
  
 

 

 

 

PREGARIA 
DE SANT FRANCESC D’ASSÍS 
 
Senyor,  
Fes de mi un instrument de la teva pau. 
Que on hi hagi odi hi posi amor. 
On hi hagi ofenses hi posi perdó. 
On hi hagi discòrdia, hi posi la veritat. 
On hi hagi dubte hi posi fe. 
On hi hagi desesperació hi posi esperança. 
On hi hagi tristesa hi posi joia. 
 
Mestre, 
Fes que jo vulgui més aviat consolar, 
que no pas ser consolat. 
Comprendre, més que no pas ser comprès. 
Estimar, més que no pas ser estimat. 
 
Perquè és donant-nos que obtenim. 
És oblidant-nos que ens trobem. 
És perdonant que som perdonats. 
És morint que ressuscitem a la vida eterna. 
 

Barcelona, 5 d’octubre de 2017                                                                              ANY X. núm.        

Fes de mi un instrument de la teva pau 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 
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MIrades sobre la nostra situación actual 

Crides al diàleg a Catalunya 
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Els monestirs catalans condemnen la violència i demanen un 
diàleg sincer i pacífic 
 
Comunicat dels abats de Poblet i Montserrat, les abadesses de Sant Benet de 
Montserrat, de Sant Pere de les Puel·les i de Vallbona de les Monges, de les priores 
de Sant Daniel i de Valldonzella, i del prior de Solius 
 

"Preguem perquè els polítics cerquin solucions i no deixin enquistar un problema 
que per la força, com la viscuda ahir, o amb posicions maximalistes, sols s’agreuja; 

preguem més que mai per la pau social i el respecte als drets individuals i 
col·lectius de tots i cadascun dels ciutadans" 

 
Montserrat, 2 d'octubre de 2017. Els abats i abadesses, priors i priores dels principals 
monestirs de Catalunya han elaborat un comunicat conjunt arran del que es va viure al 
nostre país ahir diumenge, 1 d'octubre, que és el següent: 

 
 Els nostres monestirs, responent a molts cristians que se’ns adrecen, volem aportar una 
paraula de pau davant els moments viscuts ahir. Ho fem «perquè els catòlics formem part 
d’aquest poble que tant estimem, i com ens ha recordat recentment el papa Francesc, 
“ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense 
cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les 
institucions de la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els 
ciutadans” (Evangelii Gaudium, 183)», com ens recordaven els nostres bisbes l’octubre de 
2014. La situació de violència que es va viure ahir a Catalunya és deplorable; la resistència 
no es resol amb violència, sinó evitant d’arribar a aquesta situació extrema amb un diàleg 
sincer i pacífic entre les parts en conflicte; urgeix trobar una sortida pacífica i democràtica; 
com també ens deien ahir mateix alguns dels nostres pastors. 
 
L’hora que viu Catalunya és cada cop més delicada. El moviment polític i social català ha 
estat sempre immensament i majoritàriament pacífic i voler aturar-lo amb la violència no és 
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mai prou justificable ni prou proporcionat, ni tampoc elimina ni soluciona, sinó que agreuja 
el problema existent. De nou, «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» (Comunicat dels abats de 
Poblet i Montserrat de 21 de setembre de 2017). 
 
Condemnarem sempre la violència, sigui física, verbal o la que suposa negar la realitat, i 
lloarem una resposta sempre cívica i pacífica. Expressem el nostre rebuig a l’ús innecessari 
de la força per part de qualsevol grup o poder públic, que ha de ser el primer garant dels 
drets dels ciutadans. Preguem per la pacífica i constructiva solució de qualsevol legítima 
reivindicació, no tornant a ningú mal per mal, sinó mirant de fer el bé a tothom (cf. Rm 
12,17). Preguem perquè els polítics cerquin solucions i no deixin enquistar un problema que 
per la força, com la viscuda ahir, o amb posicions maximalistes, sols s’agreuja. Preguem 
més que mai per la pau social i el respecte als drets individuals i col·lectius de tots i 
cadascun dels ciutadans. 
 
Com recordava el darrer comunicat de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal 
Española, aprovat per unanimitat, «en aquests moments greus, la verdadera solució del 
conflicte passa pel recurs al diàleg des de la veritat i la recerca del bé comú de tots, com 
senyala la doctrina social de l’Església. (...) Per fer possible aquest diàleg, honest i generós, 
que salvaguardi els béns comuns de segles i els drets propis dels diferents pobles que 
conformen l’Estat, és necessari que tant les autoritats de les administracions públiques com 
els partits polítics i altres organitzacions, així com els ciutadans, evitin decisions i situacions 
irreversibles i de greus conseqüències que els situïn al marge de la pràctica democràtica 
emparada per les legítimes lleis que garanteixen la nostra convivència pacífica.» 
(Declaració de la Comissió Permanent de la CEE de 27 de setembre de 2017). Preguem 
perquè prevalgui la serenitat, el respecte, la concòrdia i la pau. 
 
 

Nota del Bisbe de Solsona sobre el referèndum d’ahir 

 M’adreço a tots els fidels de la 
diòcesi i a tots els ciutadans 
que resideixen als pobles, viles 
i ciutats dins dels límits 
d’aquesta demarcació 
eclesiàstica, per manifestar la 
meva opinió sobre la jornada 
d’ahir. 

1. Segons la informació 
que disposo, gràcies a Déu, no 
hi va haver cap agressió policial 
davant dels col·legis electorals 
situats dins dels límits de la 
diòcesi de Solsona. Amb tot, 

molts vàrem patir pel que veiem per televisió i per les xarxes socials pel temor que, 
a mesura que avançava la jornada, els escamots policials arribessin a casa nostra. 
Milers de vosaltres i dels vostres fills i néts estàveu disposats a resistir pacíficament 
a les portes dels col·legis de les nostres capitals de comarca i viles més poblades. 
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2. He pregat i prego per a la prompta i completa recuperació de tots els ferits. Demano 
també al bon Déu, que faci davallar als cors de creients i no creients un esperit de 
perdó i de persistència en la no-violència. 

3. Admiro la valentia i la resistència pacífica d’aquells que varen defensar l’exercici 
legítim del dret a l’autodeterminació del nostre poble i condemno tots els actes 
violents que es van produir, especialment aquells comesos per “servidors públics”. 

4. Entenc i respecto a tots aquells que per conviccions personals, per desacord amb 
les condicions amb les quals es duia a terme el referèndum o per por, ahir no varen 
anar a votar. 

5. Demano a tots els polítics que articulin una sortida pacífica i justa per a la nació 
catalana, respectant els drets legítims d’aquest poble, entre els quals sobresurt el 
dret a l’autodeterminació, sense ignorar tot el que ha passat i tenint en compte el 
resultat de les urnes. 

 

L'església catalana condemna la "deplorable" violència 
Per Catalunya Religió. Dg, 01/10/2017 

 
(CR) L'església catalana condemna la violència que ha exercit aquest 1-O la policia i que 
ha causat més de 700 ferits. "La situació de violència que es viu avui a Catalunya és 
deplorable. Cal que s'aturi ja la violència i els enfrontaments". És el primer missatge que ha 
penjat al Twitter Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència 
Episcopal Tarraconense que agrupa tot l'episcopat català. 

Jaume Pujol @PujolJaume 

https://twitter.com/PujolJaume
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La situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. Cal que s'aturi ja la 
violència i els enfrontaments. J. Pujol 
17:56 - 1 oct. 2017 
 

Jaume Pujol @PujolJaume 
S’ha de trobar una sortida pacífica i democràtica. Encomanem-ho al Déu de la pau. Jaume 
Pujol, arquebisbe, president de la CETarraconense 
17:57 - 1 oct. 2017 
  
Poc després el cardenal-arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet una nota 
amb el mateix contingut i sumant-se al missatge de l'arquebisbe Pujol. Un pronunciament 
que aposta per "trobar una sortida pacífica i democràtica. Encomanem-ho al Déu de la pau". 
Omella ha insistit també en demanar "diàleg i pregària". 

EsglésiaBarcelona @esglesiabcn 
#CardenalOmella "La situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. 
Cal trobar una sortida pacífica i democràtica." (1/2) 
18:37 - 1 oct. 2017 
 

EsglésiaBarcelona @esglesiabcn 
#CardenalOmella "Encomanem-nos al Déu de la pau." (2/2) 
18:37 - 1 oct. 2017 
També s'ha pronunciat el bisbe Francesc Pardo. 

Bisbe Francesc @BisbePardo 
Cal condemnar la violència que sofreix el poble de Catalunya. La resistència no ès venç 
amb violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic. 
19:16 - 1 oct. 2017 
 
L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, també ha condemnat "les actuacions violentes 
contra ciutadans pacífics d'avui" i ha demanat "serenitat i al diàleg" 

Montserrat @montserratinfo 
Condemnem les actuacions violentes contra ciutadans pacífics d'avui i renovem la crida a 
la serenitat i al diàleg. JM Soler, Abat. 
20:07 - 1 oct. 2017 
La jornada i la interevenció policial s'ha saldat amb l'entrada a l'Escola Pia Sant Antoni de 
Barcelona, i càrreges davant del Fedac Horta i  l'escola dels Jesuïtes Sant Gervarsi, també 
a Barcelona. 

