Barcelona, 12 d’octubre de 2017

Pregària en moments convulsos
I JACINTA a Francesc a Fàtima

Pare nostre, que esteu en el cel.
Sigui santificat el vostre nom.
Vinga a nosaltres el vostre regne.
Façi’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

ANY X. núm.

Canonització del P. Faustrino Míguez, escolapi i sacerdot
i fundador de l'Institut Calassanci
de les Filles de la Divina Pastora

El 20 d’abril, el P. General de l’Orde de l’Escola Pia, Pedro Aguado, feia arribar aquesta
bona notícia als escolapis.
Amb gran alegria i acció de gràcies a Déu, us comunico que el dia 15 d'octubre
d'aquest any jubilar calassanci es farà a Roma la canonització del beat
FAUSTINO MÍGUEZ, escolapi, sacerdot i fundador de l'Institut Calassanci de
les Filles de la Divina Pastora.
L'anunci públic de la data de la Canonització del Beat Faustino Míguez Sch. P. ha
estat realitzat pel Sant Pare Francesc en el dia d'avui, en el Consistori ordinari
públic celebrat al Vaticà. El Papa ha fet públiques també les següents
canonitzacions:
Francisco i Jacinta Marto, els pastorets de Fàtima.
Andrea Soveral, Ambrogio Francisco Ferro, Mateus Moreira i altres 27
companys, protomàrtirs del Brasil.
Cristóbal, Antonio i Joan, els nens màrtirs de Tlaxcala (Mèxic).
Ángelo Acri (Luca Antonio Falcone) OFM Cap.
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Avui és un dia d’ALEGRIA i JOIA en el conjunt de l'Escola Pia. en plena
celebració d'aquest Any Jubilar se'ns regala el reconeixement de la santedat d'un
dels fills de Calassanç, al qual ja aviat podrem venerar com SanT Faustino Míguez
de l'Encarnació. Déu ha estat a favor nostre, i per això estem alegres!
Qui és aquest nou sant?

El P. Faustino Míguez va néixer el 24 de març de 1831 a Xamirás, un llogaret d'Acebedo
del Riu, a Orense. La seva família va forjar els elements fonamentals de la seva personalitat:
la fe en Déu, la pregària, la devoció a Maria, la solidaritat amb els més necessitats i el
treball.
Després de realitzar els estudis primaris a l'escola del seu poble i sentint-se cridat al
sacerdoci, es va traslladar al Santuari de nostra Senyora dels Miracles, a Celanova, per
estudiar Humanitats i Llatí. Va ser allà on va descobrir la seva vocació escolàpia: ser
sacerdot i educador, a l'estil de sant Josep Calassanç.
Decidit a fer realitat el somni de Déu, el desembre de 1850 va ingressar al noviciat de
l'Escola Pia de Madrid. Després de tres anys de formació inicial, va fer la seva Professió de
Vots Solemnes com Religiós Escolapi el dia 16 de gener de 1853 i el dia 8 de març de 1856,
a la parròquia de Sant Marc de Madrid, va ser ordenat sacerdot.
En 1857 va ser destinat a Guanabacoa (Cuba), on es van manifestar els seus dots
d'educador i les seves inclinacions a la botànica i l'estudi de les propietats terapèutiques de
les plantes.
En 1860 va ser traslladat de nou a la península i destinat successivament a Sant Ferran,
Getafe, Celanova i Sanlúcar de Barrameda. En 1873 va ser nomenat bibliotecari al Reial
Monestir de l'Escorial, on va aprofitar per seguir investigant les propietats curatives de les
plantes.
Posteriorment, va ser enviat a Monforte de Lemos com a rector i el 1879, novament a
Sanlúcar de Barrameda. I va ser en aquest poble gadità on el Pare Faustino va descobrir
la necessitat de formació de les nenes, com anys abans li havia passat a Calasanz amb els
nens dels carrers de Roma.
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I així, impulsat per l'Esperit, va iniciar una nova
obra, la Congregació de Filles de la Divina Pastora,
dedicada a l'educació integral de la infància i
joventut i a la promoció de la dona.
Finalment, el 1888 va ser traslladat a Getafe, on va
romandre fins a la seva mort, el 8 de març de de
1925.
Les religioses Calassàncies es troben a Espanya,
Xile, Argentina, Colòmbia, Nicaragua, Uruguai,
Colòmbia, Equador, Índia, Camerun i Guinea
Equatorial, i la seva missió es desenvolupa a
través de la educació i de la sanitat, desenvolupant
les dues vocacions del seu fundador: l’educació
dels infants i dels joves i la farmacologia pels més
desvalguts.
Els escolapis i les nostres germanes, les Calassàncies de la Divina Pastora, estem de festa.
Un dels nostres, Faustino Míguez, serà canonitzat el proper 15 d’octubre al Vaticà en la
cloenda de l’any jubilar calassanci pels 400 anys de l’Orde. En donem gràcies i en fem festa.
Podeu trobar més informació a http://www.institutocalasancio.es/
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Declarat Venerable el P. MAGÍ MORERA I FEIXAS,
dels Fills de la Sagrada Família, de Sant Josep Manyanet
El Papa Francesc va autoritzar aquest dimarts, dia 9
d’octubre, la promulgació del decret sobre l’heroïcitat
de les virtuts del Servent de Déu Magí Morera i Feixas,
dels Fills de la Sagrada Família. Això vol dir que ha
estat declarat venerable, perquè va ser un religiós i un
sacerdot que va viure amb constància i alegria les
virtuts teologals, cardinals i altres, així com aquelles
més característiques de la seva vocació i missió.
Aquest és el segon dels quatre passos (servent de
Déu, venerable, beat i sant) en el camí vers el
reconeixement de la santedat d'un fidel.
El venerable Magí Morera i Feixas va néixer a
Castelltallat (Sant Mateu de Bages), el 16 de
novembre de 1908. Fou el darrer de dotze germans i
quedà orfe de pare als 17 mesos. La seva mare
l’educà en la fe cristiana i cultivà la seva vocació
religiosa i sacerdotal. Cridat per Déu a ser Fill de la
Sagrada Família, va fer la professió religiosa a
Barcelona, el 25 de setembre de 1925. Fou ordenat sacerdot l’1 de novembre de 1933.
Un cop superats coratjosament i amb fe viva els perills de la persecució religiosa a Espanya
i la Segona Guerra Mundial a Itàlia, en aquests dos països, i després a Brasil, dugué a
terme una admirable activitat en l’atenció pastoral a diverses parròquies, proposant sempre
l’ideal de la Família de Natzaret, que vivia i portava al cor. Fou superior general de la
congregació durant 18 anys i un vertader mestre de vida espiritual. Promogué la construcció
d’un temple en honor de la Sagrada Família a Roma i treballà incansablement a favor de
les famílies i de la joventut. Ple de virtuts i bones obres, morí a Barcelona el 28 de juny de
1984, víctima d’un tumor que suportà amb paciència. Las seves despulles descansen en la
capella dels Màrtirs per la família de la parròquia Sant Josep Manyanet de Barcelona, on
properament es celebrarà una Eucaristia d’acció de gràcies.
El procés sobre Magí Morera es va instruir a Barcelona durant els anys 2004 i 2005. El 2007
la Congregació de les Causes dels Sants va declarar la validesa del procés diocesà. El
mateix any va ser presentada la Positio sobre la vida i les virtuts del servent de Déu. El
2016 i el 2017 els Consultors teòlegs i els Pares Cardenals i Bisbes de la Congregació de
les Causes dels Sants, respectivament, van donar resposta positiva a la pregunta sobre
l'exercici heroic de les virtuts per part del P. Magí Morera.
El P. Morera, enamorat de la Sagrada Família de Natzaret i de la seva vocació, va ser un
religiós i un sacerdot humil, pobre, obedient, alegre i candorós, de gran fe, amor a Déu i
esperança cristiana que sabia infondre als altres. Posseïa l'esperit d'una intensa oració, el
do de consell, un ardent zel per la salvació de les ànimes i una extraordinària caritat envers
el proïsme, especialment els necessitats, els malalts i els més febles
Després de sant Josep Manyanet i dels beat Jaume Puig i 19 companys màrtirs, el P. Magí
Morera és el primer Fill de la Sagrada Família en ser declarat venerable.
5 | 38

77 assemblea general de l’URC

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

77

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
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Les Filles de la Caritat de les províncies canòniques de
Barcelona y Pamplona s’integren en una única província
nomenada “Espanya est”
QUÈ ENS HA MOGUT A LA UNIÓ DE PROVÍNCIES CANÒNIQUES?
Les Filles de la Caritat de les províncies canòniques de Barcelona y Pamplona
s’integren en una única província nomenada “Espanya est”

