dir que es feia monja. Havia 
estudiat Filosofia i Lletres i tenia vint-i-dos 
anys. Va fer el noviciat amb les dominiques de 
Reus però, al cap d’un temps, li va comunicar 
a la superiora que se sentia cridada a una vida 
de pregària i de silenci. La van provar, creien 
que amb la seva energia i la seva desimboltura no aguantaria. Anna Maria Camprubí va 
ingressar al monestir de Santa Maria de Vallbona als 29 anys: la seva vida de clausura es 
resumiria en treball i oració. De petits, ens intrigava saber si només es podia parlar amb 
ella a través d’una reixa. Només la vèiem en els enterraments; cantava els salms amb un 
recolliment que ens deixava commoguts. Ja n’ha fet 75. Cada nit, a dos quarts de nou, 
tanca les portes de fusta del monestir on, des de fa disset anys, és l’abadessa. 
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Dilluns passat va saltar la notícia que el monestir de Vallbona cedia una sala del convent 
per votar l’1- O. La vam veure per la tele i la vam sentir per la ràdio. Parlava amb rotunditat 
als mitjans: “La llibertat és dins de cada persona”, “ens devem a la terra, el poble ha de 
poder decidir el seu futur”, “no tinc por, ni jo ni la comunitat”. La naturalitat amb què tractava 
l’assumpte semblava tan ferma com la seva fe. Davant la càmera feia silenci i feia cares 
d’estupefacció, igual que el meu avi, per la prohibició del referèndum. Li vaig trucar al 
monestir en l’horari permès. Vaig sentir com l’avisaven per megafonia, vaig sentir els 
passos, vaig recordar l’hàbit auster. “No vivim d’esquena al món: som al món, però no som 
del món”, em va dir la tieta monja, i va afegir: “El monestir ha d’estar arrelat a la terra, a 
Catalunya, és així des de fa 850 anys”. També em va explicar que, de nit, els veïns van 
veure una parella de la Guàrdia Civil passejant al voltant del monestir. 

Des d’aleshores, han rebut centenars de correus: “Tot han estat felicitacions excepte dues 
trucades de telèfon que ens han dit el nom del porc. L’una d’una senyora de Barcelona: la 
va atendre una altra monja i la va deixar estupefacta. L’altra va ser d’un senyor de 
Tarragona, molt enfadat”. Es va presentar com a catòlic, apostòlic i romà, a la qual cosa la 
priora li va respondre que ja coincidien en alguna cosa. Després li va dir que Carme 
Forcadell tenia cara de dimoni, a la qual cosa ella va contestar que de dimonis només 
coneix els dels Pastorets. “I fins i tot em va aconsellar que em preparés, perquè seríem les 
primeres d’anar a la guillotina”. Li vaig preguntar com s’havia quedat quan va haver penjat: 
“Igual que abans, ell té dret a expressar el que sent, pobre xicot, si l’ha fet patir tant això...”. 
Abans d’acomiadar-nos va voler saber com anava a Madrid. Vam comentar el nivell 
d’enverinament, i la meva tia va admetre que l’assumpte ja l’han encomanat a Déu fa temps, 
que hi resen cada dia, fins i tot en la pregària lliure, a l’hort, en una terra ferma arrasada pel 
foc de l’estiu. 

 

Declaració de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal 
Espanyola davant de la situación a Catalunya 

 

1. Ante la grave situación que se 
vive en Cataluña, con gran 
preocupación en el resto de 
España, los obispos queremos 
en primer lugar hacer nuestros 
los deseos y sentimientos 
manifestados recientemente de 
forma conjunta por los obispos 
con sede en el territorio de 
Cataluña, auténticos 
representantes de sus diócesis. 

2. En especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil “tienen la 
responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la 
gestión del bien común y de la convivencia social”, a fin de que todos seamos guiados 
“por la sensatez, y el deseo de ser justos y fraternos”, y con responsabilidad “avanzar 
en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las 
instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio 
de fraternidad, de libertad y de paz” (Comunicado. Obs. Cataluña. 20-9-2017). 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/09/2017_comision_permanente_septiembre.jpg
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3. En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al 
diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la 
Doctrina Social de la Iglesia. El papa Francisco nos indica que “es hora de saber cómo 
diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda 
de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, 
con memoria y sin exclusiones” (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 239). 

4. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes 
comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el 
Estado, es necesario que, tanto las autoridades de las administraciones públicas como 
los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones 
y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la 
práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra 
convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. 

5. Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión también difícil para nuestra 
convivencia democrática y pacífica, “es de todo punto necesario recuperar la conciencia 
ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y 
principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución” ( XXXIV Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española. 28-2-1981). 

6. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad 
y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración sincera al dialogo en favor de una 
pacífica y libre convivencia entre todos. 

Madrid, 27 de septiembre de 2017 

 

77 ASSEMBLEA GENERAL 
Dia: 19 d’octubre de 2017, dijous 
Hora: 9,15. L’eucaristia inicia a les 9.30 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona, carrer 
Diputació, 231 – Barcelona 
 
ACTUALITZACIÓ DE DADES 
Gràcies per actualitzar, si és cas, les dades. 
Darrerament s’han celebrat uns quants capítols 
generals o provincials. Convé que a secretaria 
de l’URC estiguin degudament registrats els 
canvis (noms, correus electrònics, etc).  
 

77 ASAMBLEA GENERAL 
Día: 19 de octubre de 2017, jueves 
Hora: 9,15. La eucaristía inicia a les 9.30 
Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona, calle 
Diputació, 231 – Barcelona 
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
Gracias por actualizar, si es caso, los datos. 
Últimamente se han celebrado capítulos 
generales y provinciales. Conviene que en 
secretaría de la URC estén debidamente 
registrados los cambios (nombres, correos 
electrónicos, etc). 

 
 
 
 
 
 

Cap a la 77 assemblea general de l’URC 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 77 

Data 19 d’octubre de 2017, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 

 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2018 
SEGON MOMENT 
4. Tema de reflexió, estudi i debat: Creure amb els joves 
            a càrrec del G. Ramon Rúbies, marista 
            Exposició i diàleg. 

Descans 
5. Diàleg en grups i diàleg amb el ponent 
TERCER MOMENT 
6. Algunes accions prioritàries de l’URC per al curs 2017-2018. Presentació i 

comentaris 
7. Reflexions sobre l’actualitat 
CLOENDA 
8. Informes breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor  

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 
 

 

ESTATUTS URC - Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 
13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 

13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i 

comunitats, poden designar un delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a 

l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de participar-hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la delegada 

pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o 

una delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats 

oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot 

 

77 

77 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.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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El Capítol va començar a Roma, 
el dia 1 de setembre amb un dia 
de recés.  Els primers dies van 
estar dedicats a l’examen de 
l’estat de la congregació, 
compartint informes de les 
diferents províncies.  Com 
estava previst,  el cronograma 
marcava el dia d’eleccions per a 
determinar el govern de la 
Companyia. I el 18 de setembre, 
començà el procés de 
discerniment electoral. 
Seguidament, el dia 19, va estar 
reelegida com a Coordinadora 
General, la Gna. Asunción 
Codes. El dia 20 vàren estar 
elegides les Conselleres 
Generals: Vicària la Gna. Ángela 
Cuadra (Nicaragua), Gna. María 
Rosa Castellanos (Mèxic), Gna. 

Pilar Liso (Espanya), Gna. Luzia Domingas (Angola). Totes portaran el govern de la 
Companyia els propers sis anys.  
 
La Coordinadora General, Gna. Asunción Codes, va nèixer a Madrid, el dia 21 de novembre 
de 1955. Entrà a la Companyia al noviciat d’Àvila, al juliol de 1974. Estudià Ciències Exactes 
a la Universitat Complutense de Madrid. La 
seva experiència apostòlica es 
desenvolupà com a professora, 
formadora, acompanyant de persones i 
grups resligiosos/es i laics. Assessora 
d’alguns processos congregacionals -
formació, capítols, assemblees- 
Espiritualitat i carisma. Va ser provincial 
d’una de les provìncies de Madrid. La seva 
experiència amb altres congregacions va 
propiciar la seva presidència a la CONFER 
NACIONAL D’ESPANYA durant cinc anys. 
Elegida com a Coordinadora General al 
Capítol de 2011 i reelegida ara al 2017.  

