
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“El dret a votar m’imposa 
el deure d’instruir-me” 
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Malgrat que les properes 
eleccions a Catalunya 
són totalment anòmales, 
el 21-D s’obriran els 
col·legis electorals perquè 
els ciutadans hi dipositin 
el vot. La forta 
polarització que les ha 
precedit en dispara 
l’interès dels resultats fins 
a límits màxims. Quan 

escric aquest article, encara no s’ha iniciat la campanya electoral i alguns candidats 
encara estan a la presó o pendents de la justícia belga. A la data de la seva publicació, 
falten quatre dies perquè els electors acudeixin a les urnes. N’assenyalo tres punts. 

Primer, la necessitat que s’actuï amb màxima pulcritud. La temptació de fer 
trampes i enganys serà forta. La mentida, els arguments falsos, els relats tendenciosos, 
que fa temps que pol·lueixen la nostra atmosfera col·lectiva, es poden aguditzar de 
manera despietada. Hi pot haver més paperetes que votants registrats. Hi ha el risc 
d’utilitzar mitjans il·lícits per arrencar vots. La campanya es preveu dura i estranya. La 
Junta electoral es veurà impulsada a sucumbir davant de peticions estrafolàries. Convé 
que sapiguem construir ponts sobre aigües turbulentes. El recompte, vot a vot. Les 
paperetes de l’exterior estan amenaçades d’interferències. L’ètica democràtica ha de 
presidir qualsevol acció. És fàcil de dir. Difícil que passi. Cal estar atents i vigilants, més 
en temps de desconfiança mútua. 

Segon, recuperació de la política. Quan els conflictes no es resolen en el moment 
que es produeixen, s’enquisten, es cronifiquen i esclaten en el moment més perillós. Unir 
els nou punts d’un quadrat només s’aconsegueix sortint de l’esquema mental. Tancat en 
ell, invocant un argument i un altre, legalitat inclosa, no és una pràctica sincera ni eficaç. 
El problema no és fonamentalment la llei, sinó les seves interpretacions. Sigui quin sigui el 
resultat, cal desactivar el 155, parlar de manera constructiva i negociar amb intel·ligència. 
Menys invocacions al diàleg per part dels protagonistes i més asseure’s a taula per portar-
lo a terme. Prou de judicialitzar. Prou de generar por. Prou de dir mentides. Si tots no 
guanyem, hi perdem tots. Els egos i l’afany de poder són sempre una amenaça al bé 
comú. 

Tercer, política al servei de les persones, amb atenció decidida a favor dels 
col·lectius més vulnerables i pobres. Els interessos econòmics més descarnats, les 
pressions de poder més subtils, els beneficis de les elits dominants... sovint sacrifiquen 
sense escrúpols els peons per guanyar la partida d’escacs i salvaguardar-ne els negocis. 
A partir de gener, els forats econòmics de l’Estat, que s’han ocultat en gran part, 
s’empassaran moltes il·lusions i esperances. Sofriment, sens dubte, i mancança. Els més 
necessitats pagaran una altra vegada les factures més costoses. La nostra societat 
s’assembla al Titanic. Mentre els protagonistes sopen i ballen al so de la música, molts 
obrers omplen les calderes de carbó. Uns i altres ignoren que xocarem amb l’iceberg. Cal 
tenir la direcció adient per salvar els obstacles que sorgeixin. 
 

Lluís Serra Llansana 

Eleccions 21-D 
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(Jordi Llisterri - Catalunya Religió. 12/12/2017) Se'n diu insuficiència del mòdul del concert 
educatiu. És a dir, que l'aportació econòmica de l'administració per cada alumne que va a 
l'escola concertada és insuficient per garantir la gratuïtat de l'educació. El que falta, 
ho han de posar els pares. 

Aquesta realitat ha estat acceptada aquest dilluns pels representants de tots els partits 
que han participat en la taula rodona sobre "L'escola concertada a la Catalunya del futur". 
Des de tot l'espectre polític, excepte la CUP que no ha enviat cap representant en el 
debat. La sessió estava organitzada per totes les entitats que agrupen els titulars i les 
associacions de pares de les 700 escoles concertades que hi ha a Catalunya i 
que representen més de 360.000 alumnes, la majoria en escoles cristianes.   

Després de l'acord, ha vingut els matisos. Sobretot tenint en compte que alguns d'aquests 
partits van donar suport a la ILP que l'any passat va rebutjar el Parlament i que preveia 
l'eliminació dels concerts educatius.   

El model educatiu 

Des del PP, el diputat Fernando Sánchez-Costa, ha donat suport a la situació actual amb 
"un model pluralista que ha funcionat". I ha assegurat que posaran com a "condició d'un 
vot d'investidura el respecte al model educatiu actual i al manteniment dels concerts". 
Sobre la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) creu que només s'ha de modificar si 
contribueix a "reforçar la llibertat de les famílies". 

Lluís Filella, de Catalunya en Comú-Podem i professor jubilat de la pública, ha reconegut 
que "molts problemes vénen de la manca de coneixement mutu entre l'escola concertada i 
la pública".  Però també ha dit que el model actual "és una excepció a Europa, fruit de la 
història recent" i perquè "no s'ha fet prou per augmentar l'oferta pública en el nostre país". 

Tots els partits admeten que l'escola concertada està mal finançada 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/video-denunciar-ladministracio-no-garanteix
https://www.catalunyareligio.cat/ca/consellera-ponsati-financament-concertada
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401883359011/junts-pel-si-i-el-partit-popular-tomben-la-ilp-d-educacio-al-parlament.html
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Filella ha apostat per un marc normatiu estable, però ha assegurat que cal "reelaborar la 
LEC" per generar un nou consens i sobretot revisar el seu desplegament. 

Del PSC, Esther Niubó, diputada i directora de la Fundació Campalans, ha reconegut "el 
paper de l'escola concertada i el compromís social de moltes d'aquestes escoles" i que 
"confrontar la pública i la concertada és un error". Però ha assegurat que "la prioritat és 
l'escola pública de qualitat". El PSC dóna suport a la LEC i només preveu una 
"actualització" si hi ha el mateix consens amb el qual es va aprovar.r 

David Mejía, diputat de Ciutadans, ha assegurat que "el model actual és equilibrat" i que 
"cal un finançament adequat de pública i concertada".  Respecte a marc normatiu, 
Ciutadans aposta per un Pacte Nacional d'Educació estatal que doni estabilitat a 
l'educació i que posteriorment la LEC s'adapti a aquest pacte.   