Mentre es va sumant altres condemnes: 

https://twitter.com/PujolJaume/status/914519452259110913
https://twitter.com/PujolJaume
https://twitter.com/PujolJaume/status/914519676113342464
https://twitter.com/esglesiabcn
https://twitter.com/hashtag/CardenalOmella?src=hash
https://twitter.com/esglesiabcn/status/914529608426557440
https://twitter.com/esglesiabcn
https://twitter.com/hashtag/CardenalOmella?src=hash
https://twitter.com/esglesiabcn/status/914529785510023169
https://twitter.com/BisbePardo
https://twitter.com/BisbePardo/status/914539545340858373
https://twitter.com/montserratinfo
https://twitter.com/montserratinfo/status/914552417131384832
https://www.catalunyareligio.cat/ca/policia-entra-escoles-cristianes
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U. Ramon Llull (URL) @uramonllull 
Condemnem la violència viscuda avui a Catalunya i ens refermem en els valors de la 
democràcia i el diàleg per solucionar conflictes polítics 
20:44 - 1 oct. 2017 
Informació i privacitat dels Anuncis del Twitter 

Maristes Catalunya @MaristesCat 
Com a institució educativa defensem els valors del diàleg, pau i solidaritat i condemnem la 
violència intolerable cap a la població catalana 
21:34 - 1 oct. 2017 
 

Comunicació Claret @ComunicaClaret 
Les accions violentes contra ciutadans pacífics que hem vist avui a Catalunya no tenen 
justificació. 1/2 
22:21 - 1 oct. 2017 
 

Comunicació Claret @ComunicaClaret 
Com a cristians, seguirem pregant i treballant per solucions basades en la pau, la justícia i 
la dignitat de les persones i dels pobles 2/2 
22:23 - 1 oct. 2017 
  

Justícia i Pau @JusticiaiPau 
Su Santidad @Pontifex_es, unas palabras suyas contra la violencia de @policia española 
hacia los votantes catalanes contribuirían a la 
paz https://twitter.com/Pontifex_es/status/875676837078323200 … 
18:47 - 1 oct. 2017 
 

https://twitter.com/uramonllull
https://twitter.com/uramonllull/status/914561753165500416
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/MaristesCat
https://twitter.com/MaristesCat/status/914574303588429824
https://twitter.com/ComunicaClaret
https://twitter.com/ComunicaClaret/status/914586155437391872
https://twitter.com/ComunicaClaret
https://twitter.com/ComunicaClaret/status/914586475228024833
https://twitter.com/JusticiaiPau
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/policia
https://t.co/2PGnYL40vL
https://twitter.com/JusticiaiPau/status/914532133913448448
https://twitter.com/uramonllull/status/914561753165500416/photo/1
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clarisas vilobi @clarisasvilobi 
Festa de sant Francesc, home de pau, que il·lumini el cor de les persones que podem 
treballar per refer la convivència a casa nostra! 
23:03 - 1 oct. 2017 · Girona, Spain 
 
Informació i privacitat dels Anuncis del Twitter 

M. del Mar Albajar @maralbajar 
Today is a sad day. Spanish police attacks to Catalan people have been brutal and 
unacceptable 
21:39 - 1 oct. 2017 
  

La Salle Manlleu @LaSalleManlleu 
Manifest a favor del respecte als drets humans i al rebuig de la violència de l'estat 
espanyol #1oct2017 #democràcia #llibertat 
12:32 - 2 oct. 2017 

https://twitter.com/clarisasvilobi
https://twitter.com/clarisasvilobi/status/914596638391447552
https://twitter.com/search?q=place%3A5ad003e559cee757
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/maralbajar
https://twitter.com/maralbajar/status/914575463867125761
https://twitter.com/LaSalleManlleu
https://twitter.com/hashtag/1oct2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/democr%C3%A0cia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/llibertat?src=hash
https://twitter.com/LaSalleManlleu/status/914800261859807232
https://twitter.com/LaSalleManlleu/status/914800261859807232
https://twitter.com/LaSalleCat/status/914813422167932928/photo/1
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La Salle Catalunya @LaSalleCat 
Des dels Serveis Centrals també ens hem sumat a l'aturada avui en rebuig a la violència i 
a favor de la cultura de la pau. #2Oct 
13:24 - 2 oct. 2017 
Informació i privacitat dels Anuncis del Twitter 
També han publicat a la web oficial un comunicat de rebuig a la violència de l'escomesa 
policial.  
 

Bisbat de Girona @bisbatgirona 
Comunicat del Bisbat de Girona. Davant dels greus incidents viscuts al llarg de la jornada 
d’ahir a diversos 
llo... http://www.bisbatgirona.cat/actualitat.php?idm=1&subpagina=2&c_noticia=1944 … 
11:23 - 2 oct. 2017 
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-condemna-deplorable-violencia 
 
 

Manifest davant els fets de l’1 d’octubre. 
 

  
 
 
Reunits a Barcelona, i en nom de les entitats a les quals representem, volem manifestar: 
 
1. El nostre enuig i el nostre rebuig per les actuacions de violència que es van viure en la 
jornada de l’1 d’octubre al nostre país. 
2. Que moltes de les nostres escoles, igual que d’altres escoles, institucions i entitats, van 
ser víctimes d’una violència intolerable. Es va viure amb por i angoixa una jornada que els 
ciutadans del nostre país haurien volgut que fos una expressió de llibertat i de democràcia. 
3. El nostre suport i la nostra solidaritat amb totes les persones que van patir actes de 
violència, tant física com moral. 
4. El nostre suport a les institucions del país. 
 

https://twitter.com/LaSalleCat
https://twitter.com/hashtag/2Oct?src=hash
https://twitter.com/LaSalleCat/status/914813422167932928
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://www.lasalle.cat/1-doctubre-de-2017-la-salle-catalunya-condemna-la-violencia/
https://twitter.com/bisbatgirona
https://t.co/ZMocYlSUiH
https://twitter.com/bisbatgirona/status/914782942802694144
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RECLAMEM: 
1. Que en el nostre país prevalguin els principis de la pau i de la llibertat d’expressió, fent 
servir el diàleg com a instrument que permeti resoldre els conflictes i les divergències. 
2. Més enllà de les discussions entre legalitats i legitimitats i com a entitats cristianes 
dedicades a l’educació, reclamem que la convivència, el diàleg i la serenor siguin els 
principis sobre els quals sustentem les nostres decisions, que han d’estar sempre basades 
en els drets fonamentals de les persones i dels pobles. 
 
Des de les nostres institucions religioses i escoles cristianes ens comprometem, convençuts 
que l’educació té una acció transformadora, a treballar des del respecte i l’empatia per tal 
que els conflictes esdevinguin sempre oportunitats de diàleg i de convivència. 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2017 
Dia Mundial de la No-violència 
 
ESCOLA PIA DE CATALUNYA 
FUNDACIÓ DOMINIQUES ANUNCIATA PARE COLL - FEDAC 
FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA 
FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA 
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ 
MARISTES CATALUNYA 
LA SALLE CATALUNYA 
 

Missioneres de la Immaculada Concepció de Catalunya 
 
Les Missioneres de la Immaculada Concepció de Catalunya sentim un dolor molt fort i un 
rebuig pels esdeveniments ocorreguts ahir al nostre poble. Condemnem els actes violents 
contra la població pacífica. La violència no és el camí. Continuem treballant amb els valors 
de la pau, la justícia i el diàleg com a eines de transformació social. 
M. Eulàlia Freixas, Sup.Provincial de Catalunya  
 
 

L'Església catalana condemna la violència viscuda a Catalunya 
 
L'Església catalana 
condemna la 
violència que ha 
exercit aquest 1-O la 
policia espanyola i 
que ha causat 
gairebé 900 ferits. 
"La situació de 
violència que es viu 
avui a Catalunya és 
deplorable. Cal que 
s'aturi ja la violència 
i els enfrontaments". 
És el primer 

missatge que ha penjat al Twitter Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tot l'episcopat català. 
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Flama.info | Redacció, 2 octubre 17 
 
Davant els fets que s'han produit aquest diumenge 1 d'octubre a l'Arxidiòcesi de Barcelona 
i arreu de Catalunya, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demana 
diàleg i pregària. El cardenal Omella se suma al missatge de pau emès ahir a la tarda per 
l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. A través de les xarxes socials, Joan Josep Omella ha manifestat que "la 
situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. Cal trobar una sortida 
pacífica i democràtica a la situació que s'està vivint. Encomanem-ho al Déu de la pau". 
Davant dels greus incidents viscuts al llarg de la jornada d’ahir a diversos llocs de la Diòcesi 
gironina, el Bisbat de Girona condemna la violència que pateix el poble de Catalunya i el 
tracte sofert per molts ciutadans que van voler expressar lliurement i pacíficament la seva 
opinió. La resistència no es resol amb violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic. Al mateix 
temps, el bisbe de Girona crida d’una manera especial tots els cristians i cristianes a pregar 
i encomanar el conjunt del país al Déu de la pau. I el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel 
Saiz, demanava «un diàleg responsable i assenyat sense interessos partidistes, cercant la 
justícia i la veritat, el bé comú i la pau social». 
 

Els religiosos i religioses van voler fer sentir la seva veu. L’abat de Montserrat, Josep M. 
Soler, en un tuit publicava: «Condemnem les actuacions violentes contra ciutadans pacífics 
d’avui i renovem la crida a la serenitat i al diàleg.» Igualment, l’abadessa de Sant Benet de 
Montserrat, Mar Albajar, feia una piulada en anglès on lamentava que «avui és un dia trist. 
Els atacs de la policia espanyola als catalans ha estat brutal i inacceptable». 
 
Sor Lucía Caram, dominica de Manresa i molt activa a les xarxes, piulava: «Hem de 
construir i treballar per la pau, la reconciliació i la dignitat, que l’odi i la venjança no trobin 
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acollida als nostres cors. La violència sempre és un fracàs. No renunciem a la revolució de 
la bondat. La majoria silenciosa, festiva i democràtica va anar a les urnes a Catalunya. Ara 
cal dialogar i dialogar. Res no justifica la violència. PAU.» 
 
Altres religiosos, com les clarisses de Vilobí demanaven que «en la festa de Sant Francesc, 
home de pau, il·lumini el cor de les persones que podem treballar per refer la convivència 
a casa nostra!». També els claretians denunciaven que «les accions violentes contra 
ciutadans pacífics que hem vist avui a Catalunya no tenen justificació. Com a cristians, 
seguirem pregant i treballant per solucions basades en la pau, la justícia i la dignitat de les 
persones i dels pobles». 
 
Els vicaris episcopals de l’arxidiòcesi de Tarragona, Mn. Jordi Figueras, Mn. Manuel M. 
Fuentes i Mn. Joan M. Bravo, van publicar un comunicat on condemnaven «la violència en 
aquest dia del referèndum pacífic. Desitgem la recuperació dels ferits i exigim el 
restabliment de tots els drets que ens pertoquen com a ciutadans i ciutadanes; així com 
obrir el diàleg franc i constructiu per Catalunya». 
 
I el sacerdot Cinto Busquet, un dels promotors del manifest a favor del referèndum signat 
per més de 400 preveres i diaques, escrivia a Twitter: «Quan els qui tenen la força de les 
armes vessen sang potser venceran la batalla d’avui, però amb la seva violència segellen 
la nostra victòria.» 
 