Les germanes de la Companyia ens 
alegrem i celebrem l’acceptació i 
generositat del nou Govern General en 
aquest moment de la nostra Congregació, 
de l’Església i del món. Us convidem a 
donar gràcies a Déu amb nosaltres i amb tota la Família Teresiana. 

La Coordinadora General, Germana Asunción Codes. 
 

El nou Govern General. De esq. a dreta: Gna. María 
Rosa Castellanos, Gna. Luzia Domingas,  Gna. 
Asunción Codes, Gna. Ángela Cuadra,  Gna. Pilar 
Liso. 
 

XVII Capítol General de la Companyia de Santa Teresa de Jesús 
Elecció del Govern General 
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 Madrid, 22 de septiembre de 2017 
(IVICON).- Entre los días 13 y 15 de 
noviembre, CONFER celebrará su XXIV 
Asamblea General con el título "La Vida 
Consagrada ante el Sínodo sobre los 
jóvenes" y bajo el lema: “Se puso a 
caminar con ellos” (Lc. 24,15). 
En esta ocasión, y con motivo de la 
convocatoria por parte del Papa 
Francisco del Sínodo de los jóvenes para 
2018, la asamblea de CONFER quiere 
ser el espacio para que la Vida Religiosa se interrogue  “sobre cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también 
pedir a los jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia”  (Doc. Preparatorio Sínodo, pág. 1). 

Por otra parte, al haber sido nombrado como secretario general Jesús Miguel Zamora, de 
La Salle, la Asamblea deberá elegir a quien le sustituya en el cargo de vicepresidente, que 
desempeñaba hasta ahora. También deberá  un vocal masculino, en sustitución de Miguel 
Márquez, OCD, que termina su segundo cuatrienio para el que fue elegido. De acuerdo al 
Reglamento de la Asamblea General (art. 26.2) las candidaturas deberían ser puestas en 
conocimiento de la Presidenta de la CONFER con, al menos, 15 días antes del inicio de la 
Asamblea. 

El encuentro se celebrará, como es habitual, en la residencia de las Religiosas del Amor 
de Dios de la calle Asura de Madrid.  

El lunes día 13 comenzará el encuentro con la Eucaristía -presidida por el nuncio apostólico 
en España, monseñor Renzo Fratini- a la que seguirá la apertura, a cargo de Monseñor 
Fratini, Mons. Jesús Catalá, presidente de la CEVC, y María Rosario Riós, ODN, presidenta 
de la CONFER. 

Por, la mañana, se presentarán los candidatos para la renovación estatutaria de los cargos 
directivos de CONFER y se ofrecerán dos ponencias. A lo largo de la tarde, se dará lectura 
al informe-memoria de la Secretaría General y se cerrará la jornada con una mesa redonda 
sobre "La mirada de los jóvenes". 

El día 14, tras la Eucaristía -presidida por Mons. Catalá- seguirán las ponencias y las mesas 
de diálogos, a cargo de religiosos jóvenes e implicados en la Pastoral Juvenil Vocacional. 
Por la tarde, se elegirán vocal y vicepresidente y se someterá a aprobación las memorias 
de Secretaría y Administración. La jornada terminará con un concierto-oración del 
grupo  IXCIS 

El miércoles 15, tras la oración, el equipo de PJV de la CONFER y D. Juan Carlos Merino, 
Delegado de Pastoral Vocacional de Madrid, dialogarán sobre "La pastoral juvenil 
vocacional, desafío y esperanza para la Iglesia". Después se ofrecerán otras informaciones 
y se someterá a evaluación el desarrollo de la Asamblea, que terminará con una Eucaristía, 
presidida por Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario de la CIVCSVA. 

