
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Immaculada ens obre l’esperança de l’Advent 

Barcelona, 7 de desembre de 2017                                                                              ANY X. núm.        
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Avui, primer diumenge d’Advent, iniciem 
un nou any litúrgic, un nou camí del 
Poble de Déu amb Jesucrist i 
acompanyats de Maria. Ella ens 
ensenya a esperar la vinguda del seu 
Fill. És el moment de deixar-nos guiar 
per Maria. 

La Mare de Déu apareix en la penombra 
de l’Advent com la flor més lluminosa 
que ens dona esperança. L’Advent és el 
temps marià per excel·lència. En aquest 
sentit, a l’inici d’aquest temps litúrgic 
celebrem la solemnitat de la Immaculada 
Concepció, en què el poble cristià 
celebra que Maria va ser preservada de 
qualsevol màcula de pecat original i 
enriquida amb la plenitud de la gràcia 
des del primer moment de la seva 
concepció. L’any 1854, el papa Pius IX 
va proclamar el dogma de la 
Immaculada Concepció fonamentant-se 
en la fe de l’Església sobre aquest 
misteri marià. 

Maria fou Immaculada perquè 
esdevindria mare del Fill de Déu. 
L’Esperit Sant fou enviat per santificar el 
seu si, per disposar-lo a acollir el Fill. 
Sant Sofroni, bisbe, deia a Maria en un 
sermó: «Sou realment beneïda entre les 
dones, perquè si per naturalesa vau ser 
dona, en veritat us convertíreu en mare 
de Déu». Per ser la Mare del Salvador, 
Maria va ser «dotada amb uns dons a la mesura d’una missió tan important» (cf. LG 56). 
Maria va ser guiada en tot moment per la gràcia de Déu. 

La figura de Maria de Natzaret pren un relleu especial en el cor de l’Advent. Ella ha acollit 
la Paraula en el seu cor de verge i en el seu si maternal, la Paraula que s’ha fet carn de 
salvació. Realment, Maria és l’arca de la nova i eterna aliança. Des d’aleshores, Déu és 
l’Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres. 

En aquesta celebració i en aquest temps d’Advent tots som convidats a fixar el nostre 
esguard sobre la humilitat, sobre l’esperit generós de servei i sobre l’exquisida caritat de 
santa Maria. I som espontàniament inclinats a immergir-nos en la dolcesa inefable d’aquells 
nou mesos que Maria fou sagrari vivent de l’esperança, feta ja presència en ella. 

«La Immaculada Concepció de la Verge Maria» 
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El poeta Joan Maragall ho va expressar bellament en la seva poesia La nit de la Puríssima, 
en la qual diu: 

Aquesta nit és bé una nit divina. 
La Puríssima, del cel 
va baixant per aquest blau que ella il·lumina, 
deixant més resplendors en cada estel. 

Per la nit de desembre ella davalla, 
i l’aire se tempera, i el món calla. 
Davalla silenciosa… 
Ai, quina nit més clara i més formosa! 

En efecte, Déu va voler que la Immaculada fos bella als seus ulls i perfecta davant la mirada 
dels homes. Però ho va voler sense que deixés de ser una dona, sense restar res a la seva 
feminitat; al contrari, sublimant el seu amor, la seva delicadesa, la seva sensibilitat i la seva 
entrega generosa als altres. El papa Pau VI deia al filòsof cristià Jean Guitton: «En Maria 
es va realitzar la intenció divina de fer de l’ésser humà el reflex, la imatge, la fotografia, la 
semblança de Déu». Quan les dones, les esposes i les mares s’emmirallen en Maria, 
realitzen adequadament la seva gran vocació, com ho va fer ella. 

Que de la mà de Maria puguem aprofitar aquest temps d’Advent per disposar-nos 
interiorment a acollir Déu que es fa present en les nostres vides. 

† Cardenal Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona 
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Lunes 13 
9:00 Entrega de carpetes 
9:30 Eucaristía presidida por Mons. Renzo Fratini Nuncio Apostólico 
10:30 Apertura de la Asamblea 
Saludos:       Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico 

Mons. Jesús Catalá, Presidente de la CEVC 
Mª Rosario Ríos ,ODN Presidenta de la CONFER 

11:30 Descanso 
12:00 Presentación de candidatos: Vicepresidente, Vocal masculino 
Ponencia: «Lo miró con amor» Mc 10, 17-21 Elisa Estévez López, IT  
 

“LO MIRÓ CON AMOR” (Mc 10,17-21) 

Co-creadores del mundo después de habitar las miradas de los jóvenes 
 

Introducción 
1. ¿En qué contexto nos preguntamos cómo ser mediación para los jóvenes del encuentro 

con Dios? 
2. “Consultar a Yahveh… fuera del campamento” (Ex 33,7) 

2.1. Un cambio de lógica 
2.2. Hablar en otras lenguas las maravillas de Dios 
2.3. Testigos de vida confiada, alegre y comprometida  
2.4. Mistagogos del encuentro con Dios 

La darrera assemblea general de CONFER reflexiona sobre els joves 
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3. Una mirada nutrida por el amor 
3.1. Preguntarnos por nuestra mirada a los jóvenes 
3.2. “Un mar de fueguitos”  
3.2. Hay encuentros que son teofanías  

4. Un diálogo que ahonda la situación de cada joven y le lleva a elegir 
4.1. Anhelo de plenitud… movimiento de salida y de retorno… 
4.2. Acompañar el camino hacia el corazón 
4.3. Escuchar la soledad sonora 
4.4. “Veo una rama de almendro… has visto bien” (Jer. 1,11-12) 
4.5. Vivir con y desde el Dios comunión 

5. La tentación de las propuestas fáciles 
5.1. No se engendra sin dolor 
5.2. Escuchar al Señor en el susurro de una brisa suave  
5.3. “Frunció el ceño y se marchó triste, pues era muy rico” (Mc 10,22) 
5.4. Convertirse en personas “desplazadas” 

6. Una palabra final  

 

 
 
Diálogo 
16:15 Memoria-Informe de Secretaría General 

Memoria Económica 2016 y Presupuesto 2018 
Memoria del Fondo de Ayuda a la Vida Religiosa 
Aclaraciones 

18:00 Descanso 
18:30 La mirada de los jóvenes Modera: Belén Blanco 
20:00 Final de la Jornada 
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Martes 14 
 
9:00 Eucaristía presidida por Mons. Jesús Catalá Presidente de la CEVC 
10:00 Ponencia: «¿Qué buscáis?» Mc 1, 38 Adrián de Prado, CMF  
 

 
« ¿QUÉ BUSCÁIS? » [Jn. 1,38] 

 
1. UN ICONO RECIO Y SERENO PARA TIEMPOS DE DESASOSIEGO: Jn 1,35-39 

1.1. «Juan estaba allí». El Nombre esperado 
1.2. «Vio a Jesús que pasaba». El Nombre encarnado 
1.3. «Y dijo: “He ahí/Este es”». El Nombre pronunciado 
 

