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Una fita que la vida religiosa celebra amb joia 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 

L’URC 
felicita el 

Setmanari 
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Cristiana 

per aquesta 
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present 
2.000 

setmanes 
entre 

nosaltres  



    2 | 41 

 
 
 
 
 

 

“El treball per la pau i la concòrdia” es un dels tres objectius que l’arquebisbe de 
Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, proposa per aquest any que hem iniciat fa pocs 
dies. Reivindica la figura del bisbe Joan Carrera, com a persona que va treballar 
incansablement per la integració dels nouvinguts a Catalunya. Omella escriu: “tots estem 
cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d’una societat en la 
qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa.” L’objectiu és summament 
important i el treball que s’albira és de grans proporcions.  

Entre els molts temes que entren en joc per definir la situació catalana, n’hi ha un que té un 
significat especial per als cristians i, fins i tot, per al nostre col·lectiu de la vida religiosa. Els 
bisbes de Catalunya l’11 de maig van signar una nota sobre “El moment que està vivint el 
nostre país”. Anem, però, a les intervencions més recents, en aquest cas de la Conferència 
Episcopal Espanyola. La Declaració de la Comissió Permanent de la CEE davant de la 
situació a Cataluña, signada a Madrid, 27 de setembre de 2017, proposa el diàleg, paraula 
que hi apareix quatre vegades. Enric Juliana publicava al dia següent un anàlisi de la 
Declaració, titulat “L’aportació de Francesc”, i que iniciava així: “Els buits sempre s’omplen. 
L’Església catòlica acaba d’ocupar la casella de la conciliació i la voluntat de síntesi, amb 
una declaració sobre Catalunya que no trigarà a provocar urticària als nacionalcatòlics 
espanyols i alguna coïssor als clergues de l’independentisme.” I acabava d’aquesta 
manera: “Els temps han canviat. L’Església defensa ara la unitat d’Espanya amb un 
llenguatge moderat, flexible i integrador, mentre el Govern Rajoy es parapeta darrere de la 
Brigada Aranzadi. Segell doctrinal del papa Francesc i supervisió “política” del secretari 
d’Estat, Pietro Parolin, ben informat de la qüestió de Catalunya. L’arquebisbe de Barcelona, 
Joan Josep Omella, ha estat un dels artífexs del text. En un país amb més imaginació i 
menys instint tràgic, sobre aquest document de l’Església es podria construir un compromís 
històric.”. Com també remarca enmig de l’article: “Cap menció a la unitat d’ Espanya com a 
“bé moral” superior i anterior a l’ordre polític”. Omissió altament significativa. 

 Què va succeir després? El cardenal 
Ricardo Blázquez va dedicar a la 
situació de Catalunya un apartat del 
seu discurs inaugural de la 110a. 
assemblea general, celebrada del 20 
al 24 de novembre, titulat: “Participant 
en les preocupacions i esperances”. 
En tot el text, la paraula diàleg apareix 
només una vegada. S’observa un cert 
distanciament de la Declaració. El 
president de la CEE afirma: “Donem 
suport al restabliment de l’ordre 
constitucional, perquè és un bé comú”. 
Acord implícit en l’aplicació de l’article 

155, encara que es silencia l’existència d’altres camins menys traumàtics i més polítics per 
al restabliment d’aquest “ordre”. Dues intervencions posteriors de dos cardenals van reblar 
de manera greu el clau. El cardenal Antonio Cañizares, en una entrevista de “La Razón”, a 
la pregunta: “Es pot ser independentista i bon catòlic?” va respondre: “En el cas de la 
secessió, no. Ho dic quan es tracta de països democràtics”. El seu fonament és que la unitat 
d’Espanya és un bé moral. El cardenal Rouco Varela, per la seva part, va respondre en una 
entrevista al diari “El mundo”: “L’independentisme no concilia amb la consciència catòlica". 

El treball per la pau i la concòrdia 
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Només cal recordar aquestes cites que han estat amplament difoses pels mitjans de 
comunicació. L’anàlisi del problema pot realitzar-se des d’òptiques molt diferents i variades.  