En este enlace se puede descargar el programa completo. 

La XXIV Asamblea General de la CONFER 
"La Vida Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes" 

http://www.confer.es/335/activos/texto/6412-programa2017-asamblea--web-.pdf
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Margarita Bofarull, experta en bioética, explica los retos actuales, «ya no son ciencia 
ficción» 

 

Science & Faith: «Cuanto más estudio y conozco la Creación de Dios más alabanza me 
provoca» 
 

Margarita Bofarull es la profesora de bioética de los populares cursos online Science Faith 
 

Pablo J. Ginés/ReL21 septiembre 2017 
 
¿Implantes y chips para controlar a los seres humanos? ¿Bebés encargados y desechados 
como productos defectuosos? No son fantasías literarias sino retos reales del siglo XXI de 
los que hablamos con Margarita Bofarull, religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en 
Medicina y en Teología, profesora de moral en la Facultad de Teología de Cataluña, 
presidenta del Instituto Borja de Bioética (www.ibbioetica.org/es/), que ha renovado como 
miembro correspondiente de la Pontificia Academia de la Vida en la que lleva ya tres años 
trabajando con otras personalidades internacionales que asesoran al Vaticano y a la Iglesia 
en temas de bioética.  
 
Un curso online sobre Ciencia y Fe 
Margarita Bofarull es también una de las profesoras del popular Curso Science & Faith BCN 
(www.scienceandfaithbcn.com), que empieza con una nueva tanda de cursos este 10 de 
octubre. Este curso de lecciones online sobre ciencia y fe lo ofrece la Facultad de Teología 
de Cataluña, bajo el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura con ayuda de la 
Fundación Templeton (www.templeton.org).  
 
¿Quién se apunta a estos cursos Science & Faith? ¿Qué se aprende en ellos?  
Es un público heterogéneo: profesores universitarios, personas recién jubiladas con ganas 
de aprender, profesores de religión, catequistas... Mi lección trata sobre el inicio de la vida. 
El curso Science y Faith muestra que no hay incompatibilidad entre ciencia y fe. La teología 
moral bebe de la revelación y la tradición de la Iglesia pero también de los datos de la 
ciencias humanas. En el siglo XXI, quizá más que de ciencia podemos hablar de 
tecnociencia, que es muy beligerante, en el sentido de que transforma la realidad.  
 
¿Y cómo afronta Science & Faith esta relación? 
El curso muestra que la fe ilumina y anima a la ciencia, al investigar. Esto ya se ve en el 
Concilio, en Gaudium et Spes. En un discurso de Pablo VI ante científicos explicaba que la 
Iglesia anima a la gente de ciencia a buscar la verdad, a buscar con honestidad. 

Entrevista a Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor 
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El Libro de la Sabiduría, en la Biblia, dice: "El ansia de saber es amor". Mi experiencia es 
que yo ya era creyente, pero cuando estudié medicina me volví aún más creyente. Cuanto 
más estudio y conozco la Creación de 
Dios más alabanza me provoca.  
 
Pero los ateos, cuando les hablas de 
las maravillas naturales, te hablan de 
horrores, parásitos, enfermedades, 
el dolor y el sufrimiento natural... 
El problema del mal y del dolor siempre 
será un escándalo y un misterio, 
también para el creyente. Pero hemos 
de asumir que nuestra comprensión de 
la realidad es limitada. Sí, en la 
naturaleza no todo es perfecto. Pero 
también la ciencia nos muestra que hay 
efectos causados por el ser humano, 
agresiones, que pueden afectar a la 
siguiente generación. Hay mutaciones 
genéticas y congénitas, naturales. Pero hay otras con orígenes humanos.  
 
Estas reflexiones sobre el dolor y el misterio son más bien filosóficas... 
No está bien supercompartimentar los saberes. Hemos de lograr una visión más de 
conjunto, interdisciplinar, con saberes en diálogo. Los medioambientalistas han de hablar 
con filósofos, con genetistas... Ya no se puede estudiar genética sin estudiar su relacion 
con el ambiente, por ejemplo.  
 
¿Qué temas de bioética le parece que son básicos y que deberían poder estudiarse 
con facilidad en parroquias? 
Me gustaría decir que todos. Todo lo que es promoción de la vida, no solo en el inicio y 
final, que es muy importante, sino también durante la vida. La ecología, por ejemplo, forma 
parte de la bioética. [Van Rensselaer] Potter, que fue uno de los padres del término bioética, 
no quería confinarlo solo a asuntos sanitarios. La relacion con Dios, con los demás, con la 
Creación y con uno mismo son cuatro relaciones íntimamente ligadas. 
»Debe contemplarse como una ética de la vida. El Papa Francisco, en Laudato Si', señala 
que se apoyan mutuamente. Estamos en el siglo XXI y coexiste el reto del transhumanismo 
con el del hambre o las enfermedades evitables. Por otra parte, no es lo mismo hacer 
bioética desde Haití que desde Estados Unidos. La bioética no debería dejar excluidos. 
 
 Muchos retos de la bioética actual parecen temas de ciencia ficción...  
Pero es que ya no son ciencia ficcion. Implantes en el cuerpo, transhumanismo, chips de 
control... Antes, actuar sobre la conducta se hacía básicamente con farmacología, pero 
ahora hay más técnicas. En el Club de Roma, este año, se hablará de transhumanismo. 
Hablará el filósofo Francesc Torralba, y yo también. El transhumanismo es un movimiento 
que quiere transformar la condicion humana mediante la tecnología, supuestamente para 
mejorar, o al menos modificar las capacidades humanas.  
 
Tecnología en el cuerpo... ¿eso es distinto a llevar gafas?  
Sí, hace siglos que usamos prótesis y herramientas, aunque sean zancos para cruzar un 
río. Pero ¿y si son cambios irreversibles? Las gafas las pones y quitas. Pero si te modifican 
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genes puedes crear especies pothumanas. O gente más resistente al envejecimiento, pero 
¿sabes como le puede afectar eso en otros aspectos?  
 
¿Qué impide que estas cosas se hagan en lugares fuera de la ley, países lejanos, a 
cargo de empresas sin moral? 
Sin duda ya algo de eso se está haciendo así. Y esto afecta a la igualdad de los seres 
humanos. Como en la película Gattacca: las personas modificadas serán distintas a las 
personas sin modificar. Todos estos temas de neurología o nanotecnología son parte de 
esa tecnociencia. 
 
¿La Iglesia está bien preparada para afrontar estos retos?  
En octubre el congreso de la Pontificia Academia para la Vida se celebra con el título 
"Nuevas responsabilidades en la era tecnológica". No es literatura como en 'Un Mundo 
Feliz'. Es algo que ya está aquí. La Iglesia tiene claro que defenderá y protegerá a todo ser 
humano y sobre todo a los más vulnerables. Y atendiendo a la desigualdad: incluso en 
Barcelona la esperanza de vida varía según el distrito de la ciudad.    

Hoy parece que el cristianismo es mordisqueado por dos lados opuestos: por un 
lado, el cientifismo materialista; por otro, la new age, la superstición, el pensamiento 
mágico... ¿Cuál de estos fenómenos cree que será más dañino en el siglo XXI?  
Más que mordisquear al cristianismo, mordisquean a la persona. El cristianismo busca 
promocionar a los hijos e hijas de Dios. Por el contrario, el individualismo feroz los daña. La 
Iglesia previene contra eso. Ambas corrientes, cientifista o new age, nos lesionan.  
 
¿Por qué menciona el individualismo? 
El individualismo feroz es el origen de muchos de los males. Rompe la comunidad y causa 
daños. Yo en el altiplano de Perú vi una cultura muy comunitaria. Y como provincial de mi 
congregación fui a varios países. En Uganda, en Karamoya, vi muchos huérfanos de sida, 
pero no están en la calle, porque el clan familiar los absorbe. Y en Perú la palabra de una 
persona aún tiene valor. Aquí en Europa no vale la palabra si no va acompañada de un 
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papel. En Occidente ahora, por ejemplo, llaman "consentimiento informado" a firmar un 
papelito. Eso no es consentimiento informado, es mera cobertura legal.  
 