 

Davant els esdeveniments de l’1 d’octubre 
 
fecc informa | 2.10.2017 | núm. 654 
 
Ahir, tots en vam ser testimonis, es van viure a Catalunya 
situacions de violència deplorable que han provocat més de 
800 ferits i contusionats. Per a tots ells i els seus familiars, 
la nostra solidaritat i el desig d’una ràpida recuperació. Tal 
com van fer el mateix diumenge els arquebisbes 
metropolitans i altres representants eclesials de Catalunya, 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya condemna la 
violència i lamenta profundament aquests penosos 
esdeveniments.  
Algunes escoles cristianes han estat escenaris de tensió i 
d’agressivitat, on han resultat afectades també persones de les pròpies institucions i s’han 
causat diversos danys materials. Als titulars d’aquestes escoles, i a la resta de membres de 
la comunitat educativa, la nostra fraternal adhesió i solidaritat, alhora que els oferim la 
nostra col·laboració per ajudar-los a recuperar l’habitual regularitat.  
Les nostres escoles són espais de tolerància, de respecte, de pluralitat, de convivència, de 
pau, on el missatge de l’Evangeli, del Déu que és amor, il·lumina la nostra acció. El retorn 
a la normalitat en la nostra missió serà ràpid i la reprendrem a consciència, amb 
discerniment i un profund sentit de responsabilitat.  
En aquests delicadíssims moments, on la consciència de les persones de bona voluntat 
s’ha pogut sentir pertorbada, és imprescindible que imperi la sensatesa, el respecte a la 
diversitat d’opinions i de projectes socials, l’altura de mires i la temprança. Renovem alhora 
la necessitat de preservar la convivència com l’ideal més valuós en un espai d’autèntica 
democràcia.  
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Apel·lant al diàleg serè i responsable, i fent una lectura serena de tot el que hem viscut, ara 
cal trobar una sortida pacífica i democràtica. Encomanem-nos al Déu de la pau i que el seny 
i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots.  
 

Entitats i autoritats cristianes es 
pronuncien sobre la situació de 
violència viscuda ahir a 
Catalunya  
Ahir, arran de les 
desproporcionades càrregues 
policials que van tenir lloc arreu de 
Catalunya, diverses entitats i 
autoritats cristianes s’hi han 
pronunciat. Un dels primers a 
condemnar la violència va ser 
l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume 

Pujol, que en el seu compte de Twitter va afirmar: “La situació de violència que viu avui 
Catalunya és deplorable. Cal que s'aturi ja la violència i els enfrontaments i trobar-hi una 
sortida”. Poc després va escriure: “S’ha de trobar una sortida pacífica i democràtica. 
Encomanem-ho al Déu de la pau”. En la mateixa línia es va expressar l’Arquebisbe de 
Barcelona, Joan Josep Omella, qui a través de Twitter va condemnar la “violència 
deplorable” i va demanar una sortida “pacífica i democràtica” a la situació. Des de Girona, 
el Bisbe Francesc Pardo també va expressar a través de les xarxes socials que “cal 
condemnar la violència que sofreix el poble de Catalunya. La resistència no es venç amb 
violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic”. A través de Twitter també es va manifestar 
l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, qui va declarar: “Condemnem les actuacions 
violentes contra ciutadans pacífics d'avui i renovem la crida a la serenitat i al diàleg”. 
Finalment, a les mateixes xarxes socials es va expressar el Bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, qui va escriure: “Demanem un diàleg responsable i assenyat sense 
interessos partidistes, cercant la justícia i la veritat, el bé comú i la pau social”.  
 
Des de l’àmbit acadèmic, educatiu i social, també es van pronunciar diverses entitats, com 
la Universitat Ramon Llull (URL), que va expressar a Twitter: “Condemnem la violència 
viscuda avui a Catalunya i ens refermem en els valors de la democràcia i el diàleg per 
solucionar conflictes polítics”. En la mateixa línia, La Salle o Maristes, entre d’altres, han 
emès comunicats de condemna”. 
 
  

Posicionament de Càritas Diocesana de Barcelona 
 
   Càritas Diocesana de Barcelona deplora les vulneracions de drets fonamentals 
d’ahir i demana diàleg davant la situació política que s’està vivint  
Barcelona, 02 d’octubre de 2017 – Amb motiu dels darrers successos que es van produir 
durant l’u d’octubre, Càritas Diocesana de Barcelona lamenta i deplora les mostres de 
violència que, en cap cas, haurien d’haver-se produït.  
La convivència i la fraternitat són la nostra raó de ser, i per tant no podem admetre l’ús 
de la força com a mètode per resoldre cap mena de conflicte. Manifestem la preocupació 
per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques que s’han produït a 
casa nostra, i en conseqüència, creiem que cal respondre d’una manera pacífica en defensa 
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dels drets fonamentals. Considerem que els problemes polítics han de tenir com a resposta 
el diàleg per la cerca d’una solució política que tingui en compte la diversitat i el bé comú. 
 

El diàleg, una necessitat 

En els darrers dies la història s’ha accelerat a Catalunya. Temps enrere s’havia raonat sobre 
els esdeveniments en clau política, i metàfores com la del xoc de trens entre els governs 
català i espanyol semblaven explicar la realitat dels fets. A mida que queien les setmanes i 
els mesos es constatava una dificultat major: la impossibilitat d’asseure’s a dialogar. Quan 
el diàleg abandona l’escena, els mals pitjors poden aparèixer. Quan el diàleg és vist com 
una feblesa, aleshores la llei passa a ser igualment feble, aleshores el pas de la força de la 
raó i de les raons vers la raó de la força es torna i esdevé quasi imperceptible. El diàleg no 
és mai una alternativa, és senzillament una necessitat. I la llei, quan se la planteja com a 
alternativa al diàleg, no és mai una solució. La llei necessita el diàleg per a quedar 
legitimada; altrament, pot convertir-se en un obstacle per a la convivència.  

Les conseqüències de l’abandó de la via del diàleg són greus. En primer lloc, preval el 
sentiment de confrontació per damunt de la convicció de trobar un camí conjuntament. Quan 
no hi ha diàleg, l’altre queda de seguida anatematitzat com «el qui no ha volgut dialogar», i 
així queda justificada la confrontació. 
En segon lloc, la manca de diàleg 
dona ales als «falcons», la posició de 
la mà dura, de l’actitud repressiva, la 
qual, en el fons, és signe de por i 
d’impotència, ja que significa que el 
diàleg ha fracassat abans que 
pogués ni tan sols germinar –com el 
bri de sembrat que s’asseca per 
l’arribada d’una temperatura càlida 
fora del temps. En tercer lloc, sense 
diàleg una determinada situació 
queda a mercè d’ella mateixa, és a 
dir, s’entra en un terreny confús i 
perillós, on tot pot succeir, on les 
decisions queden sotmeses a una 
certa irracionalitat.          

Això és el que va succeir el dia u 
d’octubre, diumenge, ran de les 
votacions del referèndum convocat 
pel Govern català. L’argument de la 
llei va ser invocat com a absolut, i el resultat fou que es va desfermar una violència 
inconcebible que va vulnerar de manera greu i dramàtica els drets humans i la dignitat de 
les persones. Catalunya va quedar corglaçada a mesura que les notícies anaven circulant 
per les xarxes socials: ancians colpejats, adults arrossegats, dones trepitjades, infants 
plorant, mans alçades, crits demanant poder votar, barreres humanes per impedir que les 
urnes fossin requisades… Un país, tot ell sotmès a l’esglai i a l’angoixa –adobats a parts 
iguals per la fermesa i una opció decidida per la no violència–, que patia unit i incrèdul una 
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acció de gran duresa per part de la policia de l’Estat. Un autèntic despropòsit. Una ferida 
oberta de fondes dimensions i repercussions. 

Parlo de ferida i no tan sols de ferides, perquè les conseqüències van més enllà dels 
centenars de contusionats i ferits. Darrere el que passava hi havia una càrrega 
d’acarnissament contra milers de persones que volien tan sols manifestar democràticament 
i pacíficament les seves idees. Tot plegat ha provocat consternació, una gran tristesa, 
perquè s’han vist espurnes d’odi i s’han creat sentiments d’impotència i d’incredulitat.     

 Ja fa molt de temps que 
s’ha estès una mena de 
boira pertinaç, feta de 
menyspreu i d’odi, que 
ennuvola les relacions 
entre catalans i la resta 
de ciutadans de l’Estat. 
S’han sembrat llavors 
d’indiferència i de 
distanciament entre uns i 
altres, i els fets de l’u 
d’octubre han contribuït 
a fer més profunda una 
ferida que ja sagnava 
feia temps i que ara ha 
arribat al moll de l’os. 
Sigui quin sigui el futur 

polític de Catalunya, aquesta ferida s’ha fet grossa, i les mitges veritats o les falsedats 
escampades pels mitjans (la famosa post-veritat!) l’han arribada a infectar. Aquest ferida 
dificultarà cada vegada més la relació entre els catalans i la resta de ciutadans de l’Estat si 
no s’instaura amb urgència un diàleg sincer entre uns pobles que són veïns i germans en 
tantes coses, que han tingut una història comuna i que, sobretot, comparteixen l’Evangeli 
de Jesús, camí, veritat i vida. 

 Cal, doncs, un diàleg sincer, no calculat ni estratègic, que no quedi condicionat pels legítims 
sentiments d’identitat i pertinença. Cal voler comprendre les raons de l’altre, i no tan sols 
imposar-li les pròpies. Cal tenir una visió àmplia en un moment de petites mirades, de 
vegades dictades per interessos de partit i de pervivència en el poder. Cal abandonar 
l’actitud de sospita i de ressentiment, de rancúnia i de prepotència, que allunya l’altre i el 
deixa a distància, com algú que «no té remei». No es tracta d’aguantar a contracor la 
proximitat de l’altre –allò que de vegades s’ha anomenat malauradament «conllevancia»–, 
sinó de tractar-lo d’igual a igual, sense resignar-se a tenir-lo a prop. La primera lleialtat 
envers l’altre és la personal, la que no jutja el qui té davant, la que cerca la pau i la concòrdia, 
la que exclou positivament tota violència –que és sempre una expressió 
d’inhumanitat.                

L’hora és complexa, i el futur immediat, una incògnita. El grau de politització de la societat 
catalana és ara mateix molt alt, i els fets de l’u d’octubre han fet augmentar exponencialment 
la temperatura. S’han succeït darrerament preses de posició i declaracions. Més de quatre-
cents ministres ordenats catalans, entre preveres i diaques, han signat un document, aquest 
setembre, en el qual es donava suport al referèndum de l’u d’octubre. Hi ha altres preveres 
i diaques que no comparteixen aquesta posició, i que el dia u no van anar a votar. Es tracta 
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de dues òptiques que també es troben en la societat civil i que només es poden mesurar 
democràticament mitjançant una solució política. Mentrestant i sempre, cal que la comunió 
eclesial es mantingui sense ombres, i que les discrepàncies entre els membres de l’Església 
no es converteixin en divisions. De fet, no podria predicar el missatge evangèlic el qui no 
visqués reconciliat amb el germà que pensa diferent en temes relatius a la polis. L’Església, 
encarnada en el món, i els seus ministres, servidors de la humanitat, han de ser 
primàriament, «ferment de justícia, fraternitat i comunió» (Nota de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, 20 de setembre de 2017). Tan sols així s’avançarà «en el camí del diàleg i 
de l’entesa, del respecte als drets i a les institucions» (Declaració de la Comissió Permanent 
de la Conferència Episcopal Espanyola davant la situació de Catalunya, 27 de setembre de 
2017). 