Ens complau comunicar-nos amb la família de la URC per fer-vos partícips de la recent
unificació de les dues províncies canòniques de Barcelona i Pamplona. Barcelona, des de
la seva casa central al carrer Provença, 24, s’ha sentit sempre arrelada al grup de seguidors
i seguidores de Jesús en aquesta terra que, precisament, va ser el bressol de la nostra
companya a España.
Tots compartim una realitat, pot ser providencial, del pas de Déu a les nostres
Congregacions i Instituts de Vida Apostòlica. S’imposa una serena reflexió per veure què
ens demana el moment històric, no als nous membres que arribaran, que és assumpte de
Déu, i sí a nosaltres que tenim a les nostres mans una bella història i una missió que
transmetre. Es tracta de ser significatius i significatives davant la societat que ens contempla
i davant Déu que és qui ens esperona.
Les Filles de la Caritat estem fent aquest procés ja fa temps; i no volem pensar que el nostre
replegament obeeixi a un fracàs vocacional. Com a cristianes, la paraula fracàs no te
cabuda al diccionari...
Pels anys del Concili Vaticà II, estava de moda la expressió “Signes dels temps” i se’ns
convidava a endevinar per on passava Déu, perquè els seus camins no són els nostres (Is.
7 | 38

55, 8) . Per una altra banda, Sant Vicenç de Paül ens deia ben clar: “No sou d’aquí ni d’allà,
heu d’estar disposades per seguir el pas de la Providència”. Aquests pensaments i
recomanacions han posat en els nostres cors, més esperança que no pas angoixa.
El dia 27 de setembre de 2017, festa de Sant Vicenç de Paül, la Superiora General de la
nostra Companyia, Sor Kathlenn Appler erigia la nova província canònica “Espanya Est” i
nomenava
Sor Juana Maria Belzunegui Lizárraga com a provincial.
Li faran costat com a Conselleres les germanes:
Rosa García, Isabel Bugès;
Anna Rodríguez,
Ma. Teresa Astrain,
Ma. Isabel Vergara
i Rosa Teresa Vicedo.
No considerem el nom de la nova província como una circumstància i sí com una invitació
a acollir la novetat de cada dia com
qui rep el sol naixent.
Fins aquí, ens ha guiat la reflexió
serena, el discerniment responsable,
la acceptació de la voluntat de Déu;
ens cal ara posar tot allò que tenim a
nostre abast per ser significatives en
l’activitat i en el repòs, en la salut i la
malaltia, en un servei o en un altre,
en un barri o en una ciutat; i sempre,
amb la pregària a l’Amo de la vinya
perquè hi ha molta terra a conrear,
molts germans a les vores del camí
que ens criden silenciosament.
Catalunya, Navarra, Aragó, València
i les Illes constitueixen, en aquests
moments, el nostre espai territorial.
Aquí intentarem donar respostes,
com sempre, a la mida de las nostres
possibilitats.
Convoquem a tots els nostres
germans i germanes de Catalunya a
fer pinya amb nosaltres en la
pregària a Maria de Montserrat. Els
llaços que ens han lligat són forts. La
crida de Déu ens ha unit per ser sal i ferment allà on sigui.
Rebeu una salutació cordial de Sor Eduarda Vergara que, fins ara, ha estat la última
Visitadora de la Província Canònica de Barcelona.
Esperem que en breu, la nostra nova Provincial, Sor Juana María Belzunegui ens pugui
saludar personalment.
Rosa Mendoza
Filla de la Caritat
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Arquebisbe Pujol:
"Qualsevol solució passa pel diàleg i la negociació"

"Us deixo la pau, us dono la meva pau", va dir Jesús als deixebles, i és missió de l'Església
portar aquesta pau de Jesucrist arreu del món. Pau per a les consciències, pau també en
les relacions familiars, socials i entre els pobles.
En ocasions les gestions de pau i mediació de l'Església han tingut abast internacional i
reconeixement públic. Caldria recordar a tall d'exemple les gestions diplomàtiques que en
temps de Joan Pau II van evitar un conflicte armat imminent entre l'Argentina i Xile a propòsit
del canal de Beagle, o les dels últims papes per establir l'acord diplomàtic entre Cuba i els
Estats Units o assegurar la pau a Colòmbia i a la República Centreafricana.
Aquests dies les tensions ens han tocat més de prop i ja eren motiu de preocupació dels
bisbes de Catalunya quan en l'última reunió de la Conferència Episcopal Tarragonina es va
emetre un comunicat en el qual es demanava a tots els catòlics oracions i la benedicció de
Déu sobre Catalunya.
En aquest text es deia que "l'Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió, i
s'ofereix a ajudar en aquest servei en bé del nostre poble".
I com pot ajudar? Doncs sense buscar cap protagonisme, sinó amb el màxim de discreció i
posant-se al costat de qualsevol esforç que vagi en la direcció que el mateix document
assenyalava: "Animem a avançar pel camí del diàleg, de l'acord, del respecte als drets i les
institucions, i a la no-confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de
germandat, de llibertat i de pau".
No podem entrar en el debat polític, però sí que desitjo ferventment que imperi entre tots
nosaltres el respecte a l'altre que pensa de manera diferent en una cosa que és certament
opinable. La diferència de punts de vista o de projectes de futur no ha d'enterbolir la pau
del cor, ni de la família ni la pau social.
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Hi ha valors que han de ser per sobre de les discrepàncies. Tenim experiència històrica de
moments de confrontació, de temps en què la crítica estava censurada i de temps en què
va ser possible la reconciliació a la recerca d'una transició democràtica.
Al final la veu del poble s'ha d'escoltar, sempre a través de vies legals i amb respecte als
discrepants. La violència en canvi, sigui verbal o física, no resol els problemes, sinó que els
enquista o agreuja.
Qualsevol solució a les tensions socials passa pel diàleg i la negociació, amb intermediaris
si cal, conscients que al final si van partir de pressupostos maximalistes totes les parts
hauran de fer concessions.
És sobre la base de l'acord i del convenciment mutu que s'assoleix la pau, no mitjançant la
victòria dels uns sobre els altres, perquè així les ferides perduren i la pau no és definitiva.
Aquesta pau que per a un cristià es basa en la consideració que el possible adversari és,
abans que res, el nostre germà.
En ocasions, les gestions de pau i mediació de l'Església han tingut reconeixement i abast
internacional.

"Appelli al dialogo in Catalogna"
Per Jordi Llisterri i Boix. Dg, 08/10/2017

- Portades Osservatore Romano 3 al 7 d'octubre de 2017

Ja em perdonaran però crec que és la primera vegada a la història que L'Osservatore
Romano dedica tota la setmana un titular destacat de portada a Catalunya. El diari va néixer
per defensar a través de l'opinió publicada la sobirania dels Estats Pontificis a mitjans del
segle XIX. Avui és l'organisme de comunicació de la Santa Seu que també utilitza per
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pronunciar-se de manera oficiosa. Secretaria d'Estat està especialment atent per modular
les informacions que consideren més sensibles.
Fins ara, L'Osservatore havia fet un cas relatiu al tema català. Algunes notícies no gaire
extenses i enfocades des del relat estatal. I cap simpatia. Aquesta setmana això ha canviat
en part. Les informacions publicades no són les d'un redactor de El Punt Avui però tampoc
de La Razón. Només l'edició setmanal en llengua espanyola ha mostrat un decantament
cap a les tesis antiindependentistes.
Òbviament la Santa Seu no té cap interès en la independència de Catalunya, ni tampoc en
provocar una crisi amb el Regne d'Espanya. Però des del principi d'aquest procés tampoc
ha estat l'altaveu de La Moncloa, malgrat l'ofensiva per terra, mar i aire des de l'ambaixada
espanyola davant la Santa Seu.
L'única cosa que sabem que pensa la Santa Seu és el que el govern espanyol diu que
pensa la Santa Seu, que per ara no ha dit res. Ja ho va fer Soraya Sáenz de
Santamaría aquest juny i ara ho ha tornat a fer l'ambaixador: sortir d'una reunió
a Secretaria d'Estat explicant que pensa Secretaria
d'Estat i intentar que la premsa donés per bona aquesta
versió davant del silenci de Secretaria d'Estat.
D'aquests dies no hi ha cap pronunciament oficial del
Vaticà. I, fins ara, quan hi ha hagut alguna intervenció
sobre el tema del papa Francesc o del Secretari
d'Estat, Pietro Parolín, s'ha mogut en el terreny de
plantejar interrogants i de la prudència.
Aquesta setmana les portades de L'Osservatore han
accentuat el discurs de la necessitat de diàleg després
del salt qualitatiu que ha representat l'entrada de la
violència
policial en el procés i la
seva
acceleració. Especialment dilluns, el titular informatiu era
un editorial: "Appelli al dialogo in Catalogna". Concepte
que repetia dimarts. I dimecres explicava com el discurs
de Felip VI oblidava les víctimes de la policia mentre el president Puigdemont demanava
una mediació internacional.
No és casual que paral·lelament ja fa uns dies la cúpula de l'episcopat espanyol i català
s'hagin conjurat en la mateixa direcció. El cardenal Carlos Osoro i el cardenal Joan Josep
Omella van a l'una juntament amb el cardenal Ricardo Blázquez i han aconseguit
arrossegar els organismes que representen l'episcopat català i espanyol cap a aquest
terreny. El del diàleg.
En aquest moment l'Església catòlica és una de les poques institucions que tenen un pont
obert de comunicació entre Barcelona i Madrid, i amb el suport d'un organisme internacional
ben rellevant com és la Santa Seu. Aquesta crec que és la foto.
La clau de volta que sosté aquest pont és el diàleg. Alguns bisbes de la vella guàrdia s'han
alineat amb la premsa espanyola que vol dinamitar-lo. La unitat d'Espanya com a bé moral.
Però des de Catalunya l'arquebisbe Jaume Pujol i Joan-Enric Vives intenten apuntalar-lo.
Aquest diumenge mateix el president de la Conferència Episcopal Tarraconense ho feia des
de La Vanguardia. Abats i abadesses assenyalen conjuntament cap a la mateixa direcció.
La violència no és el camí.
Article íntegre: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/osservatore-romanocatalunya-220773
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El diario del Vaticano incide en el diálogo como
solución al conflicto catalán
L’Osservatore Romano incluye en sus portadas de esta semana artículos sobre el
choque con el Estado