 Estos peligros tecnológicos ¿son 
nuevas maldades o son solo 
variantes técnicas de cosas malas 
que ya existían?  
No son solo variantes técnicas. Pero 
¿quién se otorga el derecho a programar 
a otro? Nadie se ha autoengendrado, y 
eso nos iguala a todos. Podemos ir a 
sociedades en que unos elijan qué 
características tendrá la especie 
humana, la siguiente generación. 
¿Queremos potenciar esa tecnología? 
Algunos pueden decir que hay que 
potenciar humanos más inteligentes 
pero ¿serán más felices? ¿Es un 

síndrome de down menos humano que yo? Yo creo que los síndromes de down hasta tienen 
un plus en humanidad.  
 
Quizá un tema en el que vemos cristalizar todo eso son los vientres de alquiler... 
El vientre de alquiler obvia la relacion maternofetal y maternoembrionaria. ¡No se puede 
subestimar la relación de la madre gestante con el feto! El vientre de alquiler es una nueva 
forma de esclavitud de la mujer. Me duele que en los debates sobre este tema se usen 
argumentaciones sentimentales y se ignoren los datos científicos. Los promotores del 
vientre de alquiler siempre muestran parejas felices, con el bebé que les cambió la vida... 
pero no muestran los efectos sociales, reales, que hay detrás. Si no hubiera un negocio 
inmenso detrás de los vientres de alquiler ni hablaríamos del tema. Hay una realidad de 
niños abandonados, ¿por qué no adoptarlos? 'Es que quiero que el bebé tenga mi dotación 
genética', te responden...  
 
Sí, el contratante contrata que el bebé tenga su dotación genética, que esté sano, que 
sea de tal o cual sexo... 
Pero es que las empresas de vientre de alquiler han de ser honradas y decir que aunque 
examinen el embrión buscando tal o cual 'fallo', ¡siempre puede ser que el bebé salga con 
otras patología que no puedes detectar! Nace el bebé con esas características no deseadas 
y ¿qué hacen, lo rechazan? Un niño no es una mercancía que se elige o rechaza, todos 
debemos ser queridos por nosotros. 
 
Son retos de la técnica muy novedosos... 
Sí, pero tampoco tenemos que demonizar la tecnología en sí. Los avances técnicos en 
cualquier campo pueden ser buenas herramientas, contra enfermedades, etc... Al final, en 
el curso Science & Faith buscamos mostrar que ciencia y ética y fe pueden ir de la mano 
para lograr el bien de la persona.  
  
A los apasionados por el tema fe y razón, ReL les recomienda el curso online divulgativo 
Science & Faith que empieza el 10 de octubre: toda la información AQUÍ 
 
http://www.religionenlibertad.com/science-faith-cuanto-mas-estudio-conozco-creacion--
59522.htm 
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Estados Unidos: “Los prejuicios de los blancos contra las 
demás culturas siguen creciendo” 

Miriam Díez Bosch | Sep 27, 2017 
 
 
Habla Miriam Hidalgo, Directora de Ministerios Juveniles 
en la Archidiócesis de Hartford, US 
“El mensaje del Papa es claro: el racismo es un pecado, separar 
familias es un pecado, y hospedar al extranjero es necesario. 
En mi opinión, el aborto y el matrimonio homosexual no pueden 
seguir siendo el mensaje más potente que tiene la iglesia en un 
país con muchísimos problemas”. Son algunas de las 
declaraciones que nos hace esta joven católica americana, 
Miriam Hidalgo, Directora de Ministerios Juveniles en la 
Archidiócesis de Hartford, US. 
 