En temps difícils la pregària és essencial. Preguem perquè la convivència s’imposi a la 
violència, perquè el diàleg sigui cultivat per les parts ara enfrontades i perquè els drets dels 
pobles siguin respectats.       

Barcelona, 2 d’octubre de 2017 

Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

 

Encara em tremolen les cames 
Com un nombrós escamot de la Policia Nacional assalta una escola de Girona 
apallissant sense miraments la massa estoica 
 
ANTONI PUIGVERD, Girona 2/10/2017 02:39 La Vanguardia 
 
Encara em tremolen les cames. Fa hores que ha passat, però la 
violència que he vist i he viscut no me la puc treure del damunt. 
Centenars de gironins s’han agrupat a la cantonada 
Maragall/Lorenzana, a l’encongit Eixample de la ciutat, davant la 
porta del pati del Col·legi Verd, històrica escola del temps de la II 
República. 

Diverses furgonetes de la policia espanyola han bloquejat el carrer Maragall (indiferents 
al fet que la Clínica Girona, veïna de l’escola, hi té l’entrada d’urgències). En baixen 
desenes de policies amb cascs negres i arma llarga. Volen entrar per la porta del pati 
però la gent la protegeix amb les mans alçades i eslògans ingenus: “Votarem!”, “Som 
gent de pau!”, “No violència!”. Els policies han obert un passadís fins gairebé tocar la 
porta, però no ho aconsegueixen del tot. Durant una bona estona, no passa res greu. Els 
policies fan por, però no actuen paorosament. Hi ha qui comenta la jugada amb una 
barreja d’indignació i fatalitat. 

A l’altra banda de la porta i el mur, dins del pati de l’escola, protegint les urnes i el col·legi 
electoral, hi ha molta més gent que no veiem. Cavalcant el mur, un home amb un megàfon 
demana als concentrats del carrer que s’agrupin per barrar el pas a la policia. De cop, 
noves columnes de policia armada entren disparant pel carrer Lorenzana. Operació 
embolcall: fent el volt pel carrer paral·lel a Maragall han encapsulat els concentrats pel 
davant i pel darrere. Els trets impressionen. No sabem de què són, però ressonen 
moltíssim en aquest carrer estret emparedat d’edificis alts. L’home del megàfon 

http://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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s’esgargamella per dirigir el grup humà que intenta bloquejar l’assalt. Els crits de la gent 
augmenten de to. Sonen més trets. La massa cívica s’encara als policies. Alcen les mans. 
Ara el crit no és tan ingenu: “Assassins!, Assassins!”. Els policies són molts. “Fora, fora!”, 
criden els concentrats, mentre arriben des de Maragall més policies, ara amb casc blanc 
o gorra de maniobres. “In, inde, independència!”. La tensió ambiental es pot mastegar de 
tan densa. La massa cívica aguanta, però de tant en tant, la policia aconsegueix arrencar 
un dels concentrats, que, empès grollerament, surt lliscant pel passadís policial com si 
caminés sobre gel. 

Tornen els trets. “Són salves!”, explica algú, i això tranquil·litza relativament el personal. 
La policia aconsegueix dominar tot el perímetre de la porta del pati escolar obrint-se pas 
amb les porres. Són molt més llargues i fines que les porres de la meva joventut. 
Reparteixen sense miraments. Medievals i cinematogràfics, impressionen amb el casc 
fosc i la porra negra. Ciutadans amb la cara botida, el braç o el ronyó adolorits van 
abandonant la massa de concentrats. La policia dedica ara una bona estona a picar la 
porta amb la vana pretensió d’esbotzar-la: és de metall. Els cops contra el metall 
ressonen barrejats amb els crits de la gentada. “Assassins, assassins!”. 

Tornen els trets i tornen les porres: de cop, sense que els concentrats hagin fet res més 
que protestar verbalment, la policia comença a estomacar de valent, gratuïtament. La 
gent no pot tirar gaire enrere. Encerclada, no pot fugir, però suporten estoicament la 
pallissa. Passa davant meu un home portat en braços, desmaiat: té un color com de 
quadre d’El Greco. Veig dos rostres ensangonats. La gent va reculant. La policia reposa. 
“Assassins! Assassins”. Uns quants armats escalen el mur, que no és alt, però un rellisca 
d’esquena. La gent aplaudeix. D’altres aconsegueixen encavallar-se al mur esquinçant la 
xarxa que l’escola té posada per evitar que, a l’hora del pati, les pilotes surtin al carrer. 
Policies d’un estat democràtic malmenant béns públics per evitar que la gent s’expressi? 
Costa d’entendre, però és així. Altres policies, uns quants de paisà, assalten el pati. Han 
entrat. Allà es troben amb una altra gentada. Se senten crits i plors. El cronista plora amb 
ells. Ara ja no és el moment dels guants de seda argumentals ni dels dubtes ideològics. 
És l’hora de triar entre qui reclama drets i qui desembeina porres. 
 

Notícies falses 
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Res de nou sota el sol. La tensió política d’aquests darrers anys ha provocat la 
proliferació de notícies falses. No és l’únic àmbit on es produeix aquest fenomen. No 
obstant això, es tracta d’un observatori privilegiat perquè el poder actua de manera 
descarnada. Fins i tot, s’han publicat pàgines als diaris donant «consells per identificar 
notícies falses». Em remeto a un text dels evangelis (Mt 28,11-15), perquè descriu la 
dinàmica de la creació de falsedats amb tota precisió i cruesa. 

 Els grans sacerdots i els fariseus acudeixen a Pilat perquè, per tres dies, asseguri el 
sepulcre on han col·locat Jesús. Les dues mesures són segellar la pedra i posar-hi 
guàrdies. Així evitaran possibles rumors perquè Jesús havia dit que ressuscitaria al tercer 
dia. Es produeix un gran terratrèmol. La pedra rodola i els guàrdies atemorits es queden 
com morts. Després van a veure els grans sacerdots i els expliquen què ha passat. En 
acabar una reunió de consell, decideixen subornar els guàrdies amb molts diners, els 
comuniquen la notícia falsa que 
han de difondre (els deixebles 
van venir de nit i van robar el 
cos mentre nosaltres dormíem) 
i els protegeixen enfront del 
procurador per evitar-los 
complicacions. Per difondre 
una falsa notícia, que ni tan sols 
ells han fabricat, salven la pell, 
reben diners i obtenen 
protecció del poder. Les dues 
frases finals són demolidores: 
«Ells agafaren els diners i van 
complir la consigna rebuda. 
Aquesta versió dels fets s’ha 
escampat entre els jueus fins al 
dia d’avui.» Les notícies falses 
no desapareixen, sinó que es repeteixen sense parar. Les clavegueres tenen aquesta 
dinàmica. En els temps actuals, els mitjans de comunicació són els altaveus privilegiats per 
difondre les notícies falses. Alguns es creuen sense cap reserva qualsevol falsedat pel fet 
de llegir-ho escrit en lletres de motllo, sentir-ho per ràdio, veure-ho per televisió o conèixer-
ho a través de les xarxes socials. 

Quan es vol danyar la reputació d’una persona o d’una institució, una notícia falsa 
serveix de meravella. N’hi ha prou amb una tergiversació, una mitja veritat, una omissió 
que trastorni el significat dels fets. Variants subtils de la postveritat. El papa Francesc parla 
sovint del «terrorisme de les xafarderies». 

El poder té un gran interès en les notícies falses, perquè li permeten destruir els 
adversaris, mantenir enganyades les majories crèdules, generar complicitats mitjançant 
suborns, dinamitar la bona fama... Tot s’hi val per tal d’aconseguir el que es busca. 

Algunes tasques educatives indispensables. Cultivar l’amor a la veritat sense 
fanatismes. Discernir entre una sèrie de versions la que més s’ajusta als fets. Per a això, 
caldrà contrastar-les. Proporcionar criteris i estratègies per identificar les notícies falses. 
Aquests punts permeten vacunar-se contra l’epidèmia de la mentida, que avui és 
omnipresent. Un altre detall: no difondre ni compartir les notícies que no creguem que són 
fiables. És tan fàcil de fer-ho. N’hi ha prou de fer un clic. 

 
Lluís Serra Llansana 
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La posibilidad de un auténtico diálogo 
 
30 de septiembre. Apenas faltan 15 horas para el 1-O. Una estudiante de Barcelona se 
levanta en una asamblea ante doscientos cincuenta adolescentes que se reúnen en Madrid 
venidos de distintos puntos de la península: “Yo soy independentista. Pero siento que no 
estoy definida exclusivamente por esta elección. Estos días, de hecho, me pregunto 
constantemente quién soy. Me cuesta que me llamen “separatista”, como si este término 
identificara todo lo que soy. De hecho, hay una cosa que sé con total certeza: yo quiero ser 
amada por encima de todo esto. Y me duele mucho sentirme juzgada constantemente. Hoy 
estoy aquí, lejos de Barcelona, porque la amistad con una amiga de Madrid me ha ayudado 
a despertar, a alejarme del escepticismo, 
a juzgar todo lo que estamos viviendo. 
Ella me está ayudando a vivir, a 
comprenderme a mí misma”. 
 
 Estos estudiantes tienen dos 
costumbres particularmente extrañas. La 
primera es que hablan y se escuchan. Y 
no solo dialogan; se narran la vida, se 
hacen preguntas, se interesan por lo que 
sucede en su entorno, se relacionan con 
profesores y adultos para afrontar sus 
problemas, heridas y deseos. Se ayudan 
y se corrigen. La segunda es que cantan. 
Cantan como canta un pueblo que tiene 
algo que expresar. Siguiendo la tradición cristiana, han aprendido a valorar el ritmo de los 
espirituales negros, la alegría incontenible de los cantos irlandeses e, incluso, la nostalgia 
de las habaneras catalanas. 
Antes de que finalice la asamblea, casi trescientas voces cantan con decisión y sin 
vergüenza El meu avi. Esta preciosa habanera los mece a derecha e izquierda, igual que 
el agua del océano mueve con fuerza al Catalá; lejos de su casa, los marineros valientes y 
cansados se acuerdan de su tierra y cantan al recordar lo que dejaron atrás: Visca 
Catalunya!, Visca el “Catalá”. Delante de la belleza, unos y otros se desarman y forman 
una sola voz. Las diferencias no se diluyen, pero ya no son enemigas ni extrañas. 
 
Estos adolescentes portan la esperanza para España. Se han topado con una realidad 
humana que los aleja de la ingenuidad, del escepticismo, del resentimiento. Frente a la 
ideología que nos ha invadido durante estos días, la curiosidad de estos chicos marca el 
verdadero camino a la libertad. En el encuentro con la experiencia cristiana una estudiante 
que lo esperaba todo del 1-O y una entera comunidad de estudiantes y profesores son 
capaces de salir de sí mismos y de reconocerse como una sola cosa. 
 