Desde el Vaticano se apuesta cada vez más por el diálogo, sobre todo después de
la violencia empleada por las fuerzas policiales el 1-O (Alessandro Di Meo / EFE)
REDACCIÓN La Vanguardia 9/10/2017
El Vaticano no es ajeno al choque entre la Generalitat y el Gobierno de España tras el
referéndum del 1-O. Pese a no haber hecho declaraciones oficiales, L’Osservatore
Romano, la publicación de la Santa Sede, sigue al detalle la evolución de la situación
en Catalunya.
Si se tienen en cuenta las portadas del diario que sirve de altavoz para la Santa Sede,
desde el Vaticano se apuesta cada vez más por el diálogo, sobre todo después de la
violencia empleada por las fuerzas policiales el 1-O. El pasado lunes apeló directamente
al diálogo con una editorial en portada. Lo repetía el martes. Y el miércoles criticaba que
el discurso del Rey olvidó la contundencia de la policía, analiza Jordi Llisterri en el blog
Laeto Animo de Catalunya Religió.
La Santa Sede no se ha pronunciado oficialmente sobre Catalunya
“La única cosa que sabemos que piensa la Santa Sede (del conflicto catalán) es lo que
el gobierno español dice que piensa la Santa Sede, que por ahora no ha dicho nada”,
sigue en su análisis. Este diario “es el organismo de comunicación de la Santa Sede que
también utiliza para pronunciarse de manera oficiosa”, continúa.
El obispado catalán se ha convertido en una posible fuente de mediación en el choque.
El presidente del Gobierno se entrevistó el pasado 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. Sobre este
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punto, Llisterri reconoce que “muchos están trabajando para favorecer esta salida”,
apuntando que al clero le resulta imposible mantenerse al margen de la situación
catalana.
“Falta que todas las partes se quieran poner; sólo es eso lo que pide L’Osservatore
Romano”, concluye el análisis.

Diàleg: dos models antropològics
L’Osservatore Romano del 2-3 d’octubre del 2017 va
publicar en portada, un article titulat Appelli al dialogo en
Catalogna («Crides al diàleg a Catalunya»). El dia abans
s’havia celebrat un referèndum d’autodeterminació. Obre
amb una frase del cardenal Omella: «La violència a
Catalunya és deplorable. Hem de trobar una via pacífica i
democràtica per sortir de la situació que vivim.» Insistia en
la línia similar en la qual s’havia expressat l’arquebisbe de
Tarragona, Mons. Jaume Pujol. El manifest dels abats i de
les abadesses també contenia una crida al diàleg. Si el diàleg és invocat per tantes
personalitats i per la gent del carrer, per què no es produeix?
Fonamentalment, existeixen dues òptiques antropològiques. La primera, se centra en
la persona, l’individu. La segona, el centre és la societat, el col·lectiu, en la qual l’home o la
dona són elements integrants i secundaris. La microeconomia es relaciona sobretot amb el
primer model. La macroeconomia, amb el segon. Les grans xifres d’un país poden ser
bones i, amb tot, els habitants passar-ho malament, perquè poden tenir pocs diners a la
butxaca. Les arques públiques tenen un llenguatge. L’economia domèstica, un altre. En un
model col·lectiu, si una persona és un delinqüent se la pot castigar fins i tot amb la pena
capital. Vindria a ser com amputar un membre en benefici del conjunt. Es consideraria una
intervenció escaient. En el model personalista, la dignitat de la persona, malgrat fins i tot el
seu comportament indigne, requeriria un altre tractament diferent.
Què passa amb el diàleg? La manera d’entendre la relació entre Espanya i Catalunya
explica molts comportaments. Es rebutja el model d’una parella, però és el millor àmbit per
a un diàleg. Si hi ha amor i respecte, la ruptura no es produeix. Si les relacions no es cuiden,
es deterioren. A Suïssa, l’exemple de convivència en la diversitat requereix un respecte
profund entre tots. No hi ha imposició d’un col·lectiu sobre un altre. En canvi, quan el punt
de partida és el col·lectiu únic, el diàleg és impossible perquè no hi ha interlocutor dins dels
elements que l’integren. Sense l’altre, no hi ha diàleg. Hi ha sobirania única, però no
sobirania compartida. I sovint, una sobirania única acostuma a estar segrestada per
determinades forces del sistema. En una sobirania compartida el diàleg és possible i
necessari. En cas contrari, l’altre no existeix i està condemnat a l’exclusió, a la submissió,
a la pèrdua. Un diàlega, acompanyat de negociació, no pot tenir mai temes tabús. Una altra
cosa serà com es gestionen les conductes. Aquest és el gran fracàs com a col·lectiu. Tots
hi sortim perdent.
El problema principal no és l’1-O ni la DUI, sinó quants errors s’han comès per arribar
fins aquí. No ha estat el somni d’una nit d’estiu. Anys. Sense diàleg, sense respecte a la
dignitat de les persones, s’arriba a la ruptura. No s’ha interpretat la realitat i hi ha hagut
reclusió en una bombolla. Tots, uns i altres, som a punt de fer un salt al buit. Si es produeix,
hi haurà víctimes. Moltes.
Lluís Serra Llansana
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Bicentenari de les Religioses de Jesús-Maria
CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO EN LA BASÍLICA DE
SANTA MARÍA DEL MAR
BARCELONA 7 DE OCTUBRE – 2017
La Celebración de la Eucaristía, en la bellísima Iglesia de estilo
gótico del Centro de Barcelona, fue un acontecimiento para
todas las personas que quieren a Jesús-María. Allí se congregaron religiosas, alumnos,
padres, AA. Alumnas, Familia Jesús- María, representantes de la URC., del Secretariat de
l’ Escola Cristiana y de otras Congregaciones Religiosas, muchas familias, amigos y
colaboradores. La Iglesia llena a rebosar con un ambiente precioso de fraternidad y de
alegría, todo el mundo estaba identificado con Jesús-María. Nos reuníamos las cuatro
Comunidades de Barcelona, los Colegios de San Andrés, San Gervasio, Claudina,
Badalona y Tamarit, así como las casas hogar del Vallés y de Trafalgar.

En el altar además de las flores estaba el cuadro de Claudina debidamente decorado con
plantas y velas.
Presidió la Eucaristía Mn. Sebastian Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona y nombrado
Obispo de Palma de Mallorca. Concelebraban 7 sacerdotes de diferentes congregaciones
y Cantó la Coral Jesús- María de San Gervasio y un grupo de profesores con guitarras y
otros instrumentos además del órgano de la Basílica.
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Después de la entrada solemne de niños y adultos portadores de las 28 banderas de los
lugares donde la Congregación está presente con el himno del Bicentenario de fondo, la
Hn.a Mª Josefa Villá hizo la introducción a la Eucaristía diciendo el motivo que nos
congregaba.