La pregunta de fons és: la unitat que propugna Jesús en el seu evangeli pot 
identificar-se en la unitat política d’Espanya o d’una altra configuració política? 
Aquest interrogant ha estat plantejat per alguna institució religiosa i s’han elaborat respostes 
interessants. Josep Manuel Vallejo escriu un editorial titulat “Comunió” a la revista 
Catalunya Franciscana, corresponent a setembre-desembre de 2017 (en un quadre a color 
es reprodueix íntegrament el text a la pàgina 6). Parla de la unitat que vol Jesús, que ens 
crida a esdevenir una paràbola de reconciliació i germanor enmig del món. La vinculació 
entre religió i política que s’ha produït sovint a Espanya al llarg de la història distorsiona la 
diferència. En temps més recents, n’hi ha prou en recordar la llei de “Principis del Moviment 
Nacional”. Al primer, es 
defineix Espanya com 
“unitat de destí a 
l’universal”. Al segon, la 
consideració de la Llei de 
Déu segons l’Església com 
a “única verdadera i fe 
inseparable de la 
consciència nacional”. Des 
d’aquesta perspectiva, és 
explicable la confusió de la 
unitat que propugna Jesús 
amb la unitat política. Dues 
unitats que no es poden 
identificar. Cas que s’arribi 
a fer, la religió sempre sortirà perdent. Si no produeix una superació d’aquest plantejament, 
serà molt difícil defensar un opció netament evangèlica sense adherències polítiques força 
qüestionables. 

 El cardenal Omella acaba la seva glossa titulada “La concòrdia, objectiu prioritari” amb 
aquestes paraules: “Treballar per la cohesió social és responsabilitat de tots. L’Església 
voldria assumir aquest repte en el treball concret i diari de les parròquies, escoles i 
institucions cristianes. Cal que compartim tots el repte de viure en comunió enmig de la 
diferència, com una gran família en la qual tots s’estimen i respecten malgrat les diferents 
opinions i procedències. Que Déu ens ajudi en aquesta tasca tan bonica i apassionant.” 

Vivim immersos en una anomalia política, mediàtica, econòmica, social i judicial. El 
restabliment de les institucions pròpies i de les llibertats individuals i col·lectives, quan es 
produeixi, serà un primer pas que faciliti el treball per la pau i la concòrdia. Caldrà donar 
molts més passos. Els cristians hem d’incloure a més la pregària sincera. Caldrà molta 
imaginació per trobar camins, refer ponts, recosir ferides, respectar nous marcs de llibertat. 
La vida religiosa, des del seu profetisme, ha d’evitar convertir-se en corretja de transmissió 
de polaritzacions, denunciar la injustícia i, sobre tot, treballar per la pau i la concòrdia. En 
diverses reunions, com l’assemblea general ordinària de l’URC, 19 d’octubre; la reunió 
d’Abats i Provincials (RAP), 29 de novembre; la junta directiva ampliada, 19 de setembre; 
el SIRBIR, 15 de desembre, i en altres escenaris diversos, s’ha pogut parlar sobre la situació 
present amb gran respecte, escolta, profunditat i serenor. Aquest és un camí. Sense tabús 
ni silencis, sempre que se sigui capaç de pronunciar paraules que es nodreixin de la veritat 
i s’amarin en l’amor. 

Lluís Serra Llansana 
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En la glossa anterior vaig fer referència a tres 
objectius per a l’any que hem iniciat: el nou Pla 
Pastoral Diocesà, la celebració del vuitè centenari de 
la creació de l’Orde de la Mercè a Barcelona i el treball 
per la pau i la concòrdia. En aquesta voldria oferir-vos 
unes reflexions sobre el darrer d’aquests objectius: la 
concòrdia i la cohesió social a la nostra terra. És un 
objectiu que implica l’Església però que va més enllà, 
perquè és un repte per a tota la societat catalana. És, 
com avui es diu, un repte i un objectiu transversal. 