2. UNA MORADA INMENSA CON TRES ESTANCIAS INELUDIBLES 
2.1. «¿Qué buscáis?». La hondura última de la VR: «Tú» 
2.2. «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?». La belleza concreta de la VR: «Amén» 
2.3. «¿Cómo será esto?». La esperanza mayor de la VR: «Aleluya» 
 

3. UNA PRESENCIA HUMILDE Y ROTUNDA EN UN MUNDO CONVULSO 
3.1. El dedo del discípulo. La VR como signo vivo 
3.2. Las sandalias del Cordero. La VR como testigo agradecido 
3.3. El mandato del encarcelado. La VR como acicate decidido 

 

Diálogo 
11:30 Descanso 
12:00 Anunciar el Evangelio a los jóvenes Modera: Xabier Camino, SDB 
16:00 Ponencia: «Venid y lo veréis» Jn 1, 39 El Sínodo de los obispos, una ocasión para 
escuchar, descubrir, interrogarnos y proponer. José Mª Rodríguez Olaizola, SJ 
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EL SÍNODO DE LOS OBISPOS. 

UNA OCASIÓN PARA ESCUCHAR, DESCUBRIR, INTERROGARNOS Y PROPONER. 

 

Dos ideas claves en el punto de partida 

1) Nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos de que todos los jóvenes 

tienen vocación 

2) El gran reto que nos plantea el documento a nosotros. ¿Podemos ser testigos?  

 

Tres partes claras en el documento 

1) La juventud actual 

2) El discernimiento vocacional 

3) Elementos fundamentales de una pastoral 

juvenil vocacional 

 

(No es novedoso, pero es una buena síntesis de 
muchos elementos que se han ido formulando en los 
últimos años) El problema, entonces, no es el 
diagnóstico, sino la pregunta de si nosotros estamos 
preparados para afrontarlo… 
 

I. ¿QUÉ HAY QUE HACER?   La idea de vocación para el Sínodo 

 
II. ¿CON QUIÉN HAY QUE HACERLO? LOS JÓVENES 

 
Vocación es la conciencia de que, entre los muchos caminos que uno puede recorrer, sin 
embargo, se siente llamado a elegir uno que define su vida y que marca una forma de 
relación con una comunidad y con el mundo. La fe da sentido a ese camino. La decisión es 
libre, y requiere, por parte de uno, que ponga en juego su voluntad. Pero implica renuncias. 
Por ello mismo, también implica riesgo. La vocación es, al final, una forma de amor. Es más, 
es una historia de amor. 

a) Una forma de amor 
b) La voluntad 
c) La vida como historia 
d) Vocación y sentido 
e) Sentido trascendente 
f) La libertad reconquistada 
g) Pertenencia, propósito y compromiso. 

 
III. ¿QUIÉN TIENE QUE HACERLO? LOS TESTIGOS QUE SE NECESITAN HOY 

 
a) Cercanía. Distancias que tenemos que salvar. 
b) Credibilidad. Lo que nos preocupa es lo que nos hace creíbles. 
c) Coherencia. ¿Hay evangelio en nuestra forma de vida? 
d) Honestidad. Honestidad es atreverse a pensar y formular… 

Diálogo 
17:30 Descanso 
18:00 Mesa de diálogo Modera: Enric Puiggrós, SJ 
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19:00  Elecciones 
- Vicepresidente 
- Vocal masculino 
Votaciones 
- Memoria de Secretaría  
- Memoria de Administración 

19:30 Oración concierto Grupo Ixcis 
20:30 Final de la Jornada 
 
Miércoles 15 
 
9:00 Oración 
9:30 La pastoral vocacional, desafío y esperanza para la Iglesia Equipo de PJV de la 
CONFER y D. Juan Carlos Merino Delegado de Pastoral Vocacional de Madrid  
Diálogo 
11:00 Descanso 
11:30 Ponencia: La Vida Consagrada camina con los jóvenes 
Mons. José Rodríguez Carballo Secretario de la CIVCSVA 
Diálogo 
12:15 Informaciones 
12:45 Evaluación de la Asamblea 
13:00 Eucaristía presidida por Mons. José Rodríguez Carballo 
Secretario de la CIVCSVA 
Clausura de la Asamblea 
 
 
 

 
 
La Vida Consagrada, con y como Iglesia, quiere «interrogarse sobre cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también 
pedir a los jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor 
que resuena también hoy... Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del 
mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer». [Doc. 
Preparatorio Sínodo, pág. 1] 
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Josep Urdeix i Dordal, 
president emèrit del Centre de 
Pastoral Litúrgica (CPL) de 
Barcelona i secretari general 
del III Congrés de Litúrgia de 
Montserrat, va lliurar a l’abat 
de Montserrat, Josep M. Soler, 
els arxius d’aquest congrés, 
celebrat l’any 1990. Els arxius 
estaven dipositats al CPL, 
perquè en el seu moment 
s’ocupà de la secretaria 
administrativa del Congrés i 
participà activament en 
l’organització.  
 

En l’acte de lliurament dels arxius, Josep Urdeix va estar acompanyat de Josep M. 
Romaguera, actual president del CPL, i de Mercè Solé, que n’és la secretària. Juntament 
amb l’abat de Montserrat, hi hagué Bernabé Dalmau, membre també del CPL, i Josep 
Galobart, arxiver de Montserrat. 

La Conferència Episcopal Espanyola en l’edició número 409 de la reunió del Comitè 
Executiu va acordar que «s’instituciona- litzés la Jornada d’Oració per les Víctimes d’Abusos 
Sexuals, el 20 de novembre, Dia 
Universal de l’Infant, i que 
s’introduís una intenció en l’oració 
dels fidels per les víctimes dels 
abusos de menors». La CEE 
s’uneix d’aquesta manera a la 
petició feta pel papa Francesc en 
què s’instava les conferències 
episcopals a triar «un dia apro- piat 
per pregar per les víctimes d’abús 
sexual com a part de la iniciativa de 

la Jornada Universal de l’Oració». 
La CEE ha optat pel Dia Universal 
de l’Infant, que se celebra cada any 
el 20 de novembre des del 1989, 
data en què es va acordar el text 
final de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el compliment de la qual és obligatori per 
a tots els països que l’han signada. És un dia dedicat a tots els nens del món que vol cridar 
l’atenció sobre la situació dels més desafavorits, donar a conèixer els drets de la infància i 
conscienciar de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.  

Lliurament dels arxius del III Congrés de Litúrgia de Montserrat 

Jornada d’Oració per les Víctimes d’Abusos 
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Nosaltres, els participants en el 
XXII Capítol general dels Germans 
Maristes, màxima autoritat 
extraordinària de l’Institut, ens unim 
al Papa Francesc i als organismes 
internacionals que promouen i 
defensen els drets dels infants per 
condemnar qualsevol forma d’abús 
a infants i joves: emocional, físic o 
sexual. 