La verdadera novedad no siempre aparece bajo los focos: el 30 de septiembre, pocas horas 
antes del 1-O, jóvenes de 15 y 16 años ponían en juego la posibilidad de un auténtico 
diálogo, el que se sostiene en la comprensión y estima del otro, incluso en la vida política. 
Urge comprender qué tipo de propuestas educativas es capaz de generar esta unidad, 
atrevida e imprevisible. Visca Catalunya, Visca el “Català”! El canto de estos chicos no era 
un grito partidista y estéril, sino el corazón de una experiencia común. 
 

Bachilleres de Comunión y Liberación 
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Confesiones propias sobre el problema de España en 
Catalunya 
22 septiembre 2017 · por Jaume Flaquer · en Democracia y participación política, Política 
 
Jaume Flaquer. Yo soy de los que nunca he sido independentista, de esos que, al estar 
entre dos aguas (padre catalán y madre andaluza) he generado una especie de 
“agnosticismo” frente al nacionalismo catalán y al nacionalismo español, como si de una 
guerra de religiones se tratara. La impugnación del Estatuto de Catalunya por el Tribunal 
Constitucional dio el pistoletazo de salida para que este espacio intermedio se fuese 
progresivamente vaciando, hacia un lado y hacia otro. Los que queríamos una postura 
media nos encontramos en un no-lugar sin ningún partido que nos represente. Soy 
consciente, por otra parte, que lo 
“mediano” en Catalunya no es lo 
“mediano” en el resto de España 
puesto que los extremos de 
opinión son diferentes. 

 Toda sociedad tiene elementos 
de pluralidad que la retan 
constantemente. No sé si 
encontraríamos un país en el 
mundo en el que no haya 
dificultades para integrar alguna 
minoria, sea cultural, étnica, o 
religiosa. Hay que reconocer que 
la diferencia catalana y vasca ha 
sido sentida siempre como 
incómoda en España. Mientras lo 
castellano y lo andaluz eran 
vividos como algo “universal” en 
España, lo catalán y lo vasco eran 
considerados como algo “local”. 
Lo castellano era visto como “lo que unía”, lo “común a todos”, y lo catalán y lo vasco como 
lo “particular”, con riesgo de dividir. Por ello, algo castellano y andaluz podía representar a 
España en el mundo sin generar problemas (¡no en vano a la lengua castellana se la llama 
Spanish, espagnol…). Ahora resulta que lo “local” y “específico” se ha cansado de ser 
“particular” o “marginal” y ha decidido ser “universal”, creando un territorio independiente. 

El gobierno debería querer saber cuáles son las causas de la dificultad de encaje de 
Catalunya y Euskadi en España si quiere llegar a solucionar el problema. Y el problema es 
que estando en una democracia, si no aciertas ni en el diagnóstico ni en las soluciones, 
pierdes a la gente, y al final tendrás que dejarla votar. Una disolución de los poderes de la 
Generalitat (con el artículo 155 o de manera encubierta) pueden funcionar en una dictadura 
pero en una democracia supone un riesgo enorme. Siempre tendrás que dejar votar al final. 
Una determinada política del Estado puede romper a la España que dice querer proteger. 

Los independentistas también la rompen, por supuesto, pero ya es lo que quieren. Por eso 
la demonización de la CUP, de Pujol, Mas o Puigdemont desde el Estado no lleva 
políticamente a ningún sitio. Más bien les ayuda en sus objetivos. 

http://blog.cristianismeijusticia.net/author/jflaquer
http://blog.cristianismeijusticia.net/category/democracia-participacion-politica
http://blog.cristianismeijusticia.net/category/politica
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Las dos preguntas claves son: ¿Qué están dispuestos a pagar los independentistas 
con la independencia? (porque no saldría ni gratis ni barato) y ¿qué están dispuestos 
a ofrecer a Catalunya los unionistas para que ésta se quede (¡a gusto!)? 

Yo creo que los partidos independentistas no han dicho la verdad sobre el coste de la 
independencia. La crisis sería brutal porque España no la dará nunca gratis (¡hay que 
saberlo!). Y a ningún país europeo, con sus tensiones internas también, le interesa una 
Catalunya 
independiente. 

Pero –y eso es lo más 
grave- percibo que 
pronto la gente de 
Catalunya dirá “¡la 
quiero cueste lo que 
cueste!” y ya no se la 
podrá comprar con una 
“tercera vía”, ni se la 
podrá intimidar con 
quedar fuera de la UE 
(con el seguro veto 
español de que vuelva a 
entrar). 

Por otro lado veo que el 
Gobierno es incapaz de 
ofrecer absolutamente nada. El PSOE (con sus barones) se ha opuesto siempre también 
a una tercera vía. Por eso, en Catalunya ya nadie cree en ninguna oferta. Por ello crece el 
independentismo. Y, al no haber ninguna oferta durante años, ha ido creciendo la 
desafección. Montilla lo advertía ya en 2007 dirigiéndose sobre todo a la política de su 
partido: “He de advertir de las graves consecuencias políticas de una desafección de 
Catalunya hacia España”. 

Si gana el Gobierno, España seguirá unida pero rota de corazón. Catalunya añadirá un 
episodio más en su lista interminable de “agravios” históricos del Estado (una lista de 
siglos). Como pasa siempre, el agraviado recuerda y el agraviador olvida. Y después del 
olvido desde España se volverá a preguntar: “¿por qué se quejan siempre los catalanes?” 

Y si gana la separación, el trauma de España será insufriblemente más duro que la pérdida 
de Cuba y Filipinas. La generación del 98 nos parecerá optimista comparado con lo que 
puede suceder aquí. 

Si no hay diálogo y oferta creíble desde la política del Estado pronto será demasiado tarde. 
No quiero creer que lo sea ya. Cristianamente, el diálogo debe ofrecerse siempre. 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2017/09/22/confesiones-propias-problema-espana-
catalunya 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2017/09/21/ante-la-escalada-tension-catalunya-una-apuesta-dialogo-la-garantia-los-derechos-fundamentales
http://blog.cristianismeijusticia.net/2017/09/22/confesiones-propias-problema-espana-catalunya
http://blog.cristianismeijusticia.net/2017/09/22/confesiones-propias-problema-espana-catalunya
http://blog.cristianismeijusticia.net/wp-content/uploads/1200px-Localizaci%C3%B3n_de_Catalu%C3%B1a.svg_.png
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Signes d’integralisme catòlic a Catalunya? 
 
SALVADOR PIÉ 9/09/2017 La Vanguardia  
 
En el context de la situació viscuda a Catalunya en aquests darrers temps han aparegut 
una sèrie de “manifestos” de grups cristians (cristians per l’independència; moviments i 
associacions catòliques; capellans i religiosos) que poden fer pensar que estem davant de 
certs signes que podrien qualificar-se d’“integralisme catòlic” –una forma més moderna i 
subtil del clàssic integrisme–, per bé que molts dels seus signants no en siguin ni 
conscients, ni teòricament partidaris. Aquesta formulació serveix per qualificar el risc 
d’alguns moviments i reflexions catòliques que, intentant superar els clàssics nacional-
catolicisme, els cristians pel socialisme, així com els moviments catòlico-fonamentalistes 
més recents, busquen una nova articulació el més “integradora” possible i coincident entre 
la fe cristiana i una opció política concreta. 

 Per això, amb certa sorpresa 
es troben formulacions en 
aquests manifestos que es 
podrien apropar a aquesta 
concepció. Així, per exemple, 
la total absència d’una 
referència a altres opcions 
polítiques possibles que es 
poden tenir a partir de la 
doctrina social de l’Església 
(Compendi, ns. 565-574) i dels 
sempre serens documents dels 
bisbes de Catalunya (Arrels 
cristianes de Catalunya, 1985; 
Al servei del nostre poble, 

2011; Davant de la situació present, 2017), indueix encara més a veure en aquests 
manifestos un “signe” d’integralisme catòlic no desitjable, ja que només es parla i defensa 
una opció i que fins i tot en alguns dels quals es diu que aquesta “és necessària”. 

Ara bé, cal tenir present que l’ensenyament de l’Església té la funció d’afirmar els principis 
ètics bàsics, tot deixant a cada persona les decisions polítiques amb les seves possibles 
concrecions. Aquestes concrecions necessàriament plurals són el fruit raonat d’una opció 
prudencial i política, i per això tot defensant honestament una d’elles no es pot qualificar als 
qui no la professin com a infidels a l’ensenyament de l’Església, ja que no comporta de 
forma “necessària” una opció política i nacional concreta. Alhora cal tenir present a més 
que el reconeixement d’un país com a democràtic es basa fonamentalment en què s’hi 
celebren oportunament eleccions lliures (cf. Joan Pau II, Centessius annus, núm. 46). 

Cal anotar, a més, que així com es va criticar justament l’aval eclesiàstic majoritari al 
nacional-catolicisme d’aquell moment històric del nostre país, és important tenir present que 
a partir del concili Vaticà II es va subratllar “la justa autonomia del món” (GS 36-39) i, per 
tant, donar suport a una opció política concreta o a una altra, per més simpatia personal 
que un pugui tenir amb ella, està fora d’aquesta novetat decisiva sobre “l’autonomia del 
món” que ens ha aportat el Vaticà II i que els citats documents dels bisbes de Catalunya, 
entre d’altres, han anat recordant. 
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Per això, no li pertoca a l’Església en els seus estaments com a tals (laics, capellans, 
religiosos i bisbes) intentar ésser protagonista pública d’aquesta situació anant més enllà 
del mandat del concili Vaticà II, sinó que cal partir d’una laïcitat seriosa que afirma la justa 
autonomia pròpia del món en relació amb l’Església. I alhora per la seva banda, l’Església 
expressarà la seva aportació i compromís en el món, a través del testimoni concret –cívico-
social-polític– de cada cristià. D’aquesta forma es realitzarà la clara i profètica afirmació 
conciliar que “l’Església no es confon de cap manera amb la comunitat política, ni es vincula 
a cap sistema polític” (Concili Vaticà II: GS núm. 76). 
 
 

Defensem un dret fonamental en una situació excepcional 
no una opció política concreta 
Xavier Morlans 29 de setembre de 2017 
 

 Davant l’aparició en els mitjans de comunicació de missatges amb la sospita que la 
posició dels manifestos de grups cristians dels darrers dies i especialment el dels quatre-
cents capellans catalans,  poden fer pensar que estem davant de certs signes que podrien 
qualificar-se de “integralisme catòlic”, volem deixar ben clara la nostra posició presa en 
consciència i fruit d’un discerniment ben seriós:  nosaltres no defensem una opció política 
concreta sinó que defensem el que creiem un dret fonamental previ a la política de partit i 
això en una situació excepcional.  
 