Com a un punt de referència històrica a casa nostra, 
em referiré al pensament que en molts dels seus 
articles va expressar Joan Carrera Planas, el qui va 
ser bisbe auxiliar de Barcelona. Va ser un capellà i un 
bisbe molt arrelat a Catalunya i alhora molt obert als 
immigrants que hi van venir a treballar des de molts 
indrets d’Espanya en els anys seixanta i setanta. Els 
qui, utilitzant el títol d’una obra de l’escriptor Paco 
Candel, van ser anomenats «els altres catalans». El 
bisbe Carrera, que abans de ser bisbe va ser rector 

en parròquies de barris perifèrics, sempre deia que els joves sacerdots enviats a les noves 
parròquies creades pel bisbe Gregorio Modrego, en zones de forta immigració, havien fet 
un gran servei a la nostra societat, que va afavorir la integració a Catalunya dels «altres 
catalans». I ho van fer amb tota mena d’iniciatives que no tenien, aleshores, el suport oficial. 

En un dels seus articles setmanals a Catalunya Cristiana en la secció «Ara mateix», escrivia 
el bisbe Joan Carrera l’any 1997: «Però va venir un altre temps en el qual l’arribada a 
Catalunya d’una infinitat d’homes i dones d’arreu d’Espanya va portar l’ús de la llengua 
castellana a la pastoral i a la litúrgia de moltes esglésies. Van néixer parròquies noves als 
barris obrers que sorgien al voltant de Barcelona i de moltes ciutats i viles grans. […] Un 
bon nombre de sacerdots s’hi abocaren amb cos i ànima. Al voltant d’aquelles parròquies, 
única presència activa, durant molts anys, de la societat catalana a les zones de més 
immigració, van sorgir escoles, cooperatives d’habitatges, agrupacions culturals i, fins i tot, 
sindicals, i es va establir la primera xarxa d’assistents socials de barri, gràcies a la 
organització de Càritas» (Cf. Ara mateix, Barcelona, 2010, pàg. 872-873). 

Ara les circumstàncies socials són diferents. Diversos observadors atents a la nostra realitat 
actual estan preocupats per les possibles conseqüències negatives que els fets polítics 
recents puguin representar per a la cohesió social de la nostra societat. Per això, tots estem 
cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d’una societat en la 
qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. 

Treballar per la cohesió social és responsabilitat de tots. L’Església voldria assumir aquest 
repte en el treball concret i diari de les parròquies, escoles i institucions cristianes. Cal que 
compartim tots el repte de viure en comunió enmig de la diferència, com una gran família 
en la qual tots s’estimen i respecten malgrat les diferents opinions i procedències. Que Déu 
ens ajudi en aquesta tasca tan bonica i apassionant. 

† Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona 

«La concòrdia, un objectiu prioritari» 
 

https://www.esglesiabarcelona.cat/carta-dominical/carta-dominical-la-concordia-un-objectiu-prioritari/
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Antoni Puigverd. La Vanguardia, 7 de gener de 2018 
 
L'esperança sembla que hagi desaparegut. El món és ple d'amenaces. El clima se'ns ha 
desballestat i el medi natural se'ns desertitza. L'economia és un poder fosc, imprevisible i 
arbitrari que imposa un incorregible rastre de desigualtats i un difús malhumor social. Els 
mitjans de comunicació polaritzen l'opinió pública. Mentida i veritat es confonen. Les 
tensions ètniques i religioses augmenten a tot arreu (aquests pobres germans coptes, 
fatalment condemnats al martiri!). Les guerres i fams generen grans moviments migratoris 
que són observats amb por en els territoris d'acollida. Les identitats petites (i això explica el 

fons del problema català) 
se senten amenaçades per 
la globalització... 

Procurem no pensar-hi 
gaire, en el que passa. S'ha 
de ser positiu, ens diuen. 
S'ha de ser optimista. La 
ciència i la tècnica ja 
arreglaran els problemes 
del planeta, confien les 
autoritats. Mentrestant, val 
més passar-ho bé. Carpe 
diem! Si ara no et 
diverteixes, ves a saber si 
demà podràs. La cultura de 
l'optimisme crèdul i 

ensucrat dels llibres d'autoajuda i del mindfulness ajuda també a eclipsar els reptes que la 
humanitat té plantejats. Tenim moltes distraccions a l'abast: compres, viatges, gastronomia, 
moda, esports i tota mena d'amenitats audiovisuals. La formidable cultura de l'oci ofereix 
un menú incessant i addictiu de divertiments. 