Reconeixem el dolor i el sofriment 
causats a les víctimes per part 
d’algunes persones que pertanyen 

a institucions maristes. Us demanem perdó per les ferides que aquests actes us van 
provocar. Sabem que les vostres vides han estat trencades, i que aquest patiment ha estat 
compartit amb les vostres famílies i éssers estimats. 

L’abús és l’antítesi dels nostres valors maristes i soscava la finalitat mateixa del nostre 
Institut. Qualsevol abús als infants o joves és una traïció als nobles ideals del nostre 
fundador, Sant Marcel·lí Champagnat. 

Al final del seu mandat, el nostre Superior general, el G. Emili Turú, en el seu discurs al 
XXII Capítol general, va dir el següent: 

Una institució com la nostra, que hauria d’haver protegit els menors de qualsevol forma 
d’abús, els va fallar de manera evident. Potser podríem trobar explicacions que ajudin a 
comprendre com hi va poder haver situacions d’abús sexual en algunes de les nostres 
institucions. Però cap d’aquestes explicacions servirà com a justificació, perquè mai no 
haurien d’haver passat. 

L’existència de víctimes ens recorda de forma permanent que els hem fallat com a institució. 
I si així va ser en el passat, no els podem tornar a fallar, sota cap pretext. 

Donem suport a la tasca que, en els últims anys, s’ha realitzat en l’Institut marista per 
protegir els infants en les nostres institucions, ja siguin escoles, obres socials o altres 
serveis. Aquesta tasca s’ha dut a terme, sobretot, exigint que en tot el món marista siguin 
implementades Polítiques de protecció infantil i programes de capacitació i presa de 
consciència per tal d’evitar que l’abús infantil torni a succeir en les nostres institucions. 

En finalitzar el nostre Capítol general, ens comprometem a ser proactius per assegurar que 
l’Institut marista, en tots els seus àmbits, s’ajusti als estàndards més exigents de protecció 
infantil, de manera que totes les nostres obres siguin llocs on els infants se sentin segurs i 
a gust. 

Els participants en el XXII Capítol general | 20 d’octubre de 2017 

Declaració del XXI Capítol general dels Germans Maristes 

a les víctimes i supervivents d’abús 
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Josep Rambla. Catalunya Cristiana 
 
Recordem i agraïm de la vida de Joan Suñol, les seves qualitats d’iniciativa, de solidaritat, 
de sensibilitat pels més pobres, de bellesa, de capacitat d’acollida i de simpatia, de 
senzillesa i de proximitat. Lleida ha estat el lloc on més de temps, i en els anys de la seva 
maduresa, ha esmerçat el seu zel apostòlic, ha desenvolupat col·laboració i amistat amb 
els preveres i laics al servei d’aquesta estimada diòcesi i també ha viscut la seva entrega 
solidària als més desvalguts.  

Jesucrist era el seu centre vital. De petit, a la família, ja va assimilar aquells trets 
fonamentals de l’estil de Jesús: senzillesa, solidaritat, mirada positiva i alegre a la vida i a 
les persones, juntament amb una sensibilitat artística i poètica que es manifestà en la seva 
afició al teatre. D’adolescent, a l’escoltisme, als caputxins de Sarrià, s’anava revelant l’amor 
a la natura i a la muntanya, la creativitat i la capacitat de lideratge. Hi va rebre un bon 
impacte franciscà que l’ha acompanyat tota la vida. A l’Escola d’Hostafranchs (Ateneu 
Montserrat) va iniciar el contacte amb els jesuïtes, el testimoni i acompanyament dels quals 
el van portar a decidir-se per entrar en la Companyia de Jesús. En el noviciat de Barcelona, 
Jesucrist va anar endinsant-se més i més a fons en el cor i en la vida del Joan: conèixer 
Jesús, estimar-lo, seguir-lo en la vida i en la manera de relacionar-se amb els altres, 
comprometre’s en el servei a tothom.  

Dues coses va assimilar de manera molt particular de l’escola d’Ignasi de Loiola: la unió 
inseparable de contemplació i acció, i la plena disponibilitat per la missió, pel servei, dins 
d’un cos, la Companyia de Jesús. La dimensió contemplativa el va acompanyar sempre, 
però la mobilitat de l’acció sempre hi estava associada. En l’activitat pastoral ha promogut 
la catequesi, el servei als més pobres i la iniciació en l’experiència interior de la pregària, 

en una reeixida 
síntesi entre fidelitat 
a Déu i fidelitat al 
món, fe i vida, oració 
i acció. I sempre ha 
estat disposat a anar 
on les exigències 
d’un nou servei el 
reclamaven.  

Amb el Joan s’han 
fet més entenedores 
les dues sentències 
de la tradició 
ignasiana: ser 
contemplatiu en 
l’acció i cercar i 
trobar Déu en totes 
les coses.  

(Extret de l’homilia en el funeral de Joan Suñol, a la catedral de Lleida el 19 de novembre)  

Joan Suñol, contemplatiu en l’acció 



    12 | 28 

 
 
 
 
 
 

 
L’enginyer i teòleg Carles Xavier Noriega emprèn una nova missió com a prevere en 
el Monestir de Montserrat 

27 novembre, 2017. Òscar Bardají i Martín. Catalunya Cristiana 
    

El P. Carles Xavier Noriega va rebre de mans de Mons. Manuel Nin, monjo de Montserrat i 
ara exarca apostòlic per als catòlics de tradició bizantina a Grècia, l’ordenació presbiteral el 
passat 4 de novembre. “És un pas més que Déu em demana per sortir de mi i anar a trobar 
i servir els altres”, assegura. Enginyer de telecomunicacions i llicenciat en teologia, 
especialitzat en monàstica, el P. Carles Xavier és el responsable del diàleg interreligiós de 
la comunitat benedictina i director de la revista Studia Monastica. 

Què creu que pot aportar als altres, com a prevere? 

Vull pensar que, després d’escoltar, podria donar una paraula des de la pregària, el silenci 
i l’amor als pares de l’Església i al monaquisme. Però això només és una declaració 
d’intencions i tampoc no sóc original; hi ha tants monjos i capellans que ja ho fan! A mi 
encara em queda molt per aprendre, i no només dels llibres. 

De què està més agraït a Déu? 

Que hagi donat sentit a la meva vida. No és que abans fos un tarambana o una bala 
perduda, però em mancava quelcom; la vida no m’omplia prou, no tenia direcció. Des del 
moment que vaig redescobrir Déu tot va canviar: cada dia és nou i ple de noves 
experiències per viure. 

Per què es va involucrar en el diàleg interreligiós dins el monestir? 