Defensem el dret fonamental de la nació 
catalana a expressar-se lliurement, i el dret dels seus 
ciutadans a ser consultats i a decidir el seu futur polític 
amb llibertat. I això en una situació excepcional, quan 
desprès de sis anys en que reiteradament una majoria 
significativa de ciutadans ha sortit al carrer demanant 
pacíficament ser consultats, per part del govern central 
no hi ha hagut cap gest de diàleg, ans ben al contrari 
un tractament purament judicial i penal de la qüestió. 

 
Entenem que la resta de catòlics, el judici 

prudencial dels quals no coincideixi amb el nostre, son 
ben lliures de manifestar-lo, i que estem davant de 
l’inevitable pluralisme que es dona dintre dels catòlics.  
Tractant-se d’una situació límit en que l’estat espanyol 
empra tota la seva força per trepitjar Catalunya com a 
subjecte polític creiem que com a pastors el nostre 
deure es defensar el poble globalment per a que cada 
ciutadà pugui expressar les seves posicions diverses.  

 
És evident que aquesta situació límit posa a prova la nostra capacitat de conviure no 

només amb la diversitat d’opcions concretes sinó encara més en la diversitat de marcs 
mentals i de maneres d’interpretar i d’assumir la nostra història passada i recent i les 
conseqüències que se’n desprenen. S’evidencia, per exemple, també aquests dies la 
diversitat d’opcions conceptuals prèvies sobre què és Catalunya, quin és el marge 
d’actuació legitima de què disposa i quin el valor del seu lligam legal amb el govern central 
i quina és la gravetat del que s’hi juga. Es obvi que amb opcions ètiques socials fonamentals 
prèvies, el judici prudencial sobre la situació concreta variarà. Abans d’acceptar-nos en la 
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diversitat d’opcions concrets, hem de reconéixer amb humilitat per totes bandes que, 
donada la complexitat de la situació, ens hem d’acceptar en la diversitat de 
“precomprensions” que condicionen el nostre judici concret, abans d’aplicar a l’altra posició  
valoracions morals.  
 
 

La bandera dels bisbes 
  
ANTONI PUIGVERD 1/10/2017 07:04 La Vanguardia 
 
Enmig del soroll eixordador d’aquest moment històric, les paraules dels bisbes espanyols 
han tingut una virtut primera: han posat àrnica i cotó fluix a la ferida. Demanant diàleg i 
propugnant la necessitat d’“avançar en el camí del diàleg i l’entesa, del respecte als drets i 
a les institucions i de la no confrontació, tot ajudant a fer que la nostra societat sigui un 
espai de fraternitat, llibertat i pau”. Bones intencions apart, els bisbes espanyols 
s’atreveixen a concretar les dues peces imprescindibles d’aquest diàleg: la importància de 
respectar la legalitat institucional i els drets dels diversos pobles d’Espanya. 

 Com ja va explicar l’imprescindible Juliana en una de les seves cròniques d’aquesta 
setmana, els bisbes espanyols han defensat una Espanya unida, però ho han fet amb una 
dolçor expressiva que no té res a veure amb l’eufemisme mixtificador, sinó amb una 
reinterpretació positiva de la història: “Los bienes comunes de los siglos”. Juliana 
emfasitzava que, capgirant del tot el missatge eclesial que, des de l’època del cardenal 
Rouco, considerava la unitat d’Espanya un “bé moral superior”, la conferència episcopal es 
fa ressò per primer cop d’“els drets propis dels diferents pobles que conformen l’Estat”. 

Més d’un bisbe català, més d’un monjo de Poblet i Montserrat i tots els capellans que van 
signar la carta que pretenia legitimar el referèndum deuen trobar “poc valent” o “equidistant” 
el document episcopal. Però el fet és que, com passa sovint amb els infermers que es 
presenten al camp de batalla, els bisbes espanyols han rebut de valent. No vull recordar el 
nom del periodista que ha escrit el que tot seguit transcriuré. Ha sortit mil vegades a les 
tertúlies de Trece. Comentant el document episcopal, sosté que Francesc, “que es 
argentino, pero no estulto”, segur que ha llegit els informes que li han arribat sobre el que 
està passant a Espanya, però que “se los pasa por el forro del solideo”. Després d’exigir al 
Govern que es deixi de notes de protestes al Vaticà, ja que, tornem-hi amb la metàfora 

http://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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testosterònica, “se lo pasan los purpurados por el forro de sus niqueladas sotanas”, proposa 
que, amb diligents legalismes, els sigui arrabassada als bisbes la cadena de televisió que 
se’ls va concedir. Opina que gairebé tots els capellans espanyols “tienen acreditado un viejo 
y farisaico proceder según el cual, una vez depositado el óbolo, todo será utilizado en contra 
del donante”. I conclou: “Han pasado del nacional catolicismo al nacional catalanismo. ¡Será 
que pagan más!”. Per acabar, formula aquest desig: “¡A ver si el pueblo pagano (el que 
paga) aprende de una vez! El motín antisotanas parece ir en serio”. 

Fa anys que ho vaig escriure: la dreta espanyola que va instrumentalitzar l’Església per a 
les seves batalles contra els socialistes l’abandonarà quan no li sigui útil. Però he de corregir 
el meu advertiment: abandonar és poc. Aquest verb insultant i amenaçador indica la 
reaparició d’un anticlericalisme de dreta que havia quedat hivernat des dels anys trenta del 
segle passat. Si l’Església espanyola gosa persistir en la via franciscana, trobarà tants o 
més obstacles a la dreta neocon que a l’esquerra de la ideologia de gènere. Molts catòlics 
estan a punt de descobrir a Espanya l’orfandat que l’Església catalana ja fa anys que coneix. 
En una societat com la catalana, una de les més laïcitzades d’Europa, fa anys, en efecte, 
que l’Església és òrfena d’influència política. Per això és explicable la temptació d’alguns 
sectors cristians: l’integralisme de què parlava agudament Salvador Pié l’altre dia en aquest 
diari. Aproximar-se al màxim a les posicions de la ideologia dominant. Aproximar-se a 
l’independentisme. Seria un error infantil tornar a les confusions entre Església i política 
dels anys seixanta i setanta, quan l’Església catalana es va arribar a fusionar-se amb el 
nacionalisme català o amb l’esquerra marxista, potser per purgar el nacional catolicisme 
d’anys anteriors. En una societat democràtica i no gens unànime com de fet és la catalana, 
l’Església només hi pot aportar la seva estranya visió de l’amor, que no té fronteres 
ideològiques. Ho demostren diverses escenes evangèliques. El centurió, que equival a les 
forces d’ocupació. El publicà, que recapta els impostos de l’odiosa administració imperial. 
Els samaritans: veïns tan odiats. 

Depurada feliçment dels seus lligams mundans, a l’Església només li queda la bandera de 
l’evangeli: el reconeixement de l’altre, l’empatia amb l’altre. Sigui qui sigui, pensi com pensi. 
 

L’endemà 
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Des de fa uns anys estic alimentant l’esperança de tants i tants compatriotes meus que 
“casa nostra” sigui com nosaltres volem 
 
M. VICTÒRIA MOLINS 3.10.2017 ARA 
 
Em desperto el dia 2 d’octubre amb una sensació estranya, i no tant pel refredat que vaig 
agafar a la matinada tot esperant a la porta del col·legi electoral sinó perquè me’n vaig anar 
al llit amb el cap ple d’imatges i de records d’aquella diada històrica que em tornen a envair 
el pensament. “Avui és l’endemà...” 

 Als meus 81 anys -néixer el 1936 
marca- he viscut moltes coses, 
però mai podia imaginar-me que 
viuria tot el que fa uns anys estic 
vivint i les emocions intenses que 
m’esperaven a la tardor de la meva 
llarga carrera humana i a la meva 
estimada terra catalana. Sobretot 
pel meu statu quo de “monja” 
teresiana que durant molts anys 
havia viscut obligatòriament aliena 
als esdeveniments del carrer. Sí 
que havia corregut davant 
els grisos cap als anys 60 a la 

Universitat Central de Barcelona -ja teresiana estudiant-, però amb molta cura de no 
participar-hi gaire. Eren altres temps. 

Ara la meva vida de “monja de carrer” em permet ser tan a prop de la gent -de tota, dels de 
dalt i sobretot dels de baix- que puc portar a terme allò que em va quedar molt gravat del 
Concili Vaticà II (que hauria d’haver canviat l’Església més del que ho va fer) i amb què 
començava el millor dels seus documents: “El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels 
homes d’aquest temps, sobretot dels pobres i de tota mena d’afligits, són també goig i 
esperança, tristesa i angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà 
que no ressoni en llur cor”. 

Sí, ser al costat de la gent, com ara, em fa viure intensament tot el que passa al poble. També 
en l’àmbit polític, esclar, perquè és l’àmbit en el qual ens movem i actuem tots. 

 

En veure aquesta joventut manifestant-se, se m’ha encès una llum d’esperança enmig de la 
foscor 

 

Des de fa uns anys estic vivint intensament cada diada de l’Onze de Setembre -samarretes 
i manifestacions incloses- i alimentant l’esperança de tants i tants compatriotes meus que 
“casa nostra” sigui com nosaltres volem, un país de pau, justícia, valors humans i tradicions 
que ens han marcat al llarg dels segles. I arribar al moment que hem arribat m’ha fet somiar 
i m’ha fet gaudir... Però també m’ha fet patir. 

Així em vaig llevar el dia 2 d’octubre. 

 Després d’apropar-me a veure com estaven “els meus” de l’Hospital de Campanya de Santa 
Anna, vaig voler afegir-me a una de les dues grans manifestacions que hi havia en aquell 

http://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
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moment: la de la plaça de Sant Jaume i la dels joves i estudiants de la plaça Universitat. I 
vaig optar per aquesta, la dels joves. 

Sense adonar-me ben bé del que feia, tot seguint un instint educatiu que encara arrossego, 
em vaig trobar fent un petit míting enmig d’aquella joventut encisadora que amb pau, amb 
alegria, amb serenor, s’aplegava, com ho ha fet durant aquests últims dies, per demanar el 
dret a opinar, a decidir i, ara ja, a viure en un país lliure... 

“Un país comença a canviar de veritat -els vaig cridar- quan ho fan els seus joves! Moltes 
revolucions han tingut el suport dels joves! El Maig del 68! El 15-M! No volem joves passotes, 
sinó entusiastes com vosaltres. Gràcies per mobilitzar-vos! Nosaltres, els grans, ja hem lluitat 
i seguirem lluitant, però sense els joves no hi ha canvi de veritat!” 

La reacció de tots aquells estudiants que m’envoltaven va ser d’un entusiasme digne dels 
seus anys i les seves energies. Van començar a aplaudir i a cridar: “Sense les iaies no hauria 

canviat res, sense les 
iaies no hauria 
canviat res!” 