Però no gosa parlar mai seriosament del futur. Un text de Steiner sobre Marx sosté que el 
marxisme hauria concretat, en la visió materialista de la història, l'esperança en la terra 
promesa. Una cosa semblant diu Benet XVI a Spe salvi: l'esperança bíblica s'ha transformat 
en fe en progrés. La terra promesa ha estat reemplaçada per l'esperança, no pas en el 
Regne de Déu, sinó en el Regne dels humans. "La redempció ja no s'espera de la fe 
cristiana, sinó de les conquestes tecnològiques". 

Ratzinger recordava en aquest text del 2007 que l'esperança cristiana no és individualista, 
sinó comunitària, ja que la comunitat és el centre de la vida cristiana. Aquest comunitarisme 
cristià, d'herència jueva, va ser adaptat gairebé literalment per Marx. El poble escollit era la 
classe obrera i la redempció de la humanitat la societat sense classes: culminació de la 
dialèctica de la història. 

El fet és, però, que aquell Regne alternatiu està en crisi. La terra promesa del progrés fa 
fallida. Els humans ja no volen mirar la geografia del progrés cara a cara. La cultura 
contemporània és una immensa cortina d'amenitats i distraccions que ens consolen de la 
crua realitat i ens ajuden a no veure el futur amb preocupació. La cultura occidental 
contemporània és beneitona i riallera com la hiena: converteix la misèria del món en 
divertida amenitat. Però és poruga i desesperançada com l'estruç: posa el cap sota la sorra. 

“L’àncora de l’esperança” 
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Sosté Ratzinger que, mentre la creença en el progrés ha de confiar en un futur hipotètic, 
l'esperança cristiana ja actua en el present "com una confiança activa que la nostra vida no 
acaba en el buit". Per la seva banda, en una homilia del 2013, el Papa Francesc parlava de 
l'esperança cristiana, no pas com d'una illusió, que és com l'entendria un occidental avui, 
sinó com d'"una tensió". "Una ardent expectativa" entre el sofriment del temps present a 
què alludeix Sant Pau a la Carta als romans i la revelació que "alliberà els fills de Déu de 
l'esclavitud". Recorda Bergoglio que els primers cristians representaven l'esperança en 
forma d'àncora. Una àncora que vincula els humans a la dimensió divina. Gràcies a l'ancora, 
qui té esperança està lligat amb l'altra riba. Ara bé, aquesta àncora no serveix, diu Francesc, 
per viure tranquillament aparcat davant d'un petit estany eclesiàstic i artificial on tot és segur, 
confortable i sense risc. L'esperança és com, per a la dona, un embaràs: encara el fill no ha 
nascut, però ella ja és mare. L'esperança o transforma o no és esperança, sinó mer 
optimisme, illusió. Les illusions decauen o es frustren, l'optimisme pot ser vençut per la 
pèssima realitat. L'esperança transforma els que en tenen, sigui quina sigui la realitat. 

Vet aquí el repte del cristianisme actual: qüestionar les illusions banals de la cultura 
contemporània i desafiar el pessimisme trivial que caracteritza el món d'avui. Per fer-ho, no 
serveix, és evident, l'àncora d'una església que, en metàfora de Francesc, estiueja davant 
d'un llac artificial i decadent. Per fer-ho només serveix la radical transformació personal que 
fa dels cristians portadors de llum enmig de les alegres foscors del present. 
 
 

COMUNIÓ 
Fra Josep Manuel Vallejo 
 
"Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, 
perquè el món cregui que tu m'has enviat". Aquest fragment de l'Evangeli de Joan (17,21) 

posa l'accent en la comunió entre els cristians 
perquè el món cregui. Comunió que és mútua 
participació, comunicació, compartició dels 
béns a la manera de la Santa Trinitat.  
En un món tan dividit per partidismes i 
sectarismes, l'Església estem cridats a la 
comunió i a la convivència fraterna entre els 
distints. La nostra primera vocació és ésser 
paràbola de reconciliació i germanor enmig 
del món..., perquè el món cregui.  
I això no implica una perfecció moral sublim. 
Jesús va triar dotze perquè visquessin amb Ell 
(Mc 3,14), i els va escollir molt diferents i no 
massa "selectes". Alguns estaven enfrontats 
entre ells per motius econòmics o polítics. Es 
molt possible que hi haguessin discussions 
entre ells. Els va triar així, perquè es 
reconciliessin i fossin una paràbola de 
reconciliació com a anunci del Regne de Déu. 
 

Catalunya Franciscana  

Setembre-Desembre de 2017  

 Núm. 256 
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Hermano, simplemente hermano 
Emili Turú, marista 
  
Muchas de nuestras sociedades se están polarizando en posiciones políticas o sociales 
antagónicas, atizadas por los políticos de turno y por los medios de comunicación. Se crean 
dos grupos muy distantes en su manera de pensar y entender la realidad, y todo ello con 
una carga emotiva muy fuerte. Normalmente, los de cada grupo buscan y aceptan 
acríticamente las informaciones que confirman sus propias posiciones, y rechazan y 
ridiculizan las que provienen del otro grupo. 

En lugar de hacer un análisis sereno de la realidad, que es siempre compleja, se opta por 
una simplificación superficial a base de estereotipos: se identifica al culpable (el otro grupo), 
y se le hace responsable de todo lo negativo. La siempre incómoda complejidad quedó 
reducida a dos polos: nosotros/ellos, los que tienen razón los que están equivocados. 
Evidentemente, esta simplificación no resuelve nada, sino que haceque el conflicto perdure 
y se vaya agravando. 

Desgraciadamente, es una situación que encontramos en muchos países de todos los 
continentes. Y tengo la impresión de que los consagrados, muy frecuentemente, 
reproducimos las polarizaciones que se dan a nuestro alrededor, en lugar de mostrar 
proféticamente un camino alternativo. 

En este sentido, me parece ejemplar la manera cómo trató la LCWR (una de las 
conferencias de religiosas de los EE. UU.) la polarización provocada por la visita apostólica 
y la evaluación doctrinal de la LCWR. En lugar de reaccionar emotivamente a esas 
situaciones inesperadas, adoptaron una actitud contemplativa, preguntándose qué les 
estaba diciendo el Señor a través de esas circunstancias concretas. "Lo contrario de la 
contemplación no es la acción, sino la reacción" (R. Rohr). Contemplar significa asumir la 
complejidad sin atajar hacia simplificaciones fáciles; se trata de echar un paso atrás y miran 
a la realidad sin los filtros de nuestro "ego". Y ese paciente camino es siempre generativo: 
"Si podemos estar con la tensión de opuestos suficiente tiempo podemos convertimos en 
vasijas donde los opuestos divinos se unen y dan a luz a una nueva realidad" (M. L. von 
Franz). 

Ojalá que este tiempo de Navidad, que siempre invita a una actitud contemplativa, nos 
permita ser profetas en este mundo tan polarizado en el que vivimos. 
 
Vida Religiosa, diciembre 2017 núm. 10 vol. 123 

Polarización 
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«ACOLLIR, PROTEGIR I INTEGRAR 

ELS EMIGRANTS I ELS REFUGIATS» 

Benvolguts germans i germanes, 

«[L’emigrant] considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Estima’l com a tu mateix, 
que també vosaltres vau ser immigrants en el país d’Egipte. Jo sóc el Senyor, el vostre 
Déu» (Lv 19,34). 

Durant els meus primers anys de pontificat he manifestat diverses vegades com em 
preocupa la trista situació de tants emigrants i refugiats que fugen de les guerres, de les 
persecucions, dels desastres naturals i de la pobresa. Es tracta de manera indubtable d’un 
«signe dels temps» que, des de la meva visita a Lampedusa el 8 de juliol de 2014, he 
intentat llegir invocant la llum de l’Esperit Sant. Quan vaig instituir el nou Dicasteri per al 
servei del desenvolupament humà integral, vaig voler que una secció especial —dirigida 
temporalment per mi mateix— fos com una expressió de la sol·licitud de l’Església envers 

els emigrants, els desplaçats, els refugiats i 
les víctimes del tràfic de persones. 