Des de jove m’han interessat les religions orientals; amb els estudis també he descobert 
altres religions i sempre he tingut la sensació que m’empenyien a aprofundir en la meva fe 
i a ser millor cristià. D’altra banda, només des del mutu coneixement es pot dialogar i 
comprendre l’altre. Com a monjo puc compartir i entendre amb facilitat les pràctiques i 
experiències de monjos d’altres religions. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/donar-una-paraula/ 

«Donar una paraula»  

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/donar-una-paraula/
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Rosa Maria Jané Chueca. 
Catalunya Cristiana 
 
El germà Luis Marzo és l’ideòleg 
de la capella hospitalària on line 
que acaben de posar en marxa 
Joves Sant Joan de Déu. A la 
pàgina web capillahospitalaria.tk 
trobareu fins a vint-i-una realitats 
actuals per les quals pregar, com 
els refugiats, els malalts, els sense 
sostre... cada temàtica està 
acompanyada d’un text bíblic, una 
cançó, una pregària i un espai per 
deixar una petició o acció de 
gràcies.  

Com sorgeix aquesta iniciativa?  
La iniciativa de crear la Capella 
Hospitalària on line va sorgir fa uns 
mesos per tal de donar resposta a 
la petició d’alguns joves que ens 
havien demanat poder disposar 
d’un espai que els permetés 
pregar per aquelles realitats de 
dificultat i fragilitat i que necessiten 
la nostra oració. Davant la 
dificultat de poder donar resposta 
a aquesta demanda de manera 
presencial, va sorgir la idea de crear una plataforma que ens ajudés a unir-nos per pregar 
pel món sense haver de desplaçar-nos.  
 

Amb quin criteri s’han escollit les temàtiques per les quals poden pregar els joves?  
Les temàtiques que hem recollit inicialment tenen relació amb aquells col·lectius de 
persones amb els quals els Germans de Sant Joan de Déu com- partim vida i missió. No 
obstant això, aquest espai vol ser dinàmic i en permanent actualització. És per això que 
periòdicament s’incorporaran noves temàtiques per pregar, tenint sempre present la realitat 
del nostre món.  
 

Cada intenció està molt cuidada: Paraula de Déu, música, pregària, espai per a la 
petició... qualsevol jove es pot sentir interpel·lat?  
Pregar no és fàcil i, per això, és important tenir cura de l’espai i proposar recursos que ajudin 
a entrar en aquesta dimensió de relació amb Déu. Qui no pot sentir-se interpel·lat a resar 
per realitats tan actuals com els refugiats o les persones en situació de sense llar? Crec 
que qualsevol jove que entri a la Capella Hospitalària es pot sentir interpel·lat per alguna 
realitat de les que s’hi presenten.  

G. Luis Marzo: «Volem apropar l’Evangeli al món virtual en el qual 

estem immersos» 
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Quins són els avantatges de fer pregària on line?  
[http://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria] 
Hi ha joves que senten la necessitat de pregar i no saben com fer-ho ni on fer-ne. De 
vegades, la nostra agenda del dia a dia ens impedeix participar en algunes iniciatives de 
pregària que ens proposen des de les parròquies o des d’altres moviments. Per això vam 
decidir apostar per una plataforma en línia que facilita poder adaptar de manera flexible la 
pregària als horaris dels joves. A més, la plataforma té adaptada la seva versió mòbil per 
tal de poder pregar des de qualsevol lloc.  

 

 Amb aquesta capella virtual no valen excuses com «jo no sé pregar», «m’avorreix fer 
oració» o «no tinc temps»?  
Crec que aquest format de capella virtual pot ajudar els joves a descobrir la importància i la 
necessitat de pregar des de la vida. El gran perill del moment actual és ocupar la vida amb 
les coses de Déu i oblidar-nos de relacionar-nos amb el Déu de les coses. A més, la capella 
ofereix la possibilitat de poder compartir alguna intenció concreta que serà recollida pels 
Germans de Sant Joan de Déu i totes seran presentades en la nostra pregària comunitària.  
 

Aquesta web és una eina per descobrir Déu en el continent digital?  
Crec que el continent digital és el lloc privilegiat de trobada dels joves, on avui dia la fe està 
cridada a expressar-se i proposar-se. Són els espais actuals on l’Evangeli ha de proclamar-
se com a proposta vital per als joves d’avui. Volem apropar l’Evangeli al món virtual en el 
qual tots estem immersos.  
 

És una contribució de Sant Joan de Déu de cara al proper Sínode de Joves?  
Una de les temàtiques que hem incorporat és pregar pels joves i espe- cialment pels fruits 
del proper Sínode dels Bisbes que tindrà lloc l’any vinent. El papa Francesc ens està 
animant contínuament a buscar nous llenguatges per apropar l’Evangeli als joves. Crec que 
aquesta iniciativa podria ser una resposta a aquesta proposta d’evangelització per als joves 
d’avui. 
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Miguel Pastorino. Aleteia 

¿Porque el ser humano tenga necesidades de toda clase, se concluye que para eso tuvo 
que inventarse un Dios? 

Muchos de los argumentos esgrimidos por jóvenes y adultos que se declaran ateos es 
simplemente que Dios es un invento humano, una proyección psicológica de nuestros 
deseos, un consuelo para personas que necesitan “creer en algo”. Y al demostrar la 
evidente necesidad humana de trascendencia, quedaría demostrado que Dios es tan solo 
una ilusión.   

Estas ideas no son nuevas y se han vuelto populares, hasta el punto de que muchas 
personas creen que por el solo hecho de afirmar la necesidad humana de creer en una 
realidad trascendente, habríamos encontrado el origen de la religión. Algo muy ingenuo y 
básico, pero esgrimido como un gran argumento hacia los creyentes que son tratados como 
subnormales por tener fe, o simplemente como gente carenciada en su vida emocional. 

El problema de Dios 

 Decía el filósofo español Xavier Zubiri a mediados del siglo XX que “el ateísmo es la 
característica de nuestro tiempo”. Si bien hemos pasado de un ateísmo humanista y 
militante, a un ateísmo práctico, de indiferencia, no es menos cierto que  mucho de lo 
sembrado por los ateísmos humanistas en el plano de las ideas, sigue vivo aunque de modo 
más discreto. 

Los postmodernos afirman que ya no hay ateísmo fuerte, porque ya no interesa el problema 
de Dios.  Sin embargo se siguen escuchando viejos y superados argumentos en la calle y 
en las redes sociales. 

“¿Es Dios una proyección psicológica de nuestros deseos?” 
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Es importante recordar que el ateísmo sistemático es un fenómeno moderno y que a lo 
largo de la historia el problema de Dios siempre ha sido un tema fundamental en la historia 
del pensamiento y en la vida cotidiana de las personas. 

Creo que lo sigue siendo, porque como expresaba Kant en el siglo XVIII: aunque es el 
concepto más inalcanzable, es al mismo tiempo inevitable para la razón humana. Aún los 
filósofos ateos, para rechazarlo, le dedicaron gran parte de sus escritos. 

El tema de Dios es un problema primordial en la filosofía, porque lo es de la vida humana. 
Las preguntas fundamentales de la vida desembocan en él, porque es inevitable tomarse 
la vida en serio y no hacerse la pregunta, aunque sea para negarlo.   

Ludwig Feuerbach es en gran parte el padre de los ateísmos que vinieron después (Marx, 
Nietzsche, Freud, Sartre). ¿Cuáles son estas ideas? Su crítica fundamental a la idea de 
Dios es que la concibe como la proyección de un deseo: “Lo que el hombre echa de menos, 
eso es Dios” “El hombre convierte en su Dios lo que él mismo desea ser”. Para él todo 
discurso sobre Dios es en realidad un discurso sobre el hombre, todo se reduce a 
antropología. 

Es cierto que en la creencia humana en Dios hay mucho de un sentimiento de 
dependencia y de la conciencia de la propia fragilidad, pero mucho más de lo que 
pensaba Feuerbach. Nadie puede negar cuánto pesa en las actitudes religiosas los 
anhelos más profundos de felicidad y la conciencia de la propia finitud. 

 Pero pocos reparan en 
que eso no es una 
prueba racional de la 
inexistencia de Dios. 
Porque del hecho de 
que existan 
sentimientos, deseos y 
actitudes humanas de 
búsqueda de lo infinito, 
no se concluye que no 
exista Dios, ni tampoco 
de que exista. Porque 

el ser humano tenga necesidades de toda clase, no se concluye que para eso tuvo 
que inventarse un Dios. Y aunque se lo invente, eso no da por cerrada la pregunta de si 
realmente existe Dios más allá de todas nuestras proyecciones y deseos. 

Ya San Agustín utilizaba este mismo argumento pero en sentido contrario: es la búsqueda 
interminable de felicidad la que le hace afirmar que habíamos sido creados para Dios, para 
ser colmados por el único que puede saciar la sed de infinito que existe en el corazón del 
hombre. 

Salir del encierro psicologista 

Muchos de los ateísmos que reducen la religión a un sentimiento infantil, olvidan las 
preguntas metafísicas fundamentales. ¿Y si es verdad? ¿Y si más allá de todas nuestras 
empresas, proyectos y experiencias hay un Dios? ¿Y después de la muerte, hay alguien 
esperándonos? ¿Todo se reduce a materia o hay una realidad trascendente? El encierro 
en reducir todo a pura psicología, a la pura subjetividad personal, olvida la pregunta 
por la verdad de lo que existe más allá de nosotros. 
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Hoy muchos científicos, que desconocen la discusión sobre el problema de Dios en la 
historia de la filosofía, pero que están guiados por una profunda honestidad intelectual, se 
están haciendo las mismas preguntas filosóficas sobre Dios  y la religión. Ninguna persona 
que se tome la vida y el mundo en serio da por cerrado el tema. Más bien al contrario, 
vuelve a resurgir con apremiante interés la pregunta por su existencia. 

Solo apagando la sed de infinito que llevamos en el corazón y el interrogante sobre 
la muerte y el más allá, podemos olvidarlo. Pero es imposible hacerlo, porque a fin de 
cuentas es la pregunta por el fundamento último, por el sentido fundamental de la 
existencia. ¿Hay alguien que siendo sincero consigo mismo no se haga la pregunta? 

El diálogo con el ateísmo 

 Las personas tienen derecho 
a no creer en Dios, es un acto 
libre el decidir en lo que quiero 
creer. Como también es un 
derecho el creer en Dios. Son 
opciones legítimas de la libertad 
humana, que no deben ser 
ridiculizadas ni reducidas a 
explicaciones simplistas. 

El ateo honesto, tiene sus 
razones para no creer, pero no 
es lo mismo que la “teofobia”, 
esa especie de apasionada y 
visceral batalla contra toda 
forma de teísmo. Allí solo 

encontraremos 
fundamentalismos ateos, pero 
no posibilidad de dialogar. 

Por otra parte el creyente no 
cree en Dios porque sea un 
camino más fácil, un consuelo 

psicológico o una necesidad afectiva. Tal vez muchos tengan fe por estas razones, pero 
también podrían decirse del que no cree, que tiene algún problema emocional con lo 
religioso o que su desprecio por la religión es debido a malas experiencias. Es un tanto 
ingenuo e irrespetuoso generalizar que si uno tiene o no fe, es por tal o cual necesidad 
psicológica.   

Finalmente es preciso recordar que aunque todas las experiencias religiosas se puedan 
explicar psicológica y neurológicamente, eso no apaga la pregunta por la verdad de que 
haya un Dios más allá de nosotros y de nuestra subjetividad. Nuestra limitación nos hará 
siempre preguntarnos por lo que está más allá de nuestros límites. Mientras no 
renunciemos a nuestra condición humana, siempre estará viva la pregunta por la 
existencia de Dios 

https://es.aleteia.org/2017/11/27/es-dios-una-proyeccion-psicologica-de-nuestros-
deseos/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_c
ontent=NL_es 

https://es.aleteia.org/2017/11/27/es-dios-una-proyeccion-psicologica-de-nuestros-deseos/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
https://es.aleteia.org/2017/11/27/es-dios-una-proyeccion-psicologica-de-nuestros-deseos/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
https://es.aleteia.org/2017/11/27/es-dios-una-proyeccion-psicologica-de-nuestros-deseos/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
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Míriam Díez. El Nacional 

 Cuando alguien actúa de manera estrambótica, según 
nuestros parámetros, lo tachamos de raro y excéntrico. 
Y si encima lo hace por motivos religiosos, de fanático. 
El fanatismo es aquella intolerancia radical que impide 
y no acepta la alteridad, y que ensalza hasta el 
extremo la legitimidad de su idea. Todos hablamos de 
fanático, y "muy fan" es una frase que en boca de la 
gente joven sirve para todo cuando algo les gusta. 
Cuando lo llevamos al terreno espiritual, un fanático es 
un obseso, una persona de devociones intransigentes. 

"Un loco insensato que lo ha dejado todo y ha entrado 
en una secta", oyes decir cuando alguien se ha hecho 
de una comunidad religiosa. Una mujer con veleidades 

místicas que se ha marchado al Montsant y hace de ermitaña. Un idealista alejado de la 
realidad que ha partido hacia las misiones. Una farmacéutica con un futuro brillante a quien 
se le ha girado la pinza, se ha hecho monja y todo el día sonríe y dice que es feliz. Una 
chica rara que estudia teología, vive en una comunidad en que se reparten los bienes y va 
a misa cada día. Un niño que se deja un moño en la cabeza por motivos religiosos. Un chico 
que un día a la semana duerme con los sin techo en la Barceloneta porque cree que sus 
creencias le piden un compromiso. Chalados. Son todos unos pirados porque toman 
decisiones en base a sus creencias. Existen, estos radicales del espíritu de los cuales 
escribo. Pero tal vez no lo son menos el que cada vez come menos carne por motivos 
animalistas, el que colecciona chapas de cava y vive cada fin de semana en función de los 
mercadillos donde encontrará, el que cada noche cambia de pareja por "higiene mental" o 
el que se droga para "experimentar y salir del tedio". Sin hablar de las agendas familiares 
trastocadas por las obsesiones de los runners, sus carreras y competiciones. También hay 
quien se viste de manga o quien se dispara una sesión interminable de Juego de Tronos 
durante tres días y tres noches seguidas. 

Todas estas acciones también podrían ser "raras" y de "fanáticos", comportan obsesión y 
son radicales. Pero eso es un motivo cultural, deportivo o de ocio, no religioso, diréis. 
Resulta que cuando las decisiones extrañas están fundamentadas en una vivencia religiosa 
del individuo, nos chirrían, no las entendemos. Si cambias la agenda porque tienes misa, 
eres excéntrico. Si lo haces para ir a nadar, estás en la norma. Quien va a misa y a nadar 
ya es un ejemplar digno de estudio. El sociólogo Joan Gómez Segalà, con motivo de la obra 
de teatro Els nens desagraïts, que versa precisamente sobre creencias y fanatismo, me 
decía estos días que precisamente esta obra de Llàtzer Garcia, que todavía se puede ver 
en la Sala Beckett, "consigue interpelar a todos los espectadores independientemente de 
sus creencias". Gómez tiene razón cuando dice que "no acusamos de fanatismo aquello 
con que estamos en desacuerdo, sino aquello que se sitúa en un plano que no podemos 
entender". Y la fe entra en este plano que no podemos entender. 

“El fanatismo es aquella intolerancia radical que impide y no acepta la alteridad y 

que ensalza hasta el extremo la legitimidad de su idea” 

¿Fanática, yo? 
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La Escuela de Nazaret, la negativa a las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová 
o el caso de una madre católica italiana que priorizó el salvamiento de su bebé antes que 
su vida son casos incomprensibles por quien no entiende que existe la dimensión de la fe, 
recuerda Gómez, pero la pregunta fina es esta: ¿hasta qué punto el problema radica en el 
fanatismo de la madre superiora que nos parece fanática, o bien en nuestra mirada 
restrictiva de la libertad religiosa? ¿El problema es lo que hace o es que lo haga en nombre 
de un Dios que no reconocemos? 

 Els nens desagraïts es una obra punzante 
que consigue hacer dudar a todos los 
espectadores de las propias convicciones, 
porque el terreno de las creencias es lábil. 
No es cierto que estemos en un momento 
en que nadie cree, como dicen algunas 
abuelas nostálgicas. ¡Sino al contrario! 
Hay una credulidad devoradora y 
expansiva. La gente cree cosas que no 
creeríais. 

Soy "muy fan" de Els nens desagraïts, lo 
confieso. Esta obra de teatro es chocante 
porque te cambia la perspectiva. A un 
creyente, le hace traquetear aquella parte 
que puede ir hacia el radicalismo más 
excluyente, cerrado y sectario si no se 
controla. A un no creyente le remueve las 
entrañas y Ie disecciona allí delante los 
prejuicios que tiene hacia los creyentes y 
la ceguera hacia las creencias y 
convicciones de los otros. Le he 
preguntado a Llàtzer Garcia, el padre de la 
criatura, si considera que hay que creer. 
Para él, "si no crees en nada, es muy difícil 
salir adelante. Las creencias son 

absolutamente necesarias. Creo que el problema de estos niños es que de pequeños se 
les impuso tanto la obligación de creer que ahora es imposible que crean en nada. 
Rechazan cualquier cosa que implique creencia.  

Es una castración. Por eso son tan infelices". Creer es necesario y, además, a mucha gente 
le hace feliz, pero estar obligado a creer sin poder escoger es nefasto. Fe se tiene o no se 
tiene, pero inducirla sin posibilidad de escoger puede ser letal. Y la fe también se escoge, 
gracias a Dios. Celebro que haya dramaturgos que osen mirar las creencias a la cara, 
porque plantearse la necesidad que tenemos de creer es contemporáneo y útil. Llàtzer 
confiesa que le cuesta saber qué se lleva al público a su casa. La gente le comenta que el 
vacío de quien ha creído y no cree es compartido. ¡Porque tan fanático puede ser el que 
oye voces, como el que tiene una venda en los ojos que no le deja ver la realidad ni aceptar 
que hay gente, ¡por desgracia!, que es creyente. 
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Peio Sánchez. Catalunya Cristiana 
 
LA ISLA DE LOS MONJES 
DIRECCIÓ: Anne Christine Girardot 
GÈNERE: Documental 
70 minuts/ Holanda, 2017 
 
Un documental esplèndid que aborda en 
pers- pectiva testimonial el dinamisme 
d’una església en sortida. Titulat 
originàriament El regreso de los monjes a 
Schiermonnikoog, va ser realitzat per a la 
televisió holandesa per Anne Christine 
Girardot una cineaste inspirada per la seva 
fe.  

La idea de la pel·lícula va sorgir d’un 
anunci a Diepenveen. Els monjos del 
monestir de Sió als Països Baixos venien 
el monestir. El gran edifici que en altres 
temps havia tingut 150 monjos ara estava 
ocupat per una comunitat de 8 trapencs 
que en l’observança estricta fan un vot 
d’estabilitat en permanència fins a la mort. 
Dins del gran canvi del procés de 
secularització, els edificis religiosos es 
buiden i passen a altres usos culturals i fins i tot recreatius. Anne Christine es va interessar 
per la circumstància d’aquests monjos que venien l’edifici incapaços de mantenir-ne 
l’estructura i així va ser com aquesta dona va entrar a la clausura monàstica per filmar el 
nou pelegrinatge de la comunitat.  

El que és cert és que la venda va sorgir d’una resistència: no n’hi havia prou de deixar que 
l’últim apagués el llum. Abans que una operació immobiliària era un petit èxode de l’abadia 
minvant. Aquells homes, situats entre el cel i la terra, volien aprofundir en la seva trobada 
amb Déu des de l’original dels seus orígens i per a això es van proposar tornar a l’illa dels 
monjos grisos. Schiermonnikoog és l’illa més petita de les que pertanyen als Països Baixos, 
amb una longitud de 16 km i una amplada de 4 km, que rep el nom de la comunitat de 
monjos cistercencs que en fou la propiètaria.  

Aquesta església en sortida va representar per als monjos la desocupació del seu vell 
monestir, tornar a la vida ordinària per preparar la construcció del nou petit monestir, i el 
que és més suggeridor, la crida a fer-se significatius en una societat canviant. Aquest procés 
ve acompanyat per la càmera on els monjos es confessen en les motivacions profundes. 
Quin sentit té ser monjos al segle XXI? Què fas en un monestir? La nova etapa els 
representa un canvi important en la seva vida, tornar al soroll des del silenci, comprar al 
supermercat en comptes de viure de la terra, pujar a un autobús en comptes del caminar 
pausat. Però aquesta transhumància és tot un recorregut espiritual on tornar a les arrels 

« Un monestir emigrant » 
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suposa una provocació per a les noves generacions. Tornar al sol Déu és suficient per servir 
i reconciliar el món.  

La directora, formada a Bogotà (Colòmbia) i a Dallas (EUA), té un recorregut llarg produint 
programes de televisió i entrevistes, i a més d’estar casada i tenir quatre fills, viu la seva fe 
acompanyant des del compromís voluntari en una casa per a malalts terminals. El seu desig 
és treure a la llum aquesta història de coratge espiritual, de desafiament comunitari i de 
proposta alternativa en un món que s’ha buidat de fe.  