Mn. Taltavull hizo una homilía muy profunda, recalcando los valores evangélicos que
hicieron de una mujer sencilla como Claudina la fundadora de la Congregación obra
extendida en los cuatro continentes. Resaltó las Lecturas de la Misa y profundizando en el
Buen Samaritano repitió con ahínco “¿qué le puede pasar al desvalido si yo no lo ayudo?”.
Las diferentes obras se hicieron presentes en la oración de los fieles pidiendo por la
Congregación y para que el carisma de Claudina se hiciera realidad.
La ofrenda se inició con el Pan y el Vino símbolo esencial en la Eucaristía, las violetas y la
cruz de las religiosas y de una forma muy natural se ofrecieron un cuadro con las letras JM de la Iglesia de San Paciano, o el poster de los 50 años de Claudina, una cesta con
chupetes de Tamarit, o bien otra cesta con algarrobas que recordaban el nacimiento de
Badalona, pero tal vez lo más espectacular y emotivo de la celebración fue el ver a 200
niños o mayores llevando 200 velas símbolo de tantos años de servicio ,mientras la coral
cantaba.
Los cantos acompañaron toda la celebración en el gozo y el compromiso de este momento.
Antes de terminar la Eucaristía la Hna. Nuria Cuadras en nombre de todos dio las gracias
por la presencia de tantas personas en la celebración, haciendo resaltar las cualidades de
Nuestra Madre Fundadora y sus palabras tantas veces repetidas y recordadas como un
gran tesoro. Anunció que el próximo año haríamos el fin del Bicentenario en la Basílica de
la Sgda. Familia el día 7 de octubre del 2018. Un gran aplauso coronó sus palabras.
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Terminamos la celebración con el canto a la Virgen de Montserrat del Virolai y el “Por
siempre sean benditos…” cantos que a una voz toda la Iglesia entonó con entusiasmo.

Se repartieron unos “puntos de libro” preparados para esta ocasión.
Dando gracias a Dios por una celebración tan bonita a las 7.30h terminamos nuestro
encuentro.

https://www.youtube.com/watch?v=tyL_Y7ePch0&t=5s
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L’Associació Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya
L’Associació Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya, reunida en Assemblea General
Extraordinària el passat 20 d’octubre de 2017, va escollir els nous membres de la Junta
Directiva. La nova Junta Directiva està formada per 4 representants de Congregacions
Religioses i 2 representants d’Associacions i Fundacions. Els seus membres són:
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El nou Consell general marista acabat d’elegir en ple

El 10 de octubre, el Capítulo General eligió al nuevo Consejo General del Instituto, que
acompañará al Superior general, H. Ernesto Sánchez, y al Vicario general, H. Luis Carlos
Gutiérrez, en el próximo mandato de 8 años.
Los seis hermanos elegidos como Consejeros generales son: Ben Consigli (United
States), João Carlos do Prado (Brasil Centro-Sul), Josep Maria Sotera
(L’Hermitage), Kenneth Charles McDonald (Australia), Óscar Martín Vicario(Compostela) y
Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar).
H. Benjamin Consigli
Nació en 1962, en Nueva York. Hizo la primera profesión en 1989
y la profesión perpetua en 1995. Es licenciado en Historia y
Humanidades, Maester en Enseñanza de la Historia y diplomado
en Administración Educativa.
Ya desde su formación inicial, fue professor en el Molloy High
School, de Nueva York y luego en la secundaria Roselle Catholic,
de Nueva Jersey. En el año 2000, Ben fue nombrado director de
la Academia Saint Joseph de Brownsville, Texas y en 2001
viceprovincial de la provincia de Esopus. Luego, en la provincia de
Estados Unidos, fue consejero provincial, miembro del equipo
económico y director de educación marista. De 2009 a 2015 ejerció el servicio de
Provincial. En 2009 fue delegado al XXI Capítulo Provincial. Últimamente trabajaba como
consejero en la Cristopher Columbus High School, de Florida.
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H. João Carlos do Prado
Nació en 1971 en la ciudad de Jaborá. Hizo la primera profesión
en 1992 y la perpetua en 1999.
Tiene un máster en Educación por la PUC de Paraná,
Licenciatura en estudios religiosos, Licenciatura en Letras y
una especialización en Psicología del desarrollo humano.
de 1995 a 2002, trabajó en el colegio Fray Rogério, de
Joaçaba coordinando la formación religiosa y posteriormente
la animación vocacional y juvenil en la misma ciudad.
De 2003 a 2008 coordinó el área de Pastoral de la Provincia
Brasil Centro-Sul. Fue miembro del Consejo Provincial de 2002
y 2008. Coordinó el área de misión de la Unión Marista de Brasil
(UMBRASIL) desde 2006 hasta 2008 y, en 2009 y 2010 fue
Secretario Ejecutivo de UMBRASIL.
De 2011hasta 2016 fue Director del Secretariado de Misión de la Administración general
de Roma. Fue nombrado Provincial de Brasil Centro-Sur en mayo del presente año, para
asumir el cargo el próximo diciembre.
H. Josep Maria Soteras
Nació en 1958, en Igualada (Barcelona), España. Hizo sus
primeros estudios, en el colegio marista de la localidad. Luego
de su formación marista, en Les Avellanes, emitió la primera
profesión en 1979 y la perpetua en 1985. Posteriormente, estudió
Magisterio (1982) e hizo Licenciatura en Sagradas Escrituras
(Roma, 1990).
Desarrolló su apostolado escolar en Cataluña y fue director de
escuela, en Barcelona de 1984 a 1986, y en Mataró 1991-1994.
Desde 1992, participó en diversos equipos del gobierno
provincial; y, ya en la Provincia de L'Hermitage, asumió diversas
tareas de coordinación, animación y gobierno. Destacan sus
cursos de formación bíblica, especialmente para profesores de
religión.
El 3 de octubre de 2009 fue elegido consejero general.
H. Kenneth Charles McDonald
Nació en Townsville, Queensland, Australia en 1959. Cursó la educación primaria en la
escuela de la parroquia local dirigida por las Hermanas de la
Caridad. Terminó la primaria y secundaria con los Hermanos
Maristas..
Hizo la primera profesión en 1980, en Mittagong, y la profesión
Perpetua en Papua Nueva Guinea, cinco años más tarde.
Estudió en la facultad de Historia y obtuvo maestría en Ciencias
religiosas y en Asesoría.
En 1984 fue destinado a Papua Nueva Guinea donde residió
durante 30 años trabajando como profesor y director.También
trabajó en Bougainville con niños y jóvenes que sufrieron el
impacto de la guerra civil. Fue Superior del Distrito de Melanesia
de 2005 a 2014. Fue nombrado viceprovincial de Australia en
2015.
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H. Óscar Martín Vicario
Nacó en Burgos (España) el 10 de Septiembre de 1966. Hizo su
formación inicial en Arévalo, Miraflores y Salamanca, donde
hizo la Primera Profesión en1986 y la Profesión Perpetua en
1993.
Es Diplomado en Magisterio y Licenciado en Filología Hispánica
y Teología.
Ha sido Delegado provincial de solidaridad y SED, y Delegado
provincial de Pastoral. En 2005 comenzó a ejercer como
Coordinador del Equipo de Animación de los 20 centros
educativos de la recién creada Provincia “Compostela”, y como
Viceprovincial.
De 2010 hasta 2016 fue el Superior Provincial de “Compostela”
y presidente de la Conferencia Europea de Provinciales .
Desde 2016 vive en Mozambique, como miembro del Equipo formador del Noviciado
Marista de Matola.
H. Sylvain Ramandimbiarisoa
Nació en 1962 en Mahajanga, Madagascar. Hizo los primeros
votos en 1979 y la profesión perpetua en 1986.
Después de estudiar Psicología Religiosa en la Universidad
Gregoriana de Roma en 1994, fue Formador en el Centro
Internacional Marista en Nairobi durante siete años. Enseguida
fue nombrado Provincial de 2002 a 2007. Y responsable de la
Pastoral Vocacional de 2008 a 2012.
Ha sido director de una escuela en el norte de Madagascar y
nuevamente nombrado Provincial, en enero de 2014.
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La FJM demana "coratge, capacitat d’entesa i mediació, fermesa, diàleg
i discerniment per tal d'avançar com un sol poble"
Josep M. Esquirol imparteix la lliçó inaugural: Filosofia dels dos arbres edènics, en la qual
es pregunta "si la prohibició no és en el fons l'expressió d'un problema crític, relacionat amb
els afores i el coneixement"
La FJM demana "coratge, capacitat d’entesa i mediació, fermesa, diàleg i
discerniment per tal d'avançar com un sol poble"
Creu de Sant Jordi 2017, l'entitat és membre de la xarxa mundial de ICMICA-Pax
Romana i de l’Acadèmia Europea de la Religió; i li ha atorgat l'Ajut a la Formació al
projecte d'Elisenda Almirall La Bona nova a l'actualitat: intervencions i art cristià
contemporani en temples i ermites del territori català

Barcelona, 9 d'octubre de 2017. La Fundació Joan Maragall (FJM) ha celebrat aquest
vespre, a la Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona, l'acte d'inauguració del curs
2017-2018, que ha estat presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo. En el decurs
de l'acte, el president de la FJM, Josep M. Carbonell, ha fet públic el nom de la guanyadora
de l’Ajut a la Formació, que convoca la FJM des de fa 17 anys, i que enguany és per a
Elisenda Almirall, que treballarà el projecte La Bona Nova a l'actualitat: intervencions i
art cristià contemporani en temples i ermites del territori català. La lliçó inaugural, amb
el títol Filosofia dels dos arbres edènics, ha anat a càrrec de Josep M. Esquirol,
professor de la UB.
El president de la FJM, Josep M. Carbonell, ha iniciat la seva intervenció fent referència a
la situació excepcional, al moment històric que viu el nostre país, "un moment que ens
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demana coratge, capacitat d’entesa i mediació, fermesa, diàleg i discerniment". "Només així
podrem avançar com un sol poble", ha afegit. A continuació, ha destacat la concessió de la
Creu de Sant Jordi a la FJM, "en reconeixement a la tasca incansable que realitza en el
diàleg fe i cultura". Tot seguit ha recordat que ICMICA-Pax Romana ha acceptat la FJM
com a membre. I, a nivell internacional, ha remarcat que aquest 2017 la FJM ha entrat a
formar part de l’Acadèmia Europea de la Religió, "una institució que més enllà dels àmbits
acadèmics recull l’aportació a tota reflexió sobre la religió que s’està donant a Europa".
"Malgrat les dificultats econòmiques que estem vivint -ha afegit Josep M. Carbonell-, la FJM
es proposa aquest curs 2017-2018, a més de les activitats de difusió pública i les
publicacions, treballar per reforçar els nostres seminaris interns i fer xarxa per convocar el
món intel·lectual catòlic de Barcelona i de Catalunya". "Ben aviat -ha dit-, i en resposta a la
convocatòria de l'arquebisbe Omella a les diferents entitats i consells de la diòcesi, la FJM
presentarà
un
projecte
sobre
l’Actuació de l’Església de Barcelona
en el món de la Cultura i de la
Universitat que esperem pugui ajudar
en aquest univers clau pel futur de la
nostra diòcesi".
A continuació, el president de la FJM
ha presentat el ponent Josep M.
Esquirol i la seva conferència amb el
títol Filosofia dels dos arbres
edènics. El Dr. Esquirol ha explicat:
“Atès que el símbol fa pensar, ens
podem fer el regal d'acostar-nos als
dos arbres que segons la narració del
Gènesi eren al bell mig de l'Edèn, i
sobre un dels quals pesa l'estranya prohibició. Per això ens preguntem si la prohibició no
és en el fons l'expressió d'un problema crític, relacionat amb els afores i el coneixement. El
problema de com tenir els ulls oberts i no deixar de saber-nos vinguts a la vida; de com
pensar sense divinitzar-se; de com conrear la llibertat de pensament sabent alhora obeir
allò que el mateix pensament descobreix”.
Ajut a la formació per al projecte La Bona Nova a l'actualitat: intervencions i art cristià
contemporani en temples i ermites del territori català, d'Elisenda Almirall
Finalment, Josep M. Carbonell ha fet públic el nom de la guanyadora de la 17a edició de la
convocatòria de l'Ajut a la Formació: Elisenda Almirall, pel projecte La Bona Nova a
l'actualitat: intervencions i art cristià contemporani en temples i ermites del territori
català. Cal recordar que un dels objectius i finalitats de la FJM és promoure vocacions de
persones joves que tinguin capacitat i vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe i
qualsevol dels àmbits de la cultura. La FJM tracta de suscitar i promoure futurs intel·lectuals
cristians sensibles a les relacions entre la pròpia disciplina, tant en el camp de les ciències
de la naturalesa com en el de les ciències humanes, i el cristianisme, fent veure les
repercussions religioses i les implicacions humanístiques, ètiques o polítiques del tema
estudiat.
Elisenda Almirall Fuster (Barcelona, 1988) és graduada en Humanitats, amb menció en
Cultura del món contemporani, per la UAB (2006–2010); i màster en Estudis comparatius
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d'Art, Pensament i Literatura, amb una especialització cap a la recerca a la UPF (2010–
2012). "Sota el títol La Bona nova a l’actualitat: intervencions i art cristià contemporani en
temples i ermites del territori català s’amaguen diversos objectius que parteixen de la idea
que, malgrat que estem immersos en un segle governat per la secularització, un creixent
ateisme i un estès agnosticisme, continua vigent el fet religiós i la recerca de quelcom més
enllà d’un mateix. En un moment de la Humanitat tan complex, per a l’Església actual és un
repte connectar amb aquest entorn social i poder continuar complint la missió encomanada
de ser portadors de la Bona Nova, missatge que per als cristians continua mantenint el
contingut i el sentit. És precisament en aquesta conjuntura particular entre l’Església i la
societat on l’Art entra en acció i el projecte agafa sentit", ha explicat Elisenda Almirall.
"Després d’un segle XX marcat per silencis importants fruit dels moments històrics que es
van succeir -ha continuat Elisenda Almirall-, sembla que al segle XXI comença a veure’s de
nou l’art com una eina per reduir distàncies entre l’Església i el món. Aquesta tendència la
valoro com una gran oportunitat de poder observar com s’estableix el diàleg entre la
comunitat cristiana local i l’artista, la composició amb la feligresia o amb els possibles
visitants sense una confessió clara... i, al mateix temps, tot aquest moviment esdevé un
laboratori perfecte per analitzar com l’art pot modificar un espai concebut per contenir un
altre estil diferent a l’anomenat contemporani, però com aquest últim és capaç de completar
el desig de comunicació del Missatge o per intuir com les noves construccions s’adapten a
un art que tendeix a l’abstracció i al minimalisme".
Bisbe Gordo
Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar, va cloure l’acte dient que “tot aquest ventall d’iniciatives
de la FJM és un signe d’aquesta Església-en-sortida que ens demana el papa Francesc en
l’exhortació Evangelii gaudium; una Església en sortida cal que sigui molt sensible a la
cultura de cada país, i també a la cultura del nostre país,amb les seves arrels cristianes, les
seves múltiples manifestacions artístiqiues i literàries…”
També lloar l’esforç
que fa el Patronat de
la FJM per copsar
els problemes del
present
i
en
especial va afegir
que “esperem amb
molt d’interès el
projecte que ens han
anunciat
sobre
l’actuació
de
l’Església en el món
de la cultura i de la
universitat”.
Va remarcar unes
paraules del papa Francesc –que va dir que havia tingut molt presents en el seu esperit en
el recés espiritual previ a la seva ordenació episcopal: la necessitat d’anunciar Jesucrist als
pobres, als més necessitats i als allunyats, “com en una sortida constant cap a les perifèries
geogràfiques i existencials, cap als diversos mons culturals. El treball de la FJM enriqueix
la nostra cultura, perquè malda per fer present aquí el personalisme i l’humanisme cristià, i
és una aposta de sentit davant de la postveritat, els fonamentalismes i els integrismes”.
23 | 38

« LA VIDA RELIGIOSA EN UNA SOCIETAT MEDIÀTICA I
DIGITAL. La tecnologia canvia la nostra identitat i vocació?
Pautes per sobreviure en un món hipertecnològic»

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

25 DE NOVEMBRE, PROPERA JORNADA DE FORMACIÓ
PERMANENT AMB MÍRIAM DIEZ BOSCH
Data: 25 de novembre de 2017, dissabte.
Hora: 9.45-13. SESSIÓ MATINAL.
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea
(Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Tema:

LA VIDA RELIGIOSA EN UNA SOCIETAT MEDIÀTICA I
DIGITAL. La tecnologia canvia la nostra identitat i
vocació?
Pautes
per
sobreviure
en
un
món
hipertecnològic
Ponent: Dra. Míriam Diez Bosch. periodista especialitzada en religió. Professora de la
Universitat Gregoriana de Roma, de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull i directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, també
és la directora de l'àrea d'experts del portal Aleteia a Roma.

“No qualsevol treball, sinó un treball decent”
Un centenar de persones celebren la Jornada Mundial del Treball Decent en un acte
simbòlic a la catedral per demanar més condicions laborals
9 octubre, 2017 ESGLÉSIA DE BARCELONA
“No qualsevol treball sinó un treball decent”. Amb aquesta premissa es van reunir més d’un
centenar de persones d’entitats d’església, agrupades per la plataforma Església pel Treball
decent (Acció Solidària contra l’Atur, Càritas Barcelona, Cristianisme i Justícia, Justícia i
Pau, Delegació Pastoral Obrera, Delegació Pastoral Social, Mans Unides, SEDASE,
URC), als peus de la catedral de Barcelona amb motiu de la Jornada Mundial del Treball.
Tal com explica la responsable del programa de Formació i Inserció Laboral de Càritas
Diocesana de Barcelona, Desiré Garcia, “amb un treball decent es podria cobrir les
necessitats més bàsiques, però avui dia el treball no exclou a les persones de la pobresa,
justament, per les condicions i context laboral”. Segons els informes de Càritas Barcelona
hi ha moltes persones vulnerables que encara es troben immerses en la precarietat laboral.
En 2016 un 12% (382.500 persones) de les persones que treballaven a Catalunya no
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arribaven a final de mes. Aquesta xifra s’ha vist incrementada en 0,8% (39.000 persones
més) en relació al 2015 i un 3,4% en relació al 2008.

Més prestacions per viure
Contractes de curt termini, subcontractacions, atur, salaris baixos… Són només alguna de
les causes de denúncia que fan que avui dia el mercat laboral no asseguri les mateixes
condicions per a tothom. Per això, amb l’objectiu de denunciar-ho, durant la jornada pel
Treball Decent es va dur a terme aquest acte simbòlic en què els membres de la plataforma
Església pel Treball Decent, van estripar aquestes condicions indignes, escrites en
cartolines, per tal de mirar cap a un futur amb més oportunitats pel treballador. “Volem
demanar, augment del salari, més cobertures socials, no descapitalitzar-se de les persones
i així reactivar un ascensor social per a condicions adequades”, argumentava Garcia.
L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest, on es deixava clar que “no és una mena
qüestió econòmica, sinó la possibilitat d’una vida d’acord amb la dignitat de totes les
persones i d’una convivència fraterna”.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
presentacions…
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Entrevista a Conxa Adell, monja benedictina del monestir de Sant Pere de les Puel·les de
Barcelona.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/monestir-de-sant-pere-de-lespuelles/video/5692960/

Celebració de les Germanes Hospitalàries celebren el dia de la
Salut Mental
Madrid, 9 de octubre de 2017
(IVICON).- Hoy 10 de octubre,
Día Mundial de la Salud Mental,
Hermanas
Hospitalarias
celebran
con
especial
dedicación y cariño esta
jornada, apoyando las iniciativas
realizadas en favor de las
personas con esta enfermedad;
en su defensa y lucha contra el
estigma asociado a este tipo de
patologías.
Esta Congregación, con 136 años de historia, cuenta con una amplia red de centros y
dispositivos de atención socio-sanitaria repartidos por Europa, América Latina, África y Asia.
Por medio de la Hospitalidad, valor central de la Institución, impulsa un servicio profesional
y humano, hacia las personas con enfermedad mental a través de la acogida, el cuidado
especializado, la asistencia integral y la reinserción social.
Además, atienden a personas con discapacidad intelectual y otras enfermedades, dando
preferencia a las más vulnerables, según las necesidades de cada tiempo y lugar.
La Institución, fiel a sus orígenes, desarrolla la misión hospitalaria derivada del legado de
su fundador, san Benito Menni, quien enriqueció a la Iglesia y a la sociedad con este
enfoque de atención, a las personas con enfermedad mental de su tiempo, e instauró un
modelo de asistencia que aunaba los últimos avances de la medicina junto con una práctica
humanitaria y cristiana.
Entre las muchas iniciativas, entorno a la celebración de esta jornada mundial, Hermanas
Hospitalarias realizará un Foro de Debate Social sobre salud mental. El acto que tendrá
lugar en Milán (Italia) el próximo 28 de octubre, de 10.00h a 11.30h, llevará por título “¿La
medicina personalizada, será el futuro de la salud mental?”.
Para facilitar el seguimiento y la participación a nivel mundial, de todas las personas
interesadas en el tema, se retransmitirá en directo a través de un microsite creado para este
foro, al que también se podrá acceder desde la página web general de la
Congregación www.hospitalarias.org
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Curs semipresencial d’elaboració de Plans de Comunicació
Iniciamos el periodo de formación con una apuesta fuerte por hacer de la Comunicación un
instrumento para la Misión. Este año, el Servicio de Comunicación de CONFER ha diseñado
un curso semipresencial de Elaboración de Planes de Comunicación.

La Comunicación es estratégica para las empresas y las grandes organizaciones porque,
cuando está bien orquestada, ayuda a concitar a favor los mejores recursos: la voluntad y
el entusiasmo.
Por la misma razón, organizar bien la Comunicación es clave para las organizaciones que
tenemos como principio y fin el mensaje evangélico.
Disponer de un plan de Comunicación refrendado por los Gobiernos de los Institutos -de
los pequeños a los grandes-, ayuda a consolidar una comunicación centrada en lo
importante, orientada a los objetivos de la organización y, sobre todo, que contribuya a la
buena imagen de cada institución y, por tanto, de la Iglesia.
El curso de Elaboración de Planes de Comunicación de CONFER consta de tres jornadas
presenciales (30 de octubre; 29 de enero y 28 de mayo) y de tutorías y acompañamiento
personalizado en los períodos intermedios.
La parte teórica (por la mañana) será impartida por profesores de Comunicación y la parte
práctica (en la sesión de tarde) será facilitada y acompañada por comunicadores expertos,
miembros del Equipo de Reflexión en Comunicación que coordina CONFER. Como veis,
las jornadas nos servirán también como pretexto para conocernos, estrechar lazos,
apoyarnos mutuamente y hacer crecer la red de comunicadores de la Iglesia.
Si os surgen dudas, podéis hablar con el servicio de Comunicación de CONFER en
cualquier momento.
Además del curso, como en años anteriores, ofrecemos también talleres de construcción
de Identidad Digital en Redes Sociales (básico, en noviembre; y avanzado, en abril) y de
formación de portavoces/hablar en público (en el mes de marzo). Aquí podéis consultar el
programa de actividades.
Esperamos veros en breve para seguir haciendo red!
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Dia Europeu contra el Tràfic d’Éssers Humans
Amb motiu del Dia Europeu contra
el Tràfic d’Éssers Humans, SICAR
cat i la Delegació Diocesana de
Pastoral Social, amb la col·laboració
del Lloc de la Dona, us conviden
al ‘Diàleg entorn el Tràfic d’Éssers
Humans: Els menors’, que tindrà
lloc el dia 20 d’octubre, a
les 18h a Sant Pau del Camp.
L’acte, que presentarà en Josep
Maria Jubany (Delegació Diocesana
de Pastoral Social), tindrà unaTaula
Rodona amb les intervencions
d’Encarna
Jordán
(AdoratriusSICAR cat), Nieves de León
(Oblatas-Lloc de la Dona) i Rosa
Cendón (Adoratrius-SICAR cat).
Us hi esperem!
L’equip de SICAR cat

Festa de Santa Teresa de Jesús
Carmel de Mataró 2017
Dissabte, 14 d’octubre
18’45 Primeres Vespres
21’15 Vetlla
Diumenge, 15 d’octubre
7,30 Laudes
10,00 Eucaristia
18’45 Segones Vespres
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Celebra els #25anysPROIDE

PROIDE Nord- Com moltes i molts ja sabeu, el proper 16 de novembre PROIDE fa 25
anys d'història. Us convidem a celebrar-ho, segons el vostre vincle amb PROIDE:


Obert a tothom: petits i grans, professorat, alumnat, voluntaris i voluntàries,
socis/es, col·laboradors...

Gaudeix amb nosaltres d'un matí d'activitats, música, un bon dinar i una sorpresa
final. Recorda inscriure't al formulari. Preu adults: 10€. Preu menors de 12 anys: 5€.

Día Internacional
17 de octubre

para

la

Erradicación

de

la

Pobreza

¿Por qué un Día Internacional sobre la pobreza?
La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil
personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en
1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir
homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los allí reunidos
proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la
necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos
en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que se han hecho replicas
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en otras partes del mundo, incluida una ubicada en el jardín de la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen
social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su
solidaridad con los pobres.

El 17 de octubre representa, por tanto, una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la
lucha de las personas que viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus
problemas y un momento para que ellas mismas sean las primeras en luchar contra la
pobreza. La plena participación de los pobres, especialmente en las decisiones que afectan
a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las
estrategias para futuro sostenible. De este modo, podemos garantizar que nuestro planeta
y nuestras sociedades presentes y futuras respondan a las necesidades y a las
aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de algunos privilegiados.
Por tanto, resulta especialmente apropiado que el tema—elegido por la Organización de las
Naciones Unidas tras consultar a personas que viven en situación de pobreza y a
organizaciones de la sociedad civil—reconozca que todas las personas deben unirse para
acabar con la pobreza y la discriminación, para construir un futuro sostenible en el que se
satisfagan las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las suyas.
En su resolución 47/196 , la Asamblea General invitó a todos los Estados a que dediquen
el Día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades
concretas de erradicación de la pobreza y la indigencia. La resolución también invita a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que ayuden a los Estados,
cuando estos lo soliciten, a organizar actividades nacionales para la conmemoración del
Día, así como a que el Secretario General adopte las medidas necesarias por el éxito de
esta conmemoración.
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Menores no acompañados: reto de la sociedad

Mª Luisa Amorós
Educadora de medidas judiciales en medio abierto de la ciudad de Alicante
Solo este verano en Alicante, se han registrado más de 55 casos de menores extranjeros
no acompañados (MENA) que llegaron en patera. La mayoría proceden del norte de Africa.
Con frecuencia, estos menores han sido «empujados» por sus familias a migrar a otro país
para buscarse la vida y obtener dinero que puedan remitir a sus padres, viajando hasta
países europeos como España, donde la legislación y el sistema de protección a la infancia
ofrecen una notable red de atención e intervención. Esta es una variable importante a la
hora de entender la complejidad de las problemáticas que plantean los MENA junto a la
situación de riesgo que presentan, en la medida que muchos de estos chavales son
conscientes de que sus propios progenitores les han forzado a viajar a otro país,
arriesgando a veces su vida, sin que tengan posibilidad de regresar a su hogar.
Desde el momento en que se tiene conocimiento de la existencia de algún menor extranjero
no acompañado, el servicio de protección de menores de la comunidad autónoma pone en
marcha sus dispositivos de intervención y acogida. Y así es como ingresan en los centros
de recepción de menores.
Como educadora, para los diferentes profesionales que, por una u otra razón, de repente
nos vemos al frente de uno de estos menores, he podido ver el problema que representan.
Como profesionales, hay que dar respuesta, pero lo cierto es que no tenemos ni idea que
hacer con un grupo de adolescentes, que no habla nuestro idioma, y que se relacionan solo
entre ellos, que culturalmente nos queda lejos y que parecen recelar de cualquiera de
nuestras normas educativas hacia ellos.
Nos resultan, molestos, indisciplinados, pero sobre todo nos representan una gran
dosis de ansiedad, la ansiedad que genera tener que dar respuesta a esta situación, la
necesidad de tener que hacer algo educativo, y la ansiedad que da el buscar entre todos
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los recursos técnico-educativos que tenemos, que en muchas ocasiones acaba con un
exceso de disciplina y aunque suene poco ortodoxo, también añadiendo cierta dosis de
discriminación, que enmascara el miedo. El miedo a lo diferente, el miedo a no saber
qué hacer, que todos nuestros cursos y formación como educadores se quedan cortos, y
sazonando esto con cierta dosis de orgullo profesional que nos impide reconocer que
estamos asustados, y que no sabemos que hacer, y que nos hace a arremeter contra otros
profesionales, el sistema legislativo, y contra los menores en cuestión.
Hoy tenía que entrevistar a uno de estos chicos. En una salida del centro, se ha metido en
una pelea con otros menores. De camino a la entrevista pensaba en lo anterior, y observaba
como desde antes de conocer al chico, ya estaba tensa.
Pero tras un rato de conversación con el menor en cuestión, no sin dificultad, a pesar
del intérprete, y tras pasar la barrera de la tensión inicial, solo he visto a un niño. A
un niño asustado y solo.
No a un inmigrante indocumentado, no a un chico problemático, agresivo, con dificultades
en el control de impulsos. No, solo a un niño asustado. Y en ese momento todas mis
defensas, se han caído. En el momento que los estereotipos caen, solo queda lo humano,
solo queda el niño.
Un niño que se ha tenido que hacer adulto a la fuerza. Que ha reunido una gran dosis de
valentía y de fortaleza interna para dejar toda su vida atrás.
Un niño que se ha jugado la vida por cambiar su futuro. Y me pregunto, que vida tienen
estas personas, que consideran
mejor opción poder morir en el
intento de cambiar de vida, que
quedarse donde están.
No fue el querer ayudar lo que
me llevo a trabajar con la
infancia y la adolescencia en
exclusión, fue más bien una
cuestión de justicia social, de
creer que hay un espacio
digno para cada persona, y
que desde mi posición de
primer
mundista,
puedo
tender un puente para que
aquellos que su llegada al mundo fue menos afortunada, puedan recuperar la
dignidad y el respeto que les corresponden como seres humanos.
Este chico me ha hecho recordar, que, como profesional, todos los conocimientos, carreras
y cursos, solo sirven cuando puedes ver a la persona y por un minuto hacer el esfuerzo de
intentar sentir lo que es caminar con sus zapatos. Entonces la ansiedad y el miedo
desaparecen, y se puede establecer un vínculo que hace posible el trabajo.
La visión negativa inicial, da paso a ver las fortalezas de un chaval, que puede utilizar todo
ese coraje personal en hacer algo distinto con su vida. Como educadora me brinda la
posibilidad de embarcarme en la aventura de poder ayudarle a trazar un mapa de ruta
distinto, donde sus fortalezas se conviertan en las aliadas que le brinden oportunidades
de crecer.
Como decía El principito: Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
http://entreparentesis.org/menores-no-acompanados-reto-la-sociedad/
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Associació Amics dels Àngels

Festivitat dels Arcangels : Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel
Inici del nou cours 2017-2018 amb una missa concelebrada per Mn. Josep Ma. Marti
Bonet,Canonge Catedral de Barcelona i Mn. Rafael Mendez Rector
de la Parróquia de la Mare de Deu dels Àngels – Hem nombrat la Gna Victoria
Molins “ANGEL DEL BARCELONA 2017” per les obres socials- Varem ser
acompanyats per el Sr. Enric Vendrell- Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat
de Catalunya.

Marató de silenci compartit
CONVOCATÒRIA D’UNA MARATÓ DE SILENCI COMPARTIT
Davant la situació de tensió que s'ha generat, convé que la serenor i la interioritat es facin
visibles al carrer, i especialment en llocs emblemàtics. Per això, un conjunt d’entitats
convoquem una marató de silenci compartit, oberta a tothom.
Marató al Parc de la Ciutadella
Trobem-nos sense banderes ni emblemes, per damunt del soroll dels mots i les consignes
que divideixen, units en el silenci, en actitud d'interiorització, meditació, pregària,
visualització o projecció de futur, com cadascú vulgui anomenar-lo. Les persones que estan
fent dejuni pel mateix motiu són benvingudes. Estem convençuts que un gest col·lectiu,
persistent, que brolli del cor, i la força del pensament ben focalitzat, ajudaran a superar
l'espiral de la confrontació.
Inici: dilluns 9 d’octubre a les 17h, amb un acte simbòlic.
Horari: dies successius de 10h a 22h.
LLoc: Parc de la Ciutadella, a la vora de l’estany amb l’escultura “Desconsol” d’en Josep
Llimona. https://goo.gl/ZxxtaK
Aquesta expressió pacífica es mantindrà, per torns, mentre calgui.
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Marató a tot arreu
No tothom pot anar al Parc cada dia. Començarem
allà on siguem demà diumenge a les 07:30 del matí
i altre cop a les 21:30, en meditació, en pregària
silenciosa. Sabrem que amb nosaltres hi haurà
molts milers escampant la pau, des de casa seva,
tant a Barcelona com al més petit llogarret de
Catalunya, igual que des d'Auroville a l’Índia, que
també se'ns uneixen i als que els ho agraïm des de
l'ànima.
Cada dia farem el mateix, a les 7:30 del matí i a les
21:30 del vespre, quinze minuts o més segons preferències. Meditació de qualsevol tipus,
mindfulness, pregària silenciosa i recollida, gyoki, katsugen...
Compartiu experiències o aportacions al correu maratodesilenci@paisconscient.cat. A partir
del mateix dilluns dia 9 penjarem les més inspiradores al bloc de Marató de Silenci.
Difongueu-ho!
Entitats fins ara adherides com a convocants:
País Conscient
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB)
Associació UNESCO per al diàleg interreligiós (AUDIR)
Comunitat Mundial per a la MeditacióCristiana
Casa de l'Ésser
Fam de Llibertat
Sri Aurobindo Ashram - Auroville
PlecsBudistes -budisme compromès
Projecte Urgent Estimar
L’Ofici de Viure
Merry Life
Barcelona Conscient
Mark Pulido

Ateneu Universitari Sant Pacià: Inauguració del curs
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37è Aplec de Sant Francesc s'hi Moria. Vic, 8 d'octubre del 2017.
37è. APLEC DE SANT FRANCESC
S’HI MORIA. El diumenge dia 8
d’octubre del 2017, es va celebrar a
Vic-Osona el 37è Aplec de Sant
Francesc s’hi moria. Us adjuntem el
cartell, Va iniciar-se amb un
homenatge al P.Lluis Rocaspana i
Bastida. franciscà. L’Ajuntament li va
dedicar un ESPAI a l’Avinguda dels
Països Catalans, en el lloc on abans
hi havia l’hort dels frares del Remei.
Es va erigir un monolit també en
record de la presència franciscana a
Vic-Osona des de l’any 1225 fins el
2012. Hi eren presents, L’Alcaldesa
de Vic, Anna Erra. Dos antics regidors de l’Ajuntament en Joan López i en Xevi Cervera. La
germana del P, Lluís, Paquita, la neboda Mercè. Membres de l’Associació de veïns del
Remei i de la Calla,. Associació d’Amics de Sant Francesc s’hi moria , un centenar de
persones procedents de Vic, Barcelona Sabadell. Va obrir l’acte en Xevi Cervera explicant
el sentit de l’Acte, van parlar la presidenta de l’Assocació de veins del Remei. La neboda
del P.Lluís Mercè,.un membre de la Comunitat Pentecostal, Fra Josep Gendrau, que va
excusar l’assistència del nostre Ministre Provincial Fra Juan Carlos Moya ofm, i el P.
Màximo Garcia Rector de la Parròquia Sant Francesc de Sabadell.

Després varem anar cap a la plaça major de Vic i tot seguitr cap a Sant Frandesc s’hi moria
ons es va celebrar la missa presidida per Fra Josep Gendrau i concelebrada per Fra
Francesc Linares Guardià de Sant Antoni de Barcelona i Definidor Provincial, Fra Máximo
García de Sabadell i el Rector de la Parròquia de Calldetenes, que ens correspón, Mn Jordi
Castellet. Unes tres centes persones van participar a l’Euacaristia. Va Cantar la Coral de
Caldetenes. Després hi hagué la RIFA tradicional de l’Àplec. Sortejant, lots de llangonissa
de Vic, pernils, paneres de verdures i productes de la terra
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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
Aquesta teòloga ha estat convidada per Cristianisme i Justícia a oferir la ponència inaugural
del curs 2017-18, amb el títol “Transformar l’Església i el món en femení”. Experta en
l’espiritualitat laïcal que emergeix de les comunitats cristianes de base i en el debat sobre
la participació de la dona en l’Església, Maria Clara Lucchetti Bingemer defensa que
l’Església ha d’obrir camins i espais a la dona i valora el camí que han fet en els darrers
anys les dones teòlogues, per tal d’ocupar, amb competència, espais d’accés al
coneixement, a la docència i a la investigació teològica.

Jornada General de l’ACO
«Perquè on tens el tresor hi tindràs el cor» és el lema de la 64a Jornada General de
l’ACO que se celebrarà el proper 12 d'octubre al Col·legi Salesians Sant Joan Bosco, al
barri d'Horta de Barcelona. Aquesta citació de l’Evangeli de Mateu s’ha triat per un curs en
què s’abordarà la corresponsabilitat, tal i com es va marcar l’entitat a l’XI Consell.
La trobada, que es fa durant tot el dia, és un moment festiu i formatiu obert a tots els
militants, amics i simpatitzants de l’entitat d’acció catòlica especialitzada en l’evangelització
del món obrer i les classes populars.

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya fecc informa
9.10.2017 núm. 655
Atents als fets i a les persones
Voldríem començar el FECC Informa fent-vos notícia d’algunes actuacions pròpies de la
normalitat institucional, com ara la celebració del 1r Aplec de Professors i Mestres Cristians
que ha tingut lloc a Montserrat o la reunió del Patronat de la Fundació, amb l’assistència del
seu President, el Cardenal Joan Josep Omella... Però no és fàcil. Els esdeveniments es
van succeint a una velocitat tant accentuada que resulta impossible fer-ne abstracció. No
és possible ignorar una realitat que, vulguem o no, persisteix en incidir al nostre entorn.
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Tots tenim encara presents les càrregues policials del diumenge 1 d’octubre. Les
destrosses materials en els punts de votació i, sobretot, les lesions causades a persones
que restaven aplegades de forma pacífica. Una violència que afectà molt directament les
escoles, entre les quals, algunes del nostre col·lectiu. Com vàrem anunciar al FECC Informa
de la setmana passada, reiterem la nostra fraternal adhesió i solidaritat als titulars
d’aquestes escoles i a la resta de membres de la comunitat educativa amb el desig d’una
prompta recuperació de la normalitat. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya
condemna un cop més la violència i lamenta profundament aquests durs i penosos
esdeveniments. En aquest sentit, algunes de les institucions afectades han elaborat un
manifest, que us donem a conèixer en aquest butlletí.

En l’ànima ciutadana, aquest context provoca inquietud. Una sincera i legítima preocupació
pel present i pel futur. Des de la societat en general, però també en el si de les institucions
d’església, moltes han estat les veus que s’han alçat, tant en defensa de la legitimitat moral
de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les
persones i els pobles, com també demanant que siguin escoltades les legítimes aspiracions
del poble català per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional. Des de
la CET s’ha demanat a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el govern
de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència
social, i s’ha afirmat que l’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió i s’ofereix
per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble.
Ahir, Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, escrivia a La Vanguardia reiterant el
contingut del document de la CET: “Animem a avançar pel camí del diàleg, de l’acord, del
respecte als drets i les institucions, i a la no-confrontació, ajudant que la nostra societat sigui
un espai de germandat, de llibertat i de pau”, concloent “La violència en canvi, sigui verbal
o física, no resol els problemes, sinó que els enquista o agreuja”.
I mentrestant, a les escoles, què? Potser ens pugui servir d’ajut la nota que el director d’una
de les escoles afectades per les càrregues policials de diumenge ha enviat al seu claustre.
Comença l’escrit indicant que la institució és plural i inclusiva, i que això “significa que tot i
tenir un posicionament institucional en el camp religiós, polític i social, vetlla perquè les
persones amb altres opinions se sentin còmodes en la institució, sempre que se sentin
compromeses amb la seva missió”. I afirma “Pensem que seria bo de treballar els valors de
la convivència, el respecte, la dignitat i la diversitat en algun moment de la jornada
escolar...”, finalitzant amb l’afirmació que “compartim aquestes reflexions des del més
profund respecte a les idees personals i des de la confiança total en el bon criteri de cada
membre de la comunitat educativa”.
Dèiem nosaltres que 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. I les línies que hem reproduït en poden ser un exemple.
Des de la FECC insistim que és imprescindible que imperi la sensatesa, el respecte a la
diversitat d’opinions i de projectes socials en un espai d’autèntica democràcia. Fent una
lectura serena de tot el que hem viscut, encomanem-nos al Déu de la pau i que el seny i el
desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots i mantinguem viva l’esperança que l’anhel dels
pobles es construeix des de la sincera voluntat d’entesa i concòrdia entre les persones.
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Signes dels temps a TV3 : « Acadèmia Mariana de Lleida »

A Catalunya hi ha moltes persones i entitats d'Església que desenvolupen una gran activitat
cultural. L’Acadèmia Mariana de Lleida fa més de 150 anys que treballa per establir ponts
de diàleg entre la fe i la cultura a la capital del Segrià. “Signes dels temps” entrevista Joan
Viñas, director de la Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida. La conversa
s’ha gravat a l’oratori de la Verge Blanca.
TV3 – Programa: Signes dels Temps
Dia: 15 d’octubre de 2017, diumenge.
Hora: 10.30 h.
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps
www.twitter.com/signesdelstemps

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

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
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