L'exconsellera Anna Simó, des d'ERC, ha defensat que el model del Pacte Nacional 
d'Educació del 2006 i que "l'educació deixi de ser un camp de confrontació". I ha 
assegurat que el model actual permet "treballar en cooperació" i amb "un sistema educatiu 
plural: no volem un sistema educatiu 
homogeni". També creu que "no hi ha 
cap motiu per tocar la LEC" perquè 
encara que cada partit l'hauria fet 
diferent és fruit d'un consens, dóna 
estabilitat i encara s'ha de desplegar. 

Des de la llista Junts per 
Catalunya, Lluís Font, president del 
Consell Escolar de Catalunya, ha 
remarcat que l'escola concertada és 
fruit "d'un país on sempre hi ha hagut 
iniciativa social, que forma part de la 
nostra genètica com a país" i que la 
concertada no respon a una situació 
conjuntural o una resposta per cobrir 
el buit educatiu del franquisme. També s'ha compromès en la continuïtat de la LEC, 
"aprovada per ampli consens, i que és com una estructura d'Estat, tant per si governen 
uns com altres". A més ha assegurat que "la innovació educativa només és possible si hi 
ha aquest marc d'estabilitat". 

La renovació dels concerts 

Una ronda de preguntes del debat ha aterrat en la concreció: si pensen renovar els 
concerts educatius. És un compromís clau perquè aquest curs toca renovar els concerts 
de totes les etapes educatives excepte l'educació primària. La renovació s'ha començat a 
tramitar aquest desembre i s'ha de resoldre abans de les preinscripcions d'aquesta 
primavera. Seria unes primeres decisions a prendre si hi ha nou Govern. Un canvi en els 
criteris fa perillar la continuïtat de moltes escoles concertades. 

Junts per Catalunya, ERC, C's i PP s'han compromès a la renovació dels concerts per 
donar estabilitat al sistema i estan d'acord en el fet que caldria arribar cobrir el 100% del 
cost de la plaça escolar de les concertades per garantir la gratuïtat. ERC i Junts per 
Catalunya han coincidit també en la necessitat que la Generalitat faci públic el cost real 
per plaça en l'escola pública i en la concertada, un estudi econòmic que l'administració va 
iniciar fa onze anys i que la concertada ha reclamat reiteradament.     
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Des de Catalunya en Comú s'ha argumentat que la insuficiència econòmica afecta a tot el 
sistema educatiu i que la despesa hauria d'arribar representar el 6% del PIB que preveu la 
LEC. Des del PSC s'ha fet un raonament semblant, assegurant que cal garantir la 
suficiència del concert però donant "prioritat a l'escola pública". Catalunya en Comú, a 
més, aposta per controlar més que les escoles concertades s'ajustin a la normativa i 
fomentar una nova llei que permeti que les concertades s'integrin a la xarxa pública com ja 
es va fer amb el CEPEPC als anys 80. 

Sobre les escoles d'educació diferenciada, Catalunya en Comú i PSC també coincideixen 
en no renovar el concert de les escoles que separen per sexe. El PSC, però, va admetre 
que dins la seva llista els exdirigents d'UDC defensen el contrari.  

ERC també asseguren que no són partidaris de finançar l'educació diferenciada, però han 
recordat que ja es va retirar el concert a algunes escoles en el primer Govern tripartit i que 
els tribunals van tombar aquella decisió perquè la legislació no permet fer aquesta 
distinció. De fet, la LEC està oberta a diverses interpretacions. Ciutadans assegura que no 
compateix el model d'escola separada per sexe però que s'acullen al que diu la llei. Des 
de Junts per Catalunya, s'ha destacat el perill "d'establir filtres ideològics o metodològics 
per renovar els concerts: si compleixes la Llei, tens dret al concert". I el PP no és partidari 
per retirar el concert per aquest motiu. 

El model lingüístic i l'adoctrinament 

La part més previsible del debat ha estat quan els representants dels partits han contestat 
si avalen el model d'immersió lingüística actual i si creuen que s'adoctrina a l'escola 
catalana. 

Ciutadans i PP ha criticat el 
model lingüístic actual. Sánchez 
Costa demana que almenys 
25% d'assignatures es facin 
amb una de les llengües oficials 
i que en cada territori hi hagi 
almenys una escola plenament 
bilingues. David Mejía assegura 
que "la immersió té una 
conseqüència negativa pels 
castellanoparlants i pels 
immigrants, que obtenen pitjors 
resultats acadèmics". 

La resta de partits han fet una 
defensa clara del model 
actual.  Per Font "des de la 

centralitat del català com a factor d'integració es garanteix el pluralisme". Per Simó s'ha 
demostrat que és "una eina de cohesió social". Niubó ha defensat que "és la immersió el 
que ha garantit el bilingüisme real". I Filella s'ha oposat "a un model de separació per 
llengua". 

Un discurs semblant el tema de l'adoctrinament a les escoles.  Sánchez Costa i Mejía han 
matisat que prefereixen parlar del problema de la "politització de les aules" que no 
d'adoctrinament.  Per això el PP afirma que "volem la neutralitat política a l'escola" i C's 
que hi ha molts exemples d'aquest malestar amb "escoles amb símbols ideològics, llibres 
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de text que parlen dels països catalans, i les denuncies de pares per com s'ha tractat l'1-
O". 

La resta de partit han donat suport al manifest que va fer conjuntament les concertades 
defensant que des de les escoles "no s'ha adoctrinat ningú". Aquesta acusació la 
consideren "lamentable", "irresponsable" i "un insult per voler convertir alguna anècdota 
en categoria". També han lamentat que alguns docents s'autocensurin per aquesta 
situació i que es confongui l'ús del català amb un posicionament ideològic. 

Unes 400 persones, entre elles representants de les principals xarxes educatives de 
l'escola cristiana, van assistir al debat que es va allargar durant gairebé dues hores a 
l'Hotel Plaza de Barcelona. És la primera vegada que s'organitza aquest debat en una 
campanya electoral promogut conjuntament per totes les entitats del sector educatiu 
concertat: l'Agrupació Escolar Catalana, l'Associació Professional Serveis Educatius de 
Catalunya, la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, la 
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya, la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya, i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 
d’Escoles Lliures. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-partits-admeten-lescola-concertada-esta-mal 
 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/defensem-escoles-catalunya
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El segon diumenge d’Advent, dia 10 de 
desembre, dia en què s’escau també la 
celebració de la festa de la Mare de 
Déu de Loreto i el Dia Internacional 
dels Drets Humans, els bisbes de 
Catalunya centren els seus escrits a 
parlar d’aquestes celebracions, així 
com també reprenen o comencen una 
sèrie de glosses temàtiques. 
 