¿Qué está pasando en Estados Unidos con el tema racial? No está resuelto… 
En EEUU, el tema racial está muy dividido. Por una parte, hay personas que han aceptado 
otras culturas, incluso tienen amistades y familiares de otras culturas. En mi opinión, esta 
es la única forma de eliminar este dilema del racismo; al conocer personas de otras culturas 
y tener una relación íntima con ellos se llega al mutuo respeto y aprecio. Verlos como seres 
humanos. 
Pero mayoritariamente el racismo es prominente en EEUU. Los estereotipos y prejuicios de 
parte de los blancos contra todas las demás culturas siguen creciendo, incluso con los niños 
y jóvenes. 
 
¿Cuál es el mensaje más potente que tiene la Iglesia en USA? 
El aborto y el matrimonio homosexual los más graves— ese es el mensaje más potente que 
tiene la Iglesia en USA. 
Recientemente, los obispos han tenido que hablar contra el racismo (los ejemplos son las 
matanzas de los negros en manos de la policía o protestas de parte de los grupos 
KKK/Nazis) y contra las deportaciones de los inmigrantes indocumentados. 
Creo que esto ha pasado porque el Papa Francisco ha hablado directamente en contra de 
estos actos. El mensaje del Papa es claro: el racismo es un pecado, separar familias es un 
pecado, y hospedar al extranjero es necesario. 
Afortunadamente, los obispos y los sacerdotes han tenido que seguir los pasos del Papa 
con estos temas. En mi opinión, el aborto y el matrimonio homosexual no pueden seguir 
siendo el mensaje más potente que tiene la Iglesia en un país con muchísimos problemas. 
Ser pro-vida es tratar a todo ser humano con dignidad; no se trata solamente de los abortos. 
 
¿Pero los católicos en USA se están posicionando claramente ante problemas 
sociales, bioéticos, de justicia…? 
El único tiempo que vemos los católicos en USA activos en problemas sociales es durante 
la marcha “pro-vida/anti-aborto” que se lleva a cabo anualmente en enero en Washington, 
DC. Por otra parte, hay muchas organizaciones que están colaborando con los derechos 
de los inmigrantes indocumentados y con la justicia climática. Pero por una gran parte, los 
católicos no son muy activos ante problemas sociales/de justicia/bioéticos. Hay diócesis y 

Un tema de reflexió 

https://es.aleteia.org/author/miriam-diez-bosch/
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parroquias que organizan protestas o juntas educativas sobre ciertas leyes, pero son muy 
pocas. 
 
¿Qué le da más esperanza entre jóvenes y adultos en su trabajo diario? 
Lo que me da más esperanza entre los jóvenes y adultos en mi trabajo es su deseo de 
querer “algo más” y el querer ser felices en esta vida. Creo que, para mí, esto me da la 
oportunidad de poder evangelizarlos y enseñarlos la persona de Jesús. 
Los jóvenes quieren vivir en un mundo de paz, amor y tranquilidad; cuando les explico que 
es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacer esto posible, se quedan sorprendidos 
pero a la misma vez, creo que se motivan a cambiar sus propias vidas y empezar a ver sus 
vidas con un propósito. 
 
¿Por qué se ha dedicado a este ministerio usted, personalmente? 
Sencillamente porque amo a Cristo y a su mensaje. Creo que mucha gente necesita el amor 
de Cristo. Muchos jóvenes están deprimidos y perdidos y sus padres igualmente están 
perdidos. Necesitan el amor, paz, felicidad, y justicia que sólo Cristo les pueda brindar. 
El dinero, la fama, las drogas, el sexo, nada les va a hacer felices, solamente el amor de 
Cristo. Este país está lleno de personas egoístas a las que sólo les importa su propia vida 
y felicidad. Creo que en conocer y amar a Cristo, verán que cada uno de nosotros somos 
responsables de cuidar el ambiente, incluso cada criatura pequeña o grande, y van a tratar 
a cada ser humano con dignidad. 
 
https://es.aleteia.org/2017/09/27/ 
 
 
 
  

 Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya 27/09 
 
Després de la nova edició de la Litúrgia de les Hores en 
català que va sortir a la llum el mes de setembre de 2016, 
tenim ara el goig de presentar l’aplicació per als sistemes 
Android i IPhone de telefonia mòbil de la mateixa Litúrgia 
de les Hores en català, amb la mateixa versió del text 
oficial preparat per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia 
de la Conferència Episcopal Tarraconense. 