Cada foraster que truca a la nostra porta és 
una ocasió d’encontre amb Jesucrist, que 
s’identifica amb l’estranger acollit o rebutjat 
en qualsevol època de la història (cf. Mt 
25,35.43). Cada ésser humà que es veu 
obligat a deixar la seva pàtria a la recerca 
d’un futur millor, el Senyor el confia a l’amor 
maternal de l’Església.1 Aquesta sol·licitud 
s’ha de concretar en cada etapa de 
l’experiència migratòria: des de la sortida i 

al llarg del viatge, des de l’arribada fins al retorn. És una gran responsabilitat que l’Església 
vol compartir amb tots els creients i amb tots els homes i dones de bona voluntat, que són 
cridats a respondre amb generositat, diligència, saviesa i amplitud de mires —cadascú 
d’acord amb les seves possibilitats— als nombrosos desafiaments plantejats per les 
migracions contemporànies. 

Pel que fa a això, vull reafirmar que «la nostra resposta comuna es podria articular a l’entorn 
de quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar».2 

Si prenem en consideració l’escenari actual, acollir significa, sobretot, ampliar les 
possibilitats perquè els emigrants i refugiats puguin entrar de manera segura i legal als 
països de destinació. En aquest sentit, seria desitjable un compromís concret per a 
incrementar i simplificar la concessió de visats per motius humanitaris i per a la reunificació 
familiar. Al mateix temps, espero que un major nombre de països adoptin programes de 
patrocini privat i comunitari, i obri corredors humanitaris per als refugiats més vulnerables. 
Seria convenient, a més, preveure visats temporals especials per a les persones que fugen 
de conflictes cap a països veïns. Les expulsions col·lectives i arbitràries d’emigrants i 
refugiats no són una solució idònia, sobretot quan es realitzen cap a països que no poden 

                                                           
1 Cf. Pius XII, Const. ap. Exsul Familia, Titulus Primus, I. 
2 Discurs als participants en el Fòrum Internacional «Migracions i pau» (21 febrer 2017). 

Missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el 
Refugiat 2018 (14 de gener) 
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garantir el respecte a la dignitat ni als drets fonamentals.3 Torno a subratllar la importància 
d’oferir als emigrants i refugiats un allotjament adient i decorós. «Els programes d’acolliment 
difosos, ja iniciats a diferents llocs, sembla que facilitin l’encontre personal, que permetin 
una millor qualitat dels serveis i que ofereixin més garanties d’èxit.»4 El principi de la 
centralitat de la persona humana, expressat amb fermesa pel meu estimat predecessor 
Benet XVI,5 ens obliga a anteposar sempre la seguretat personal a la nacional. Per tant, cal 
formar de manera adient el personal encarregat dels controls de les fronteres. Les 
condicions dels emigrants, dels qui sol·liciten asil i del refugiats, requereixen que se’ls 
garanteixi la seguretat personal i l’accés als serveis bàsics. En nom de la dignitat fonamental 
de cada persona, cal esforçar-se per a preferir solucions que siguin alternatives a la 
detenció dels qui entren en el territori nacional sense estar-hi autoritzats.6 

El segon verb, protegir, es conjuga en tota una sèrie d’accions en defensa dels drets i de la 
dignitat dels emigrants i refugiats, independentment del seu estat migratori.7 Aquesta 
protecció comença a la seva pàtria i consisteix a donar informacions certes abans de deixar 
el país, així com en la defensa davant les pràctiques de reclutament il·legal.8 En la mesura 
del possible, hauria de continuar al país d’immigració, assegurant als emigrants una 
assistència consular adequada, el dret de tenir sempre amb ells els documents personals 
d’identitat, un accés equitatiu a la justícia, la possibilitat d’obrir comptes bancaris i la garantia 
del que és bàsic per a la subsistència vital. Si les capacitats i competències dels emigrants, 
els sol·licitants d’asil i els refugiats són reconegudes i valorades de manera oportuna, 
constituiran un veritable recurs per a les comunitats que els acullen.9 Per tant, espero que, 
en el respecte a la seva dignitat, els sigui concedida la llibertat de moviment als països 
d’acollida, la possibilitat de treballar i l’accés als mitjans de telecomunicació. Per als qui 
decideixen tornar a la seva pàtria, subratllo la conveniència de desenvolupar programes de 