Amb motiu de la festa de la Mare de 
Déu de Loreto, Mons. Jaume Pujol, 
arquebisbe de Tarragona, recorda que 
“l’any 1970 Tarragona va tenir el goig 
d’acollir els primers preveres italians 
que s’ocuparien d’aquest lloc sant, 
pertanyents a l’orde dels Rogacionistes, 
el carisma dels quals és pregar per les 
vocacions sacerdotals i per l’atenció 
social”, expressa la seva gratitud com a 
arquebisbe “als sacerdots de Loreto per 
la seva extraordinària tasca” i demana 
que “els acompanyem en aquesta 
petició de vocacions que són tan 
necessàries”. 

 
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, proposa a cadascú: “Posa 
més Advent en la teva vida. Contempla les promeses que Déu ens ha fet, gaudeix i 
descansa en elles. Regala’t un temps per a la pregària, una major atenció a les 
inspiracions de l’Esperit, que vol fer meravelles en nosaltres i a través nostre». I afegeix 
un desig: “Tant de bo aquest temps de preparació que ens ofereix l’Església ens ajudi a 
redescobrir que Nadal és l’apropament generós de Déu a la humanitat”. 
 
Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, parla de la Declaració Universal dels Drets 
Humans, afirma que “és Joan XXIII qui, a la seva famosa encíclica “Pacem in Terris”, 
assumeix la llibertat de consciència i fa possible l’acceptació eclesial dels drets humans, 
que després trobarà el seu lloc al magisteri del Concili Vaticà II, Pau VI, Joan Pau II i 
Benet XVI, fins arribar a la resumida contundència del Papa Francesc” i ens convida a “fer 
nostre el programa d’acció social basat en el compromís definitiu en defensa dels drets 
humans, element essencial avui de la Doctrina Social de l’Església”. 
 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, reprèn la seva sèrie d’escrits 
sobre “Recuperar l’ànima”, i per recuperar-la ens proposa, a més d’obrir els ulls, veure 
més enllà, amb els mateixos ulls, el món nou, estant predisposats a obrir-nos al do i a la 
gràcia, a donar fruits bons, obrint finestres i portes i esbrossant el camí perquè el Senyor 
vingui i faci estada en nosaltres. 

« L’Advent, la Mare de Déu de Loreto i el Dia Internacional dels Drets 
Humans, celebracions del diumenge 10 de desembre » 
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Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, explica que Joan el Baptista, el precursor 
del Messies, “ens exhorta a preparar el camí del Senyor” i que “la crida  de Joan a la 
conversió, és una crida a revisar qui ocupa el centre de la nostra vida, en què se centren 
els nostres desitjos i esperances, quins són els nostres ideals, en què posem el cor i les 
forces, a què dediquem el temps. Preparar el camí del Senyor és girar la mirada cap a 
Déu, posar-lo al centre de la nostra existència. Preparar el camí del Senyor és obrir el cor 
a Déu i al germà”. 
 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, parla 
de l’esperança cristiana, que és font d’alegria. 
Concretament, remarca que “esperar de 
veritat significa tenir una certesa clara: hi ha 
un amor que mai no falla, que mai no 
m’abandona, que és més fort que la mort. 
L’esperança significa creure en l’amor” i que 
“l’esperança és la font de la joia, perquè ens 
fa mirar sempre al futur; un futur sempre obert 
. L’esperança posa a la nostra mà el que el 
nostre cor desitja: l’amor, la pau, la joia”. 
 
Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa, per ajudar els cristians a viure les festes amb 
ulls de fe, es permet oferir-nos un suggeriment concret: ens anima a què “durant el temps 
d’advent avivem cada dia en nosaltres, escoltant i meditant la Paraula de Déu, el desig 
que el Senyor entre en el cor dels homes”. I demana que l’“Advent sigui un temps per a 
créixer en el desig que la presència del Senyor siga més intensa en la humanitat”. 
 
Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, explica el lema de les seves glosses “Prop de 
vosaltres”, exigint-se “humilitat i sinceritat” i reconeix que desitja estar prop dels seus 
feligresos per “conèixer les habilitats, els interessos i les preocupacions diàries” i que 
també vol estar “prop dels sacerdots, col·laboradors del ministeri episcopal, dels membres 
de la Vida Consagrada per participar dels seus carismes i de tots els laics per animar la 
seva vida compromesa amb l’Església i el món en el que viuen”. 
 
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona, proposa que aquesta setmana ens preguntem 
pels obstacles que hem de superar quan preparem el camí perquè vingui el Senyor. I 
concretament parla de l’obstacle de la sordesa, ja que “molt sovint ens podem posar taps 
a les orelles per evitar sentir Jesús, però també per no sentir el clam de les persones”,  i 
de l’obstacle de la ceguesa, ja que “en molts moments som com cecs a l’hora d’adonar-
nos del que vivim i dels qui ho fan possible”. 
 
I Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona, comenta el capítol VIII de l’exhortació 
apostòlica Amoris Laetitia (AL) titulat “Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat”, que 
posa la seva mirada sobre els fidels divorciats i units civilment a una altra persona. Mons. 
Novell comença així una sèrie de glosses per explicar “els criteris pastorals vigents des de 
la primavera passada”, fets per “acomplir amb el nostre deure pastoral ‘d’acompanyar les 
persones interessades en el camí del discerniment d’acord amb l’ensenyament de 
l’Església i les orientacions del bisbe’ (AL 300)”. 
 
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25657 

http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25657
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Nombroses famílies han posat aquests dies el pessebre a casa. Figures d'argila, de 
ceràmica, de fusta, representant només el naixement o amb infinitat de personatges, 
inclús hi ha qui col·loca un pessebre amb clics de playmobil. N'hi ha infinitat de 
possibilitats, però d'on sorgeix aquesta tradició? Quin és l'origen del pessebre a les llars? 
Ens hem apropat fins al convent dels caputxins de Sarrià per parlar amb fra Valentí 
Serra, arxiver de l'orde, sobre aquesta tradició. 
Ens hem de remuntar vuit segles enrere i fixar-nos en que feia aleshores sant Francesc 
d'Assís. Era la vigília de Nadal de l'any 1223 quan el sant va voler donar una visió plàstica 
del misteri que s'estava celebrant. S'explica que va agafar un bou i una mula de veritat i 
ell, revestit de diaca, va cantar l'Evangeli.  D'aquesta experiència comencen a col·locar-se 
en convents, monestirs i catedrals, pessebres monumentals, grandíssims, "perquè la gent 
visualitzés de manera catequètica que el Fill de Déu entra en la nostra història i es fa carn 
d'una manera visible", explica fra Valentí. 

El Misteri entra a les llars 

Però aleshores, entra en joc el franciscanisme d'inspiració caputxina. Durant els segles 
XVII i XVIII el franciscanisme té una gran intuïció, calia reduir aquelles figures 
monumentals i possibilitar que el pessebre, el Misteri, entrés dins les cases de les 
famílies. Comença així la tradició de muntar el pessebre a les cases, i es fa tenint en 
compte la realitat i idiosincràsia de cada indret. 

Això explica que el pessebre provençal, el pessebre napolità, balear, el pessebre català, 
estigui inserit en el nostre paisatge i que les figures siguin gent de la nostra tradició i del 
nostre poble, que surtin pagesos, oficis. "La vida de cada dia que és salvada per Jesucrist 
i que entra de manera senzilla, humil, amb pobresa i humilitat". 

« Quin és l’origen del pessebre a les llars? » 
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El pessebre arqueològic 

Posteriorment, a inicis del segle XX, en funció de la pujança cultural dels pobles i sobretot 
de Catalunya, neix el que podríem anomenar pessebre arqueològic o historitzant. 
Diorames perfectes, amb imatges de Terra Santa, camells, palmeres, però que va causar 
una gran controvèrsia. "Els de la cultura popular, i entre ells el pare Basili de Rubí que va 
escriure un llibre 'L'art pessebrístic', es van revoltar contra aquesta concepció del 

pessebrisme perquè no era de tradició 
popular", recorda Fra Valentí. 

Entrava igualment a les cases, "però 
era arqueològic, més fred potser". En 
aquella època el pessebre popular era 
viu, tenia una progressió segons els 
esdeveniments del relat bíblic. Primer 
apareixien Josep i Maria que 
buscaven el lloc, després es posava 
el bou i la mula però l'infant encara 
no; quan ja naixia es posaven els 
pastors que adoraven, quan 

s'apropava l'epifania es treien els pastors i es col·locaven els reis, que venien de lluny i els 
anaven apropant. 

Quan venia la setmana dels barbuts es nevava el pessebre, quan era Sant Antoni Abad 
tots els animals es posaven a prop del portal, "era un pessebre viu i les famílies anaven 
instruint en funció del moment". El pessebre es convertia en espai de pregària, de cantar 
nadales, de retrobament, "ajudava al clima familiar i a seguir de manera popular el relat 
del temps litúrgic".   

En aquell temps també es va posar en valor la figura del nen Jesús. En una època amb 
tanta mortaldat infantil i on l'infant era mà d'obra, el franciscanisme va voler valorar l'infant, 
el nen. 

Quan s'ha de col·locar el pessebre?  

Hi ha qui el col·loca per la Puríssima, d'altres per Santa Llúcia. A la ciutat de Barcelona 
últimament es col·loca el pessebre per la Immaculada. "Jo diria que ve marcat molt pel 
tema comercial, els llums, els aparadors, inciten a posar el pessebre". Tradicionalment, 
però, es posava per Santa Llúcia perquè és quan tímidament comença a allargar-se el dia 
i com santa Llúcia és una santa que vol dir llum és un santa molt de l'Advent. El 
desmuntatge del pessebre es feia tradicionalment per a la Candelera, el 2 de febrer, data 
que a Itàlia encara es manté. 

Àngels, ovelles, pastors, reis mags, caganers... què ha de tenir un pessebre? Fra Valentí 
explica que "el pessebre ha de tenir el portal de Betlem, tot i que també és molt tradicional 
en el pessebre català el bou i la mula". Des del preromànic ja l'infant Jesús està entre el 
bou i la mula, que són els qui l'identifiquen com el Messies, "això sempre s'ha posat en el 
pessebre, l'identifiquen i també li donen escalf amb l'alè". 

L'arxiver dels caputxins reconeix que després del portal "es fa de més i de menys". 
L'àngel, l'estel, els pastors... "en el pessebre català és molt tradicional l'escena de 
l'anunciació als pastors, aquell foc amb el pastor estirat a l'olla, és potser la figura més 
catalana de totes!". 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-lorigen-del-pessebre-llars 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-lorigen-del-pessebre-llars
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EL DEBATE ENTRE LA RACIONALIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD SE RENUEVA 
 
Florecen movimientos religiosos que reconfiguran las ideas en torno a dios a partir 
de la tecnología 

Ilustración de Steve Lopez de un vitral con un robot rodeado de ADN, un embrión y un vaso de precipitados (San Jose 
Mercury News / Getty) 

 Comparte en Twitter  
MAYTE RIUS, Barcelona 3/12/2017 02:30 | La Vanguardia 
 
Desde la propuesta de un dios máquina hasta el anuncio del advenimiento del homo 
deus, pasando por cultos que buscan alcanzar la vida eterna mediante una copia 
cognitiva, emocional y espiritualmente idéntica de cada persona gracias a 
la tecnología o por pastores cristianos que animan a aprovechar la ciencia para renovar 
la creación de dios y evangelizar a los robots. 
Hay decenas de organizaciones, asociaciones religiosas, instituciones y centros de 
investigación reconfigurando las ideas religiosas, forjando nuevas deidades o nociones en 
torno a dios a partir de los avances de la ciencia y la tecnología. Se trata de un fenómeno 
global que está ganando intensidad en Estados Unidos y que comienza a conocerse como 
“las tecnorreligiones”, aunque bajo esa etiqueta conviven planteamientos y realidades 
muy diferentes: desde quienes defienden que dios ha muerto pero lo tendremos que crear 
en el futuro para salir del atolladero hasta los que pronostican que dios y la religión 
pierden sentido cuando la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial están 
a punto de crear el homo deus inmortal. 
“Hay un mosaico y pluralidad de discursos en torno a una nueva fe sobre el poder 
omnipotente de la tecnología, sobre que con nuestros propios medios, a través del talento 
compartido, la sociedad en red y la inteligencia artificial conseguiremos extirpar la finitud, 
el sufrimiento y todo el mal que hay en la condición humana, construyendo el paraíso en 

Arriben les tecnoreligions 

http://www.lavanguardia.com/autores/mayte-rius.html
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la tierra”, afirma Francesc Torralba, director de la cátedra Ethos de la Universitat Ramón 
Llull (URL). Explica que “es una utopía que está emergiendo con fuerza en los países más 
desarrollados, empezando por EE.UU. y Japón, y que combina intelectuales y científicos 
de renombre con instituciones financiadas por Google o la Nasa, de modo que están 
logrando una irradiación ideológica muy relevante y sumando a personas ilusionadas con 
ese paraíso”. 

LA IGLESIA DE LA IA 
Adorar a una deidad de hardware y software 
Anthony Levandowski, ex ingeniero de Google y de Uber, ha fundado una nueva religión, 
Way of the Future, que define como una iglesia centrada en alabar los robots y la 
inteligencia artificial (IA) en su papel de futura especie dominante del planeta. En los 
documentos fundacionales se establece que esta iglesia enfocará sus actividades a “la 
realización, aceptación y adoración de una deidad basada en IA y desarrollada a través de 
hardware y software”. Su idea es promover la investigación sobre IA al tiempo que se 
“evangeliza” para ayudar a entender la inevitable ascensión de la deidad-máquina sobre la 
inteligencia humana. 

LA FUNDACIÓN TERASEM 
El culto de la vida eterna a través de la ciberconciencia 
La Fundación Movimiento Terasem es otra de las religiones futuristas que promueven la 

idea de que “dios es 
tecnológico”. Se trata de una 
fundación privada creada por 
la empresaria Martine 
Rothblatt, cuya doctrina es 
que la muerte es opcional 
porque se puede crear un 
“análogo consciente” de una 
persona combinando un 
archivo de su mente –
emociones, experiencias, 
sentimientos, características 
espirituales...– con futuros 
softwares de conciencia que 
podrán descargarse en un 
cuerpo biológico –

criogenizado– o en uno nanotecnológico para proporcionarle experiencias de vida 
comparables a las de un humano nacido de modo convencional. 

LA BIOÉTICA DESAFIANTE 
Mejora genética como beneficencia procreativa 
Julian Savulescu, experto en ética práctica de la Universidad de Oxford, es el 
representante de lo que algunos denominan la bioética desafiante. Sostiene que el 
hombre se encamina hacia el rol de dios porque el potencial de crear vida artificialmente 
es real, y defiende aplicar todos los avances científicos posibles con una ética desligada 
de presupuestos religiosos y metafísicos. Entre sus tesis destaca el Principio de 
beneficencia procreativa, la “obligación moral” de mejorar genéticamente a los hijos tanto 
en temas de salud como de capacidades cognitivas y afectivas. 
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EL ‘HOMO DEUS’ 
Humanos inmortales convertidos en dios 
El profesor de historia y escritor Yuval Noah Harari construye en su último libro, Homo 
Deus. Breve historia del mañana (Debate), una narrativa de la salvación atea, de la 
consecución de la inmortalidad y la vida eterna gracias a la tecnología, y de la 
transformación de los humanos en dioses capaces de crear seres orgánicos e 
inorgánicos, como según la Biblia hizo en su día Dios. Plantea que, en poco tiempo, 
superadas las enfermedades, el hambre o las guerras, los humanos no serán reconocibles 
como homo sapiens y necesitarán otra especie que los defina, la homo deus. Y propugna 
una nueva agenda de la humanidad, una ideología global para aprovechar el margen de 
elección que las personas aún tenemos sobre las nuevas tecnologías. 

TRANSHUMANISMO 
CRISTIANO 
Evangelizar a los robots para 
evitar que pequen 
El movimiento transhumanista 
es una filosofía que confía en 
el poder transformador de la 
tecnología para resolver el 
sufrimiento de las personas. 
Agrupa diversas corrientes, 
muchas de las cuales son una 

verdadera ideología moral que trata de dar respuestas a cuestiones existenciales desde 
un punto de vista religioso. Existen asociaciones transhumanistas cristianas –como la del 
pastor Christopher Benek o la iglesia virtual de Giulio Prisco– que defienden que las 
nuevas formas de vida como los robots o incluso los extraterrestres también necesitan 
salvación porque serán capaces de pecar, así que apuestan por evangelizarlos. Benek 
propone comenzar por asesorar a quienes han de desarrollar la tecnología para que la 
hagan virtuosa. Los transhumanistas cristianos también abogan por usar la ciencia “para 
renovar la creación de Dios, incluida la humanidad”. 

EL SINTEÍSMO 
Internet, el Espíritu Santo de la sociedad digital 
Alexander Bard, músico, actor y sociotecnólogo sueco, cree que un mundo regido por la 
ciencia y la tecnología las religiones tradicionales han expirado pero se necesita un nuevo 
credo. Y propone el sinteísmo, una religión que en lugar de creer en un dios creador del 
universo y de los seres vivos apuesta porque sean las personas las encargadas de crear a 
Dios. Bart asegura que si en el cristianismo el Espíritu Santo es la manifestación de Dios 
cuando los fieles están juntos, internet –con miles de millones de personas conectadas–, 
es el Espíritu Santo de la sociedad digital, la comunidad de la nueva religión. 

“Hay un auge de la espiritualidad y la tecnología nos atrae a todos” 

JOSÉ MANUEL CAAMAÑO 
Director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión de la 
Universidad de Comillas 
José Manuel Caamaño vincula la irrupción de las tecnorreligiones con un auge 
generalizado de la religiosidad y la espiritualidad al margen de las religiones tradicionales 
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y con la atracción que la tecnología – “y sus promesas de inmortalidad, superinteligencia y 
superfelicidad”– ejerce entre creyentes y no creyentes. “Es una muestra de la necesidad 
que tiene la gente de buscar algo que trascienda su propia cotidianidad, su sufrimiento y 
sus contradicciones”. Pero advierte que el transhumanismo no deja de ser una expresión 
“de un nuevo optimismo que corre el riesgo de convertirse en ideología y en un 
instrumento de una tecnocracia que pretende imponer una determinada idea del ser 
humano y del bienestar al conjunto de la sociedad”. 
Cree que se está alentando una confianza extrema en las posibilidades de la técnica sin 
abordar sus implicaciones sociales o su sentido de la justicia, porque detrás de todo el 
potencial tecnológico “hay inversión, grandes poderes económicos e industriales”. 
Coincide en que los avances incitan a repensar qué se entiende por ser humano, persona, 
conciencia, identidad, libertad, inmortalidad, etcétera. Pero enfatiza que, desde el punto 
de vista teológico, la fe hace referencia a ámbitos de la persona y de la realidad que son 
inaccesibles para la ciencia y la tecnología. Así, distingue entre la esperanza en que la 
ciencia nos haga inmortales y la fe en la resurrección y una vida eterna que trascienda los 
límites biológicos que propugna la tradición cristiana. Y recuerda que Dios es una realidad 
inobjetiva trascendente al mundo, con lo cual cualquier intento de convertirlo en una 
realidad objetiva en forma de dios-máquina “no hace sino distorsionar el sentido mismo de 
su existencia.” 

 
“¿No serán una distracción para la reflexión sobre nuestro mundo?” 

CARLOS BEORLEGUI 
Catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Deusto 
Carlos Beorlegui cree que en el auge de las tecnorreligiones se combinan diversos 
factores. En primer lugar, que la centralidad o supremacía de lo humano está cuestionada, 
tanto frente a los animales (seríamos un animal más), como frente a las máquinas y 
cíborgs. En segundo lugar, que la dimensión religiosa es algo absolutamente necesario 
para el ser humano y, aunque las religiones tradicionales tienen menos atractivo que en 
otras épocas porque la gente no quiere seguir normas, hay una vuelta a lo sagrado tanto 
por la vía de religiones o prácticas espirituales orientales como del afán por la inmortalidad 
que promete la ciencia, el posthumanismo y el transhumanismo. Y en este último ámbito 
Beorlegui considera que se están mezclando elementos científicos –como los avances 
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médicos que permiten alargar la vida en condiciones más saludables– con utopías como 
la de que en pocos años seremos inmortales. 
“Una cosa es que la ciencia avance y otra que con esos avances se abra una perspectiva 
tan extraordinaria, y ahí es donde entra el elemento religioso que genera expectativas 
para todas las cuestiones difíciles de solucionar”, que hace que las personas se abran a 
una religión que resuelva los problemas a partir de máquinas inteligentes, comenta. Y 
expresa su preocupación de que estas tecnorreligiones y utopías científicas “estén siendo 
una tapadera, una distracción para la reflexión filosófica y política sobre nuestro mundo, 
porque mientras estamos distraídos por nuestras posibilidades futuras no hablamos de los 
pobres, de nuestra incapacidad para aceptar a los inmigrantes o de quién va a disfrutar 
realmente de unas tecnologías que son muy caras y que quizá nos lleven a un mundo con 
más desigualdad”. 
 

“Los avances juegan un papel mesiánico y generan una ilusión colectiva” 

FRANCES TORRALBA 
Director de la Cátedra Ethos de la Universitat Ramon Llull 

Francesc Torralba explica que las 
personas no toleramos la finitud, la 
vulnerabilidad, el sufrimiento o el 
deterioro humano y buscamos un 
bálsamo que calme esa angustia. 
En las religiones y tradiciones 
espirituales clásicas, este bálsamo 
se otorga a un Dios que promete 
curación, salvación y vida eterna. Y 
hoy, en un contexto de muerte 
cultural del Dios tradicional, ese 
papel mesiánico, redentor, ese 
poder omnipotente lo ejerce la 
tecnología, motivo por el que surgen 
estas religiones tecnocéntricas. 
“Cuando uno observa que con la 

medicina regenerativa se pueden vencer enfermedades, que la longevidad puede 
alargarse décadas, que los implantes de chips y los psicofármacos pueden paliar 
carencias o mejorar nuestras capacidades, se genera esperanza, una ilusión colectiva y 
una fe que suma adeptos a esta religión tecnocrática, sobre todo en las generaciones a 
las que el antiguo Dios les parece muy lejano y no esperan que la salvación llegue de algo 
sobrenatural sino de lo concreto, de la ciencia”, añade. Y enfatiza que estos avances 
crean un nuevo relato, una ilusión colectiva de poder superar la condición de mortal que 
arraiga muy bien en un contexto desencantado y crítico con las utopías previas que 
prometían un mundo más feliz. Por otra parte, Torralba recuerda que esta nueva fe 
utópica está impulsada por científicos de renombre internacional y apoyada por grandes 
corporaciones, lo que facilita su irradiación y que la idea de la tecnología como divinidad 
laica redentora sume seguidores atraídos por “el paraíso en la tierra”. 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171203/433379573479/tecnorreligiones-ia-homo-
deus-dios-tecnologia-robots-fe.html 
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Míriam Díez El Punt Avui 
 
 “Lluís Duch, monjo de Montserrat, antropòleg i Creu de Sant Jordi, és una de les 
veus que més insisteix en la necessitat del mestratge” 
 
Desconfia de les receptes. Té raó l’antropòleg benedictí Lluís Duch quan adverteix que la 
teologia ha oblidat llenguatges lúdics, poètics o festius. Té raó quan titlla la manca de 
memòria de ser l’engendradora de l’empobriment lèxic de tanta gent. De fet té raó en 
moltes coses, i és per això que li han donat la Creu de Sant Jordi i el conviden a tot arreu 
a expressar què pensa de les estructures d’acollida, de l’emparaulament del món, de 
l’antropologia de la vida quotidiana, de la precarietat del simbolisme litúrgic, de la 
provisionalitat de tot plegat. Perquè en sap molt i ho sap explicar sense banalitzar. S’ha 
estat una setmana a Girona i l’ha emparaulat, literalment. 

Aquest monjo de Montserrat, ja en la vuitantena, és una de les veus que més insisteix en 
la necessitat del mestratge. L’any 1961 ingressa al monestir de Montserrat, però ja el 
1968 es trasllada a Alemanya, on s’impregna de grans mestres. Duch ha sigut alumne 
d’Ernst Bloch i d’Ernst Käseman, dos dels grans pensadors que han bastit pensament al 
segle XX. Li han deixat tots ells un pòsit germànic que va destil·lant quan pensa, tot i que 
ell reivindica el seu mediterranisme. 

Aquest savi va redactar la tesi doctoral a Tübingen, i aquest periple alemany així com la 
seva vida ha ocupat enguany les sessions de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani, que han tingut com a convidat aquest magistral monjo de Montserrat. Ha 

« L’ambigüitat segons Duch » 
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explicat la seva relació amb mestres de filosofia i antropologia a qui ha admirat –la 
fascinació bloqueja, l’admiració activa–, així com el seu camí a través del pensament de 
Mircea Eliade, del qual es desmarcarà més endavant. 

Una de les conviccions de Duch és que “fonamentalment l’ésser humà és un ésser 
ambigu”. Les històries no tenen una explicació canònica. Tot i que s’autodefineix com a 
antropòleg, Lluís Duch també és teòleg, i reconeix que la teologia es fa les preguntes 
últimes, i lamenta que aquí els filòsofs no tinguin formació teològica, com a Alemanya, on 
s’estudia a la universitat pública. En la formació de Duch hi han intervingut molts jueus, i li 
agrada especialment el sentit de l’humor jueu. Cita Horkheimer, Dormund, Latman... i 
afirma que “són per a mi mestres, en el sentit fort de la paraula”, i no només pel contacte o 
perquè els ha llegit, sinó perquè li interessen com a testimoniatge. “Un aspecte de la crisi 
intel·lectual dels nostres dies és la mancança de persones en què un pugui reconèixer 
lliurement un mestre, un propiciador d’esperança, no de receptes”, assumeix. 

“L’ésser humà és sempre un què”, continua Duch. Un què que mai no troba en el món una 
resposta definitiva, es troba immers en contextos de reinterpretació. Per a l’ésser humà no 
hi ha possibilitat extracultural. I és un ésser de mediacions. 

Duch descarta el primer model antropològic segons el qual l’ésser humà és un ésser 
dolent, no en sentit moral, més aviat és un ésser deficient, corrent seguit per sant Agustí, 

Kant, Schopenhauer o Cioran. El segon 
model, que tampoc és el de Duch, veu 
l’ésser humà bo, un model amb 
precedents en el franciscanisme, el mite 
del bon salvatge de Rousseau. 

Duch, i aquí rau la seva genialitat, 
reconeix que “l’ésser humà no és 
fonamentalment bo ni dolent”. Som 
éssers ambigus. Hem de decidir en 
situacions penoses, no tenim receptes 
preparades amb anticipació, hem d’optar 
per una decisió moralment bona o 
dolenta i continua essent ambigua. No hi 
ha una resolució de l’ambigüitat. A més, 
no tenim respostes prèvies a les grans 
qüestions. Pedagògicament “caldria 
inculcar la recerca de criteris, 
discerniment, capacitat per sospesar què 
acceptar i què rebutjar”. 

L’escriptor i professor de la UAB Albert Chillón, que ha treballat amb Lluís Duch des de fa 
anys i en comparteix pensament i trajecte, va dir a Girona que la persona, aquest “animal 
logomític”, “no és àngel ni bèstia, com diria el seu admirat Pascal, ni està condemnat per 
endavant a l’infern o al cel”, i va reblar el clau manifestant que “el viure condicionat, 
contingent i en definitiva adverbial dels éssers humans és drama, més aviat que tragèdia”, 
en la concepció duchiana del terme. La tragèdia seria ignorar Duch, tot i que ja sabem 
què passa sovint i repetidament amb els profetes a casa seva. Que és casa nostra. 

 
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1299481-l-ambigueitat-segons-duch.html 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1299481-l-ambigueitat-segons-duch.html
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  FORMACIÓ INICIAL 
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 

 

 

Finalitat Visita a la sinagoga per comprendre millor la religió jueva i veure els llaços que 
ens hi uneixen. 

Data 18 de desembre de 2017, dilluns 

Horari 16.00  Arribada a la sinagoga i visita | 17.30  Fi de la visita 

Anima i acompanya Jorge Burdman. És d’origen argentí, rabí auxiliar de Barcelona i responsable 
de les relacions interreligioses a Catalunya. 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat 
intercongregacional] i responsables de la seva formació (mestres i professors) 

Lloc c) Avenir, 24 (entre Aribau i Muntaner) 08021 BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Autor Elisa estévez López 

173 Títol 

Lo miró con amor (Mc 10,17-21). Co-creadores del 
mundo después de habitar las mirades de los jóvenes. 
Conferència pronunciada a la XXIV asamblea general de 
CONFER: “Se puso a caminar con ellos”, celebrada a 
Madrid del 13 al 15 de noviembre de 2017 

Font  www.confer.es  

Publicat 14 de desembre de 2017  

Servei de Documentació:  
« Lo miró con amor (Mc 10,17-21). Co-creadores del mundo después de 

habitar las mirades de los jóvenes » 

Visita a la sinagoga 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.confer.es/
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Festa de Sant Joan de la Creu a les Carmelites de Mataró  

 
Dimecres, 13 de desembre de 2017 
 
a les 18:45: Vespres 
a les 21:15: Vetlla 
 
 
 
Dijous, 14 de desembre de 2017 

 
a les 7:30: Laudes 
a les 8:00: Eucaristia 
a les 18:45: Vespres 
 

  

 
 
 
 

Congrés Internacional a l’AUSP: “Què va ser el 1968?”  

 
 
 
 

 PONTIFICIO COMITATO  
DI SCIENZE STORICHE 

 

Congrés Internacional 
 

QUÈ VA SER EL 1968? 
UNA LECTURA 50 ANYS DESPRÉS 
Barcelona, 17-19 de gener de 2018 

 
  
Dimecres, 17 de gener de 2018 
Paranimf de la Universitat de Barcelona 
11:00 h Acte inaugural al Paranimf de la Universitat de Barcelona  

11:00 h Rvdm. P. Dr. Bernard Ardura, President del Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche (PCSS) (Ciutat del Vaticà)  

11:20 h Excm. Sr. Dr. Armand Puig i Tàrrech, Rector Magfc. de l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià (AUSP) (Barcelona) 

11:45 h Excm. Sr. Dr.  Joan Elias, Rector Magfc. de la Universitat de Barcelona 
12:00 h Conferència inaugural 
 12:00 h Prof. Ugo Baldini (Università di Padova - PCSS), «Crítica de la racionalitat 

científica com a crítica de la “racionalitat burgesa”» 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
16:30 h  La Història 

President de la sessió: Prof. Philippe Chenaux, Pontificia Università Lateranense, 
PCSS (Ciutat del Vaticà) 

16:45 h Prof. Josep Ramoneda i Molins (President de l'Institut de la Recherche et de 
l'Innovation [París] i President del Grup 62), «Barcelona 1966 – 1968» 

17:15 h Prof. Christian Sorrel (Université Lyon II - PCSS), «París, maig de 1968» 
17:45 h Prof. Karl-Siegbert Rehberg (Technische Universität Dresden), «Berlín i 

Frankfurt» 
 

Pausa 
 

18:30 h Prof. Manuel Castells (University of Southern California - Universitat Oberta 
de Catalunya, «Berkeley» 

19:00 h Prof. Renate Marsiske (Universidad Nacional Autónoma de México), «Mèxic, 
octubre de 1968» 

19:30 h Prof. Evgenia Tokareva (Institut d’Història Universal, Acadèmia Russa de les 
Ciències, Moscou) i Prof. Nikita Pivovarov (Arxiu Estatal Rus d’Història 
Contemporània, Moscou), «La percepció del maig de 1968 a la Unió 
Soviètica» 

 
Dijous, 18 de gener de 2018 
Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
9:45 h El rerefons filosòfic 

President de la sessió: Excm. Sr. Pere Lluís i Font, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Reial Acadèmia de Bones 
Lletres (Barcelona) 

 
10:00 h Prof. Francesc Torralba (Universitat Ramon Llull - Barcelona), «El marxisme 

heterodox de l’Escola de Frankfurt» 
10:30 h Prof. Ramon Alcoberro i Pericay (Universitat de Girona), «El marxisme 

gramscià» 
11:00 h Prof. Martín F. Echavarría (Universitat Abat Oliba CEU - Barcelona), 

«Influències freudianes en la generació del 68» 
Pausa 
 
12:00 h Prof. Luis Romera (Pontificia Università della Santa Croce - Roma), «Els 

epígons de Nietzsche» 
12:30 h Prof. Francisca Pérez Madrid (Universitat de Barcelona), «El feminisme» 

 
Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
16:30 h Les conseqüències 
 

President de la sessió: Excm. Sr. Santiago Bueno Salinas, Vicerector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià (Barcelona) 

 
16:45 h Prof. Josep-Ignasi Saranyana (Universidad de Navarra - PCSS), «Impacte 

en la ciència teològica» 
17:15 h Prof. Agostino Giovagnoli (Università Cattolica - Milà), «“Tot és política”. El 

1968 entre la contestació i la revolució» 
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17:30 h Prof. Anna Pagès Santacana (Universitat Ramon Llull - Barcelona), 
«Seqüeles en l’àmbit de l’educació» 

 
Pausa 
 
18:30 h Prof. Daniel Giralt-Miracle (Ateneu Universitari Sant Pacià - Barcelona), 

«Nous corrents artístics» 
19:00 h Prof. Javier de Navascués (Universidad de Navarra), «Influx en la 

literatura» 
19:30 h Prof. Peio Sánchez (Ateneu Universitari Sant Pacià - Barcelona), 

«Influències en el cinema» 
 
Divendres, 19 de gener de 2018 
Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 

11:00 h Prof. Gianni La Bella (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), 
«Conseqüències eclesials del 68» 

 
12:00 h Acte de clausura 

12:00 h Rvdm. P. Dr. Bernard Ardura, President del Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche (Ciutat del Vaticà) 

12:15  h Excm. Sr. Dr. Armand Puig i Tàrrech, Rector Magfc. de l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià (Barcelona) 

12:30 h Emm. i Rvdm. Mons. Joan Josep Omella, Cardenal Arquebisbe de 
Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP (Barcelona) 

 
*   *   * 

Lloc: 
Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
Diputació, 231 · 08007 Barcelona 
Paranimf de la Universitat de Barcelona 
Gran Via Corts Catalanes, 585 · 08007 Barcelona 
 

Preu: 30 € General | 15 € Estudiants externs 
 

Informació i inscripcions: 
Ateneu Universitari Sant Pacià 
Diputació, 231 · 08007 Barcelona 
Tel. (34) 93 452 13 71 
secretaria@edusantpacia.cat 
www.edusantpacia.cat 
 

Allotjament: 
La gestió de reserva d’allotjament és a càrrec de cada participant. Podeu consultar: 
Seminari Conciliar 
Diputació, 231 · 08007 Barcelona 
Tel (34) 93 454 16 00 
seminari@seminaribarcelona.net 

 
Traducció simultània: Hi haurà traducció simultània al castellà 

mailto:secretaria@edusantpacia.cat
http://www.edusantpacia.cat/
mailto:seminari@seminaribarcelona.net
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Recés d’hivern al Monestir de Sant Pere 

 
 

CJ recorda  

 

 

CICLE DE CINEMA IGNASI SALVAT: CAPTAIN FANTASTIC  
 

 

 

 

El Ben (Viggo Mortensen) ha passat deu anys vivint en els 
remots boscos del nord-oest dels Estats Units criant als 
seus sis fills. Aïllats totalment de la vida moderna, de les 
comoditats de les ciutats i de la societat de consum, el Ben 
és un pare devot que ha inculcat en els seus fills una 
peculiar manera de pensar i viure la vida. No obstant això, 
una tràgica notícia fa que la peculiar família hagi de deixar 
temporalment la seva manera de vida a la natura i tornar a 
la civilització. (FILMAFFINITY) 
Presenta l'acte Oriol Quintana, professor adjunt a la 
Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià a l’IQS, col·laborador 
del blog de CJ i autor de "Filosofía para una vida peor" 
(2016) i "100 preguntes filosòfiques" (2017) 

Data: Divendres, 15 de desembre de 2017 
Hora: 19h Lloc: Sala d'actes de CJ (Roger de Llúria, 13)  
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VETLLA DE CAP D'ANY  
 

 

 

 

El diumenge 31 de desembre a les 23h tindrà lloc la 
tradicional Vetlla de cap d'any, seguida d'una eucaristia. 

Data: Diumenge, 31 de desembre de 2017 
Horari: 23h 
Lloc: Església del Sagrat Cor - Jesuïtes. C/ Casp, 27 de 
Barcelona 

 

  

 

 

 
Hem d’anar més enllà 
 
El temps d’Advent avança tot obrint 
finestres del seu calendari. A les escoles 
cristianes anem preparant i vivint diversos 
moments i activitats que també ens 
apropen a la celebració del naixement de 
Jesús: guarnir els espais amb elements 
nadalencs, actualitzar la corona d’Advent 
encenent cada setmana el ciri 
corresponent; preparar el suro i la molsa 
dels pessebres de les figures i el vestuari 
i decorats dels pessebres vivents; els 
assaigs i altres detalls dels pastorets, 
guarnir l’arbre, preparar les 
representacions a les quals convidarem 
els pares o que compartirem només amb 
els alumnes; la celebració de 
l’esdeveniment nadalenc amb professors 
i personal d’administració i serveis; la 
festa del tió amb els més petits, la 

paralitúrgia de pregària o la missa de Nadal a l’escola; cercar la dècima i ajudar a 
memoritzar-la perquè sigui recitada a l’àpat nadalenc familiar, aprendre i cantar nadales, 
recollida d’aliments per a persones necessitades, les felicitacions de Nadal de paper o 
amb un correu electrònic o amb un WhatsApp... i tantes d’altres que caracteritzen aquests 
dies a les escoles. Procurem que ens ajudin i ajudin els nostres alumnes a descobrir el 
veritable sentit de la festa. 
 
No ens quedem curts, però: hem d’anar més enllà. Hem de desitjar i testimoniar que la 
salvació que ens porta Jesús, l’infant de l’humil menjadora del portal, ens renova i ens fa 
millors, capaços de portar una mica més de llum al món, d’esperança, de justícia, de 
llibertat... “El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum” (Is 9,1). Mirar 
endavant per sortir de la mediocritat, de les falses seguretats. Portar llum al món per 
il·luminar les foscors personals i col·lectives de desànim, mesquinesa, acomodació, 
apatia, tristesa... La llum de Nadal és esperança per descobrir les possibilitats d’estimar 

Fundació de l’escola Cristiana. fecc informa 664: 11.12.2017 
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de cada dia i ens ha de refermar en el convenciment que Déu ens confia l’infant Jesús 
perquè el sapiguem trobar, també, en les múltiples bondats que podem aportar al nostre 
fer quotidià. 
 
Descobrim les possibilitats del misteri de Nadal i fem-les arribar a tots els racons de 
l’escola. Descobrim el seu amor i escampem-lo per la terra tots els dies que seguiran 
aquest Nadal. Expliquem-ho als nostres alumnes davant del pessebre, Testimoniem-ho 
entre els companys, els familiars i els amics. Preparem la celebració del Nadal. Procurem 
transmetre’n el veritable sentit. 
 
 
 
 
Aquesta setmana no hi ha el programa “Signes dels temps” per la celebració de la Marató 
de TV3. 
 

 
 

 
 

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 
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