 
Amb aquesta APP, amb la qual es pot accedir a totes les hores de l’ofici diví i que cada 
usuari podrà utilitzar amb el propi de la diòcesi on es trobi, volem contribuir a estendre la 
pràctica de la pregària de l’Església en tota la comunitat del Poble de Déu. Són ja molts els 
fidels i les comunitats que han trobat en la Litúrgia de les Hores el camí de la fidelitat en la 
pregària de cada dia i van redescobrint amb goig els tresors que conté la pregària de 
l’Església, i hi tenen una font d’espiritualitat. 
 
Tant de bo, doncs, aquest mitjà tan propi dels nostres temps, faciliti que les hores de la vida 
quotidiana de cada fidel i de cada comunitat puguin ser viscudes més intensament amb el 
Senyor en la comunió eclesial. 
 
Enllaços per descarregar l'aplicació: 
Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cpl.cpl 
IPhone: https://itunes.apple.com/us/app/litcat-cpl/id1283136025?l=es&ls=1&mt=8 

Ja es pot utilizar l’APP de la Litúrgia de les Hores en català 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cpl.cpl
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpl.cpl
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SANT PERE DE LES PUEL·LES: CONSTRUEIX LA TEVA VIDA ESPIRITUAL 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 
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ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ: INAUGURACIÓ DEL CURS 

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL: INAUGURACIÓ DEL CURS 
 
EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL ES COMPLAU A CONVIDAR-VOS 
A LA INAUGURACIÓ DEL CURS 2017-2018 I A LA CONFERÈNCIA QUE AMB EL TÍTOL 
 
FILOSOFIA DELS DOS ARBRES EDÈNICS 
PRONUNCIARÀ JOSEP M. ESQUIROL, FILÒSOF, PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA 
 
L’ACTE TINDRÀ LLOC EL DILLUNS 9 D’OCTUBRE A LES 7 DEL VESPRE 
A LA SALA D’ACTES DEL SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA (Diputació, 231) 
ENTRADA LLIURE 
 
BARCELONA, SETEMBRE 2017 
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APLEC DE SANT FRANCESC S'HI MORIA 
 

  
 

37è Aplec de Sant Francesc s'hi Moria. Vic, 8 d'octubre del 2017. 
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VIDA CONSAGRADA DEL BISBAT DE LLEIDA 
 
Sortida de convivència del dissabte 7 d'octubre: 
 
8:30h sortir de davant del Bisbat 
10h Àger visita guiada a la Col·legiata  
Temps per passejar pel poble 
12h Eucaristia a església parroquial 
13h cap a Terradets 
14h Restaurant del Llac (Hotel Terradets)  
16h cap a Llimiana  
17:30h tornada  
19h arribar a Lleida 
 
Ens acompanya el nostre Bisbe Salvador, i a l'església d'Àger ens acollirà Mn Xavier 
Navarro. 

  
CRISTIANISME I JUSTÍCIA: INAUGURACIÓ CURS 2017-2018 
 
ACTE D'INAUGURACIÓ CURS 2017-18. 
TRANSFORMAR L'ESGLÉSIA I EL MÓN EN 
FEMENÍ 
 
Lloc: Església del Sagrat Cor, c. Casp, 27 - 
Barcelona 
Data: 16/10/2017 
Hora: 19:25 a 20:55 
Amb María Clara Lucchetti Bingemer, 
doctora en Teologia per la Universitat 
Gregoriana (Roma), professora de Teologia a 
la Pontificia Universitat Catòlica de Río de Janeiro i membre del consell editorial de la 
revista Concilium 

Presentarem també les línies de reflexió i les novetats d’aquest nou curs 
Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
 

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. 

https://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/styles/full_page/public/mariaclarabingemer.jpg?itok=DRR3E9H_
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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 
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Lluís Serra Secretari general de l’URC 
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