La vida d’aquests monjos fundadors i la intenció de la directora s’apleguen en un testimoni 
fascinant d’una església en sortida. 

 

 

  

 

Servei de Documentació  
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 
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Recés d’Advent en el Noviciat Intercongreagacional de l’URC 
 
El passat 25 de novembre es 
va realitzar, a la casa 
Noviciado Puresa de Maria, 
el retir de preparació  
d’advent. Els novicios i 
alguns formadors de les 
diferents congregacions que 
fan vida de formació  en el 
CEVRE, van celebrar en 
ambient d'oració i fraternitat 
la gojosa esperança del que 
sabem ja arriba. 
 
La jornada es va iniciar a la 
capella amb una oració que 
disposava a obrir el cor, fer-
li buit i deixar entrar, al ressuscitat que vol néixer home entre nosaltres. Tot seguit es va 
rebre una xerrada de mà de Fra Josep Manuel Vallejo (Franciscà Caputxí); la imatge del 
nen que ja arriba, del Déu que decideix fer-se home pels homes, el profund desig de rebre-
li, la certesa de la seva arribada, la disposició del cor, l'alegria de la trobada, són alguns 
dels punts que van emmarcar el que després seria l'oració. 
 
En un segon moment, amb la certesa que la fe s’enforteix compartint-la, es va treballar per 

grups passant per la 
història personal i 
acabant a l'alegria de 
conèixer a aquest que 
ens estima. Plens del 
goig de saber-nos part 
d'una gran família ens 
reunim entorn de la taula 
de l'eucaristia, celebrant 
aquest misteri que va 
iniciar amb un nen 
embolicat en bolquers en 
Belén, aquest que és i 
dóna VIDA. 
 
Per tancar la jornada, i en 
la tònica del donar i 

agrair, ens ajuntem aquesta vegada per a una xerrada animosa en el menjar. Desitgem que 
l'Esperit ens segueixi guiant en aquest temps de preparació i que sapiguem reconèixer el 
seu naixement al món, en cada esdeveniment i persona. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida: recés d’Advent al Col·legi 
Maristes Montserrat 

L’Alexis Bueno, jesuïta, va conduir 
el matí de recés de començament 
d’Advent. Érem una trentena de 
persones.  

El testimoni que ens va presentar 
és un cristià de Costa d’Ivori, 
Grégoire Ahongbonon, que està 
dedicant la seva vida a ajudar els 
malalts mentals.  

Allà no hi ha assistència mèdica ni 
hospitalària per a ells. Se’ls té per 
dolents, bruixots, endimoniats, i 
viuen abandonats, sols i 
encadenats: “Els oblidats dels 
oblidats”. En ells –segons el seu 
testimoni– hi veu Jesús. 

Després de compartir unes 
begudes, vam fer 
una estona de 
pregària: “Grégoire 
és avui el nostre 
testimoni de 
l’Advent: ens 
recorda que Déu 
segueix inventant el 
futur, cridant 
deixebles, 
congregant homes i 
dones al servei del 
Regne... Serem 
capaços, personal i 
comunitàriament, 
de descobrir la 
novetat que Déu 
mateix està ara 
inventant?”                                     

Antoni Riera sj 
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PUNTS DE PREGÀRIA 
 
- Grégoire és avui el nostre testimoni de l’Advent: ens recorda que Déu segueix inventant 
el futur, cridant els deixebles, congregant homes i dones al servei del Regne...  “Cap orella 
no ha sentit ni cap ull no ha vist mai” el que Déu està preparant! Serem capaços, personal 
i comunitàriament, de descobrir la novetat que Déu mateix està ara inventant? La nostra 
Vida Consagrada té missió de reconèixer aquesta presència de Déu sempre nova en el 
món, de posar nom a aquesta presència, d’agrair-la, lloar-la i manifestar que Déu omple la 
vida de les persones. Busco un o dos “llocs d’Advent”: llocs des dels quals em sento 
cridat/da a mirar el futur que Déu vol preparar. 

 
1) “Vetlleu!”: preguem des del desig de 
despertar, jo personalment i també amb la 
meva comunitat. La crisi de Grégoire va 
ser un tornar a néixer, i veure totes les 
coses noves. Descobrir Déu realment 
present en cada germà que pateix. Això li 
canvia la vida, li trenca la seva comoditat, 
totes les seves zones de confort. Perquè 
la seva vida ja no és seva. Advent és Déu 
venint en cada instant. Grégoire és 
testimoni de l’Advent. Som capaços avui 
de demanar un ser desvetllats així? Amb 
en Grégoire imaginativament al costat 
nostre, tornem a llegir l’Evangeli... 
2) La Humanitat que clama per amor, 
per sortir de la soledat, de les cadenes de 
la incomprensió, el judici i la indiferència: 
“Oh, si esquincéssiu el cel i baixéssiu, si 
davant vostre es fonguessin les 
muntanyes!” (1ª lectura) 
 
3) La duresa de cor d’una humanitat que 
es tanca: 
- “Senyor, per què deixeu que ens 

desviem dels vostres camins, que els nostres cors s'obstinin a no creure en vós? 
Reconcilieu-vos amb nosaltres per amor dels vostres servents” (1ª)  
- “Les nostres culpes se'ns emporten com el vent” (1ª) 
- “No hi ha ningú que invoqui el vostre nom, que es recolzi en vós en desvetllar-se...” 
(1ª) 

 
4) L’agraïment per la vida de fe en les comunitats cristianes i en les nostres comunitats 
religioses: Déu ens mira, em mira a mi, amb aquell amor incondicional que és des de 
sempre. És l’agraïment de Grégoire, de tots els Grégoires de trobar a prop d’ells persones 
que encarnen la presència viva Déu en cada lloc. Podem llegir la segona lectura com 
adreçada a la meva comunitat, a mi mateix personalment... 

- “Germans, us desitjo la gràcia i la pau de Déu... Sempre beneeixo Déu per vosaltres, 
de tot us ha enriquit en ell... El testimoni que doneu de Crist s'ha refermat...  no us 
manca cap mena de do... viviu esperant la manifestació de Jesucrist... Déu és fidel, i 
és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist” 
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Col·loqui “L’estudi de la Bíblia a Catalunya a partir del Concili Vaticà II” 

 

Celebració de les noces d’or sacerdotals del p. Josep Costa i Planagumà. 
Franciscà 

 

El dissabte, dia 2 de desembre, del 
2017,  a les 12 del migdia, fra Josep 
Costa i Planagumà, franciscà, va 
celebrar les seves NOCES D’OR 
SACERDOTALS, amb una missa 
concelebrada amb els frares de la 
Comunitat: Fra Francesc, Linares, 
Guardià; Antoni López, Vicens 
Modrego, Josep Mª Massana, Juli 
Costa, Jean Flèmoquin; Mn Ignasi 
Torrents de la Parròquia de Sant 
Francesc d’Assis de Bufalà, Badalona. 
Va exercir de diaca fra Albert Salarich. 
Fra Ramón Domènech al 
confessionari Al cor:  Fra Josep Mª 
Valls,  Victorí Martin i  Cinto Vila. 

Aquest cronista també hi va participar com a reporter gràfic. Entre els fidels Mn Jaume 
Amar, Degà de la Facultat de Filosofia del Seminari de Barcelona, Director de Catalunya 
Cristiana i Rector de la Parròquia de Santa Maria de Badalona;  Mn Agustí Viñas, de la 
parròquia de Santa Coloma de Gramanet. També hi havia la germana del Pare Costa Mª 
Dolors. Sor Assumpció de Fortià, Monestir que ara es suprimeix per manca de vocacions,  
i la gestió passa a la Fundació Acollida i Esperança, fundada precisament pel P. Josep 
Costa. També hi eren les monges del Monestir de Clarisses de la Providència de Badalona: 
Sor Pilar i Sor Julita, Les monges franciscanes de la Immaculada, Sor Blandina entre 
d’altres.  Sor Asunción Manzano de les Carmelites del P. Palau. Una representació de les 
Monges de Santa Anna de la Clínica de Ntra. Sra. del Pilar de Barcelona.  Tot l’equip del 
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Patronat de la FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA, metges, infermeres, 
monitors i nois i noies acollits a Can 
Banús, al Convent dels franciscans de 
La Bisbal, a Fortià a pisos ITACA etc. En 
total unes 300 persones.  En la seva 
homilia el P. Costa va agrair el do de la 
vocació rebuda, que li ha permès fer un 
ministeri franciscà evangèlic a casa 
nostra, també a la Missió de Camíri 
(Bolívia);  i finalment amb un dedicació 
plena als marginats a través de la 
FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA.  
Després de l’Eucaristia tothom va poder 
passar a ala Sala IFAC del nostre 
convent i felicitar al P. Josep Costa i Planagumà tot gaudint d’un generós piscolabis. 
Donem-ne gràcies a Déu i felicitem de tot cor a Fra Josep Costa i Planagumà per les seves 
NOCES D’OR SACERDOTALS.  ENHORABONA! 
 
Informa Josep Gendrau 
 

Professió de novicis 
 

El día 18 de noviembre 
cinco jóvenes, que han 
terminado el noviciado, 
decidieron darle el Sí al 
Señor haciendo su 
primera profesión de 
votos simples en la Orden 
de la Merced. Que con 
alegría y certeza de que 
en su corazón arde el 
amor infinito por servir 
fielmente a Dios y a los 
demás desde su vocación 
religiosa. De Guatemala, 
Juan Carlos Ruiz y Celso 
Jiménez, de El Salvador, 
Jorge Antonio Abarca y 
Mariel Francisco Romero, 
de Italia Luigi Romanelli.  
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Atents a dues qüestions importants per a l’escola concertada:  
Dues qüestions ocupen avui especialment la nostra atenció pel que afecta al sector 
concertat i, per tant, a l’Escola cristiana de Catalunya: la continuïtat dels concerts i, amb la 
proximitat de les eleccions, el capteniment de les forces polítiques pel que fa a l’escola 
concertada.  
 
Obert el termini per sol·licitar les renovacions i/o les modificacions dels concerts 
educatius  
Tal com us vàrem anunciar al FECC Informa núm. 662 del proppassat dilluns 27 de 
novembre i el divendres passat, ja s’ha obert el termini per sol·licitar les renovacions i les 
modificacions dels concerts educatius.  
El Departament d’Ensenyament va habilitar el passat divendres, 1 de desembre, 
l’operativa per efectuar les sol·licituds, que es canalitza a través de l’aplicatiu GConcert, i 
el procediment del qual és similar al que ja s’ha vingut realitzant aquests darrers cursos. 
Des d’aquest aplicatiu, l’Administració envia un missatge on es donen instruccions precises 
al respecte i que convé que llegiu amb atenció.  
En aquest missatge es recorda el termini per fer les sol·licituds: des de l’1/12/17 fins al 
20/12/17, a les 24 h, a més de certes especificitats que són les mateixes que ja us hem 
anunciat al FECC Informa (qui pot fer la sol·licitud: només els titulars o els seus 
representants; la pestanya d’accés; la necessitat de confirmar la petició i fer una única 
sol·licitud per a cada ensenyament del centre).  
Finalment, quan la sol·licitud hagi estat confirmada, l’aplicació permet la generació d’un 
resguard que serveix com a comprovant i que no cal enviar al Departament d’Ensenyament.  
Recordeu que les renovacions afecten a les etapes del 2n cicle d’Educació Infantil, 
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau 
Superior, mentre que la modificació només afecta a l’Educació Primària.  
Insistim que les peticions de renovació s’han de fer per TOTES les escoles i per a TOTES 
les etapes afectades, mentre que les modificacions només les poden demanar per al nivell 
d’educació primària les escoles que creguin convenient sol·licitar-les.  
Per la seva transcendència en el manteniment del concert i la continuïtat de les 
escoles, us recordem la importància de realitzar el tràmit i complir amb els terminis 
establerts. Ens posem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que es pugui plantejar 
(jandreu@escolacristiana.org).  
 
Taula rodona L’escola concertada a la Catalunya del futur  
A punt d’iniciar-se la campanya electoral que ens portarà a les eleccions del proper dia 21 
de desembre, a ningú se li escapa l’excepcionalitat del moment sociopolític que vivim. És 
evident que el resultat de les eleccions incidirà també en molts aspectes de l’escola com a 
institució, en l’escola concertada com a opció i en l’escola cristiana com a col·lectiu concret 
que, des de l’Església, vol fer la seva aportació a la societat catalana.  
Per conèixer el capteniment i l’abast de les diverses opcions polítiques en relació a l’escola 
concertada, s’ha organitzat una taula rodona el proper dia 11 de desembre, de la qual 
trobareu informació detallada en aquest FECC Informa. Pensem que és una bona 
oportunitat per conèixer els diversos programes d’ensenyament i la seves concrecions pel 
que fa a les nostres escoles. És important que el nostre col·lectiu s’hi faci present pel que 
representa dins el sector concertat. 

Fundació de l’Escola Cristiana. fecc informa 663: 4.12.2017 

mailto:jandreu@escolacristiana.org
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"La teva llar, lluny de la llar". Aquest és el lema de l'Apostolat del Mar, conegut 
internacionalment com Stella Maris. Aquest servei de l'Església catòlica vol acollir i 
acompanyar els tripulants dels vaixells mercants i creuers que volten pels ports de tot el 
món. Entrevista a Ricard Rodríguez-Martos, delegat de l'Apostolat del Mar de l'Arquebisbat 
de Barcelona. La conversa s'ha gravat a l'edifici World Trade Center del Port de Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 10 de desembre de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

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 

Signes dels temps a TV3: “La teva llar, lluny de la llar” 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
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