 

Ens vam aplegar un 
munt de joves amb 
uns quants que 
pentinem cabells 
blancs i ens vam unir 
en una abraçada de 
generacions 

 

I així, sense adonar-
nos-en ni preparar-
ho, ens vam aplegar 

un munt de joves amb uns quants que pentinem cabells blancs i ens vam unir en una 
abraçada de generacions: els que malgrat els anys viscuts i les repressions del passat no 
ens hem cansat de lluitar per un món millor i els joves que estrenen il·lusió i saben que estan 
construint els fonaments del futur, segons com visquin el present. 

Vaig recordar els meus anys d’educadora i, sobretot, els d’aquell jovent de la dècada dels 
70, després del Maig del 68, amb qui podia protestar per les injustícies i organitzar concerts 
a favor del Vietnam, lluny del passotisme que de vegades envaeix algunes generacions de 
joves. 

És per això que, en veure els últims dies aquesta joventut col·laborant, manifestant-se i 
entusiasmant-se, se m’ha encès una llum d’esperança enmig de la foscor que ens 
amenaçava el dia abans. 

Una llum més resplendent encara quan ahir, el dia del país aturat, es van tornar a omplir els 
carrers d’aquests mateixos joves que fan créixer la meva esperança amb l’ambient festiu, 
col·laborador, obert -pacífic i resistent alhora- que des d’ara i cada vegada més ens 
caracteritzarà als ulls d’aquells que no els tinguin cegats per diferents causes. Però “aquesta 
alegria ningú no ens la prendrà”. 

I és que aquest moment històric que estem vivint té, com tota la història escrita, una 
intrahistòria formada per aquelles petites anècdotes que la fan més humana i propera. I 
generalment anònimes... fins que algú les explica. 
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Rajoy s’entrevistà aquest dimarts per la tarda amb els  
cardenals Omella i Osoro 
El encuentro con los arzobispos de Barcelona y Madrid tuvo lugar en la Moncloa a 
instancias del presidente del Gobierno 

El cardenal de Barcelona en una imagen de archivo (Xavier Cervera) 
 Comparte en  
LA VANGUARDIA - REDACCIÓN, Barcelona 
04/10/2017  
 
El presidente del Gobierno se entrevistó este martes por la tarde con el arzobispo de 
Barcelona, Juan José Omella, y el de Madrid, Carlos Osoro. El encuentro con los 
cardenales tuvo lugar en la Moncloa tras una petición de Mariano Rajoy. 

La reunión se produjo en medio de las tensiones entre el Govern de la Generalitat y el 
Gobierno central. La Conferencia Episcopal Española hizo un comunicado la semana 
pasada sobre la cuestión catalana después de la reunión de la comisión permanente. En 
el texto, los obispos españoles pedían “un diálogo generoso y honesto”. Aquel 
comunicado no sentó bien en el PP. Hubo voces como la de Javier Maroto, vicesecretario 
de Sectorial de la formación, que rechazaron las palabras de la CEE. 

En la celebración de la misa de la Mercé, a una semana del referéndum de independencia 
de Catalunya del 1-O, el arzobispo de Barcelona pidió seny y evitar la confrontación y la 
violencia en su homilía. En aquella ceremonia estaban presentes Carles Puigdemont y el 
delegado del Gobierno, Enric Millo. 

Más de 400 sacerdotes, diáconos y religiosos catalanes publicaron una declaración 
conjunta en la que defendieron como algo “legítimo y necesario” votar en el referéndum 
del 1 de octubre, una iniciativa por la que el Gobierno español protestó ante la Santa 
Sede. Esos mismos sacerdotes enviaron también una carta al papa Francisco en la que 
le pedían que intercediera para que el Gobierno español “recapacite su visceral oposición 
a este referéndum” y para que “cese sus actuaciones represivas” y permitiera celebrar la 
consulta “con garantías”. Por el momento, el Vaticano ha eludido pronunciarse. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170927/431593736412/iglesia-espanola-conferencia-episcopal-cee-declaracion-catalunya-referendum-independencia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170928/431612945219/maroto-pp-aconseja-a-la-iglesia-dejar-el-tema-catalan-para-los-politicos.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170924/431530952207/el-arzobispo-de-barcelona-pide-sentido-comun-y-evitar-la-confrontacion-y-la-violencia-en-momentos-complejos.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170924/431530952207/el-arzobispo-de-barcelona-pide-sentido-comun-y-evitar-la-confrontacion-y-la-violencia-en-momentos-complejos.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/400-capellans-referendum-1O
https://www.catalunyareligio.cat/ca/400-capellans-referendum-1O
http://www.lavanguardia.com/politica/20170925/431550014112/gobierno-queja-vaticano-apoyo-sacerdotes-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170925/431550014112/gobierno-queja-vaticano-apoyo-sacerdotes-referendum-1o.html
http://cintobusquet.cat/carta-al-papa-francesc-de-410-mossens/
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Un sacerdote de Montserrat arrancó el aplauso de todos los presentes en la misa 
conventual a una semana del 1-O con su homilía, en la que pedía no mirar para otro lado 
y que fueran respetados los derechos fundamentales de los catalanes. Este domingo 
pasado el párroco de Vila-rodna permitió que el recuento fuera en la iglesia de Santa 
Maria, para protegerse de posibles acciones policiales que tuvieran lugar en la población, 
como las que había habido en las localidades vecinas. Ambos eran firmantes del 
manifiesto impulsado por el sacerdote Cinto Busquet, de la diócesis de Girona. 

La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que reúne a los obispos de las diez 
diócesis catalanas pidió en un comunicado unos días antes del 1-O rezar por Catalunya 
en “un momento delicado de su historia”. “Pedimos también a Dios por todas las personas 
que tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, 
de la gestión del bien común y de la convivencia social”, añadieron. Resaltaron que “la 
Iglesia quiere ser fomento de justicia, fraternidad y comunión” y se ofrecieron para ayudar 
en este servicio en bien del pueblo. También animaron a todos, especialmente a los 
laicos cristianos, a ser responsables y comprometidos en la vida pública para avanzar en 
el diálogo y el entendimiento y promovieron el respeto a los derechos y las instituciones 
y la no confrontación para que la sociedad sea un espacio de fraternidad, libertad y de 
paz. 
 

Comunicat del Bisbat de Lleida 

 
Davant dels darrers esdeveniments ocorreguts a Catalunya el Bisbat de Lleida expressa: 

Notem que continua la preocupació en nosaltres pel que ha passat últimament i seguim 
reiterant el contingut de la nota dels bisbes de la Tarraconense (20 de setembre). 

Per això, com a cristians de la nostra diòcesi i des de la pluralitat ideològica dels nostres 
fidels i alhora des del missatge de pau que es desprèn de l’Evangeli i també de les 
encícliques papals, manifestem el nostre suport a totes les persones que han estat i estan 
ferides físicament i emocionalment i, al mateix temps, condemnem tota mena de violència. 

Preguem al Senyor demanant la pau, el respecte per la dignitat de les persones i la 
fraternitat i que sapiguem parlar i escoltar als altres per aconseguir-ho. 

Lleida, 4 d’octubre de 2017 

Festivitat de Sant Francesc d’Assís 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170927/431573489359/sergi-assis-gelpi-monje-montserrat-soberanista-aplauso-homilia-catalunya.html
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El Capítulo General de los Hermanos Maristas, que se realiza en Rionegro, Colombia, eligió 
esta mañana al H. Ernesto Sánchez, de la Provincia México Occidental como XIV Superior 
General del Instituto. 
El H. Ernesto, consejero general desde 2009, sustituye al H. Emili Turú, elegido en 2009. 
Será el Superior del Instituto durante los próximos 8 años. 

 

H. Ernesto Sánchez (a l’esquerra en la foto) 

Nació en Guadalajara, México, el 21 de febrero de 1961, y es el noveno hijo de la familia 
de dieciséis que formaron sus padres Carlos y Juanis. 

Alumno marista de pre-primaria a preparatoria, ingresó al postulantado a los 17 años. Cursó 
la Normal Básica en el Escolasticado y después las Licenciatura en Ciencias Religiosas y 
en Matemáticas. 

Estudió en Roma la Licenciatura en Pastoral Vocacional y la Maestría en este campo. 
Participó del curso para formadores en Lyon, Francia. 

Ha sido profesor 4 años en primaria y 3 en secundaria, siendo a la vez formador en el 
Juniorado. Por 5 años perteneció al equipo provincial de pastoral vocacional y juvenil y dio 
clases en preparatoria. 

Por 4 años fue el director del Postulantado y a continuación fue llamado a la Administración 
general donde por 4 años fue secretario de las comisiones de Vida Religiosa y Pastoral 
Vocacional, y por 2 años Director del Secretariado de Vocaciones. 

El 23 de diciembre de 2008 inició como Provincial de México Occidental.  

Fue elegido Consejero general en 3 de octubre de 2009. 

Nou superior general i vicari general dels Germans Maristes 
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El Capítulo General de 
los Hermanos Maristas, 
que se realiza en 
Rionegro, Colombia, 
eligió al H. Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco, de la 
Provincia de América 
Central como Vicario 
General del Instituto. 

El H. Luis Carlos, 
Provincial desde 2013, 
sustituye al H. Joe 
McKee, elegido en 2009. 
Será el Vicario general 
del Instituto durante los 
próximos 8 años. 

 

 

H. Luis Carlos (a la dreta en la foto de la página anterior) 

 
Nací en 1967, en Trapagaran, Vizcaya, España. En junio de 1986, hice mis primeros votos 
en Venta de Baños, Palencia, España. Un mes después, me trasladé a Guatemala, para 
iniciar el Escolasticado junto a los compañeros de mi grupo. En 1992, emití mi profesión 
perpetua en Guatemala. 

Desde mi inicio en el Escolasticado he trabajo en escuelas y colegios de tres países: 
Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. Posteriormente, en la función de Coordinador 
Provincial de Educación, atendí en diferentes proyectos a los seis países de nuestra 
Provincia. 

De las experiencias más significativas de mi vida apostólica, puedo descartar mis 
experiencias como maestro en diversos contextos y la pasión por la enseñanza como 
espacio de transformación, humanización y evangelización. 

Una riqueza que llevo en mi corazón es haber compartido muchos años con los niños y 
jóvenes de los movimientos juveniles y de sacramentos. 

Sus historias y amistades siguen motivando mi ser como Hermano. Cerca de mí, siempre 
han existido personas especiales, laicos y laicas, miembros de fraternidades, que me han 
recordado con su testimonio la riqueza de nuestro carisma. 