                                                           
3 Cf. Intervenció de l’Observador Permanent de la Santa Seu en la 103 Sessió del Consell de l’Organització Internacional 

per a las Migracions (26 novembre 2013). 
4 Discurs als participants en el Fòrum Internacional «Migracions i pau» (21 febrer 2017). 
5 Cf. Benet XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 47. 
6 Cf. Intervenció de l’Observador Permanent de la Santa Seu en la 20 Sessió del Consell dels Drets Humans (22 juny 

2012). 
7 Cf. Benet XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 62. 
8 Cf. Consell Pontifici per a la Pastoral dels Emigrants i Itinerants, Instr. Erga migrantes caritas Christi, 6. 
9 Cf. Benet XVI, Discurs als participants en el Congrés Mundial sobre la Pastoral de los Emigrants i els Refugiats (9 

novembre 2009). 
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reinserció laboral i social. La Convenció internacional sobre els drets de l’infant ofereix una 
base jurídica universal per a la protecció dels emigrants menors d’edat. Cal evitar-los 
qualsevol tipus de detenció per raó del seu estat migratori i assegurar-los l’accés regular a 
l’educació primària i secundària. Igualment cal garantir-los la permanència regular en arribar 
a la majoria d’edat i la possibilitat de continuar els estudis. En el cas dels menors no 
acompanyats o separats de la família, és important preveure programes de custòdia 
temporal i d’acolliment.10 D’acord amb el dret universal a una nacionalitat, tots els nens i 
nenes l’han de tenir reconeguda i certificada de manera adequada des del moment del 
naixement. L’apatrídia en què es troben a vegades els emigrants i refugiats pot evitar-se 
fàcilment per mitjà de «lleis relatives a la nacionalitat conformes amb els principis 
fonamentals del dret internacional».11 L’estat migratori no hauria de limitar l’accés a 
l’assistència sanitària nacional ni als sistemes de pensions, així com tampoc a la 
transferència de les seves contribucions en el cas de repatriació. 

Promoure vol dir essencialment treballar amb la finalitat que a tots els emigrants i refugiats, 
així com a les comunitats que els acullen, se’ls doni la possibilitat de realitzar-se com a 
persones en totes les dimensions que componen la 
humanitat volguda pel Creador.12 D’entre aquestes, 
la dimensió religiosa ha de ser reconeguda en el seu 
valor just, garantint a tots els estrangers presents en 
el territori la llibertat de professar i practicar la fe 
pròpia. Molts emigrants i refugiats tenen 
qualificacions que cal certificar i valorar 
convenientment. Així com «el treball humà està 
destinat per naturalesa a unir els pobles»,13 
encoratjo a esforçar-se en la promoció de la inserció 
sociolaboral dels emigrants i refugiats, garantint a 
tots —inclosos els qui demanen asil— la possibilitat de treballar, cursos formatius lingüístics 
i de ciutadania activa, i també una informació adequada a les llengües pròpies. En el cas 
dels emigrants menors d’edat, la seva participació en activitats laborals ha de ser regulada 
de manera que es previnguin abusos i riscos per al seu creixement normal. L’any 2006 
Benet XVI subratllava que la família és, en el context migratori, «lloc i recurs de la cultura 
de la vida i principi d’integració de valors».14 Cal promoure sempre la seva integritat, 
afavorint el reagrupament familiar —incloent-hi els avis, germans i néts—, sense sotmetre-
la mai a requisits econòmics. Pel que fa a emigrants que demanen asil i refugiats amb 
discapacitat, cal assegurar-los més atencions i ajudes. Considero digne d’elogi els esforços 
desplegats fins ara per molts països en termes de cooperació internacional i d’assistència 
humanitària. Amb tot, espero que en la distribució d’aquests ajuts es tinguin en compte les 
necessitats —per exemple: assistència mèdica i social, i també educació— dels països en 
vies de desenvolupament, que reben importants fluxos de refugiats i emigrants, i que 
s’incloguin de la mateixa manera entre els beneficiaris de les mateixes comunitats locals 
que pateixen carestia material i vulnerabilitat.15 

                                                           
10 Cf. Benet XVI, Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2010; Intervenció de l’Observador 

Permanent de la Santa Seu en la 26 Sessió Ordinària del Consell dels Drets Humans. Els drets humans dels emigrants 
(13 juny 2014). 

11 Consell Pontifici per a la