Por último, tanto en Guatemala como en Costa Rica, haber estado en las Juntas Directivas 
de las conferencias de Religiosos/as, me ha servicio para conocer y compartir las 
búsquedas de la vida religiosa y comprometerme con ella. 

Desde diciembre del 2013, sirvo como Provincial de América Central. Y desde varios años 
antes en la Comisión de Misión y Subcomisión de Educación de la CIAP, y actualmente en 
la coordinación del Consejo Permanente. 

Gracias a Dios, la diversidad, sencillez y espíritu de los Hermanos de mi Provincia he 
aprendido a valorar la fraternidad como un elemento fundamental de nuestro aporte marista. 

Los hermanos me han ayudado a ser hermano y con ellos, agradecido, sigo caminando en 
la confianza puesta en Dios y María. 
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El 30 de septiembre, el 
Padre John Larsen fue 
elegido el XIV superior 
general de la Sociedad de 
María, que está teniendo su 
Capítulo General en Nemi 
(Italia) del 20 de septiembre 
al 11 de octubre. Marcelino 
Champagnat era miembro 
de la Sociedad de Maria. 
 
El P. John Larsen, nacido en 
1955, pertenece al Distrito 
de Asia, y entró en la 
Sociedad en Nueva Zelanda 
en 1976.  
 

Desarrolló su ministerio en Filipinas, Myanmar y Tailandia. Hizo su pastoral en las 
parroquias, en las cárceles, con migrantes, y fue también formador. Actualmente es 
formador en el Teologado Internacional Marista de Roma. El Instituto Marista, a través del 
Capítulo General que está teniendo lugar en Colombia, pide las bendiciones de Dios para 
el P. John, para que pueda estar al servicio de sus hermanos en la Sociedad de María y 
promover el carisma de la Familia Marista, a la que pertenecen también los Hermanos 
Maristas. 
 

Octubre 1817:  
Los ciudadanos de un pueblo al noroeste de Lyon en Francia se están reuniendo con las 
Hermanas Maristas el 3 de octubre en Coutouvre que estarán de visita para marcar un 
evento de gran importancia para ellas. Hace 200 años, dos jovencitas que nacieron y 
crecieron allí partieron hacia el territorio desconocido de Cerdon, al otro lado de Lyon, con 

su dialecto y costumbres extranjeras. 
Jeanne-Marie Chavoin y Marie Jotillon sabían 
desde hacía 11 años que Dios les llamaba. Sin 
embargo, los detalles del propósito de Dios sólo 
se hicieron evidentes cuando conocieron el 
proyecto marista promovido por el Padre Jean-
Claude Colin y algunos otros sacerdotes recién 
ordenados. De repente, todo quedó claro y, 
como dijo Jeanne-Marie años más tarde, “nos 
fuimos de casa y de la familia para comenzar la 
Sociedad de la Santísima Virgen”.No se conoce 
una fecha exacta, pero habrá pasado en algún 
momento en octubre de 1817. Como 
relativamente pocas Hermanas pueden estar 
presentes en Coutouvre para la ocasión, la 

superiora general de la Congregación, Sor Grace Ellul, ha publicado un mensaje de video 
para las Hermanas en los diferentes idiomas de la Congregación en su página. 

P. John Larsen, nou superior de la Societat de Maria 

200 anys de les Germanes maristes 
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Papa Francesc: "La vida consagrada comença a corrompre's en la manca de pobresa" 
En la trobada que va mantenir amb sacerdots, religiosos, seminaristes i diaques 
permanents a la catedral de Sant Pere de Bolonya, el papa Francesc va advertir que la vida 
consagrada comença a corrompre's amb la falta de pobresa. 
 
ACIprensa, 2 octubre 17 a través de Flama.info 
 
En el seu discurs improvisat, el Sant Pare va afirmar que aquesta falta de pobresa és una 
conseqüència que es deriva d'una "psicologia de la supervivència" que afecta alguns 
instituts. 

"Aquesta psicologia de la supervivència ens porta a una falta de pobresa", i consisteix en 
el fet que, davant les dificultats per manca de vocacions o d'un altre tipus, "es busca la 
seguretat en els diners". 

"La seguretat en la vida consagrada, en la vocació, no la dóna l'abundància de diners, ve 
d'una altra part. Algunes congregacions disminueixen els seus membres, però 
engrandeixen els seus béns. Acumulen béns com a seguretat". 

És una situació que sorgeix de raonar: "Sobrevisc, estic segur, perquè tinc diners". 

"El peix comença a corrompre pel cap. I la vida consagrada comença a corrompre en la 
manca de pobresa", ha advertit. "La psicologia de la supervivència et porta a viure 
mundanament, amb esperances mundanes, i t'impedeix avançar pel camí de l'esperança 
divina, l'esperança en Déu". 

El Papa va assenyalar que no s'ha de tenir por als problemes d'escassetat que puguin sorgir 
en els instituts religiosos, perquè "el Senyor et visita de vegades amb l'escassetat, 

Papa Francesc: "La vida consagrada comença a corrompre's en la 
manca de pobresa" 
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l'escassetat de vocacions, l'escassetat de béns... Amb una veritable pobresa. L'escassetat 
de vocacions és una veritable pobresa". 

Quan això passi, "cal parlar amb el Senyor. 'Per què les coses succeeixen així? Què passa 
en el meu institut perquè les coses acabin així? Per què el meu institut ha perdut la capacitat 
de cridar?'. Cal fer un veritable examen de consciència de la realitat i dir tota la veritat". 

Davant d'aquesta psicologia de la supervivència, el Papa va situar la "psicologia de la 
construcció del Regne de Déu, que és una psicologia fecunda, molt llunyana de la psicologia 
de la supervivència, que és sempre pessimista, orientada cap al cementiri". 

 

 

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. 

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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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  
 

NOTA AJORNAMENT  
ACTE DE CELEBRACIÓ DE LA 
JORNADA MUNDIAL PEL 
TREBALL DECENT 
 
 

Davant la situació política en què es 
troba el nostre país, que feia difícil 
assegurar la presència de diferents 
participants, us comuniquem que la 
plataforma “Església pel treball 
decent”, hem decidit ajornar l’acte 
que teníem previst per demà 
dijous 5 d’octubre, a les 19.00h a 
l’Escola Jesuïtes del Clot. 
Esperem poder-vos comunicar la 
nova data al més aviat possible. 

D’altra banda mantenim la 
celebració de l’acte previst pel 
dissabte 7 d’octubre, a les 10.30h 
a la plaça de la Catedral, 
coincidint amb la Jornada Mundial 
pel Treball Decent. No obstant això, 
us demanem que estigueu atents a 
les nostres comunicacions ateses 
les possibles modificacions en funció 
dels esdeveniments a Catalunya. 

. 
Cáritas, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Delegació diocesana de Pastoral Obrera, Delegació diocesana 
de Pastoral Social, Mans Unides, SEDASE, URC, Acció Solidària contra l’Atur 

 
 
 
 
 

Per un treball decent 
30 setembre, 2017 

El proper 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel Treball 
Decent, que la Confederació Sindical Internacional impulsa i 
organitza. Ara bé, ¿què s’entén per treball decent? Amb el 
concepte de treball decent s’expressa el que ha de ser una 
feina digna. El significat originari del treball es dur a terme el 
compliment del mandat de Déu expressat en el llibre del Gènesi 
desenvolupant l’obra de la creació. Al mateix temps es 
desenvolupa i es perfecciona la persona humana perquè es 
propicia el desplegament de les seves capacitats. Ara bé, quan 
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no es respecten els principis i els drets laborals fonamentals, quan no es rep una paga justa 
i proporcional, quan l’activitat no es realitza amb la suficient cobertura social o es realitza 
amb alguna mena de discriminació, aquest treball no és un treball decent. 

 Com ho assenyalava sant Joan Pau II en el discurs 
que pronuncià en la celebració del Jubileu dels 
Treballadors, “tots hem de col·laborar perquè el 
sistema econòmic en el que vivim, no alteri l’ordre 
fonamental de la prioritat del treball sobre el capital, 
del bé comú sobre el privat. És molt necessari 
constituir en el món una coalició a favor del ‘treball 
digne’. La globalització és avui un fenomen present 
en tots els àmbits de la vida humana, però és un 
fenomen que cal gestionar amb saviesa: Cal 
globalitzar la solidaritat”. Els avanços de la ciència i 
de la tècnica, el desenvolupament de les noves 
tecnologies, obren unes possibilitats de progrés que 
no ens podíem imaginar fa pocs anys. Però aquest 
progrés no pot perjudicar el treball en general i del 
treball decent. Per això cal globalitzar la solidaritat i 
globalitzar el treball digne, és a dir, repartir el treball 
i repartir el benefici perquè tots puguin viure amb 
dignitat. 

El Papa Francesc, quan va rebre les Associacions Cristianes de Treballadors Italians amb 
motiu del 70 aniversari de la seva fundació, els parlà de la necessitat d’ajudar aquells que 
no tenen feina, el joves sobretot, així com de dignificar el treball i la vida. El Papa denuncià 
la situació de desigualtat que viu la societat, “La propagació de la precarietat, del treball en 
‘negre’ i del xantatge mafiós fa experimentar sobretot entre les generacions joves que la 
falta de feina treu la dignitat, impedeix la plenitud de la vida humana i reclama una resposta 
sol·lícita i vigorosa”; al mateix temps insistí en que “tenim el deure de proposar alternatives 
equitatives i solidàries que realment es puguin posar en marxa”. 

Per a poder viure amb dignitat és necessari un treball decent. La crisi econòmica que encara 
patim ha portat al predomini del capital sobre el treball i com a conseqüència d’això a un 
excés d’oferta de personal, i això port a situacions injustes: sous per sota d’allò que és 
necessari, contractes precaris, falta de seguretat, increment de les desigualtats entre 
persones, etc. Desde l’Església som sensibles a aquestes situacions, denunciades en el 
magisteri dels papes i en els documents episcopals i també es duen a terme accions 
concretes per part de grups i institucions. No és fàcil trobar solucions, però és urgent 
explorar noves vies per a aconseguir una economia més justa, amb un repartiment més just 
del treball i del benefici. Confiem que la celebració d’una jornada mundial pel treball decent 
ens faci més sensibles i compromesos davant aquesta situació. 

 
+ Josep Àngel Saiz Meneses 

Bisbe de Terrassa 
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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 
 
 

 

 “Signes dels temps” estrena la temporada 2017-2018 visitant un monestir mil·lenari. 
L’equip del programa s’ha desplaçat al monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 
per entrevistar la monja benedictina Conxa Adell. Descobrirem un monestir de portes 
obertes i una comunitat de monges atenta a les necessitats de la societat del segle XXI. 

 
TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 8 d’octubre de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 
 

 

 

Signes dels temps a TV3 : « Monestir de Sant Pere de les Puel·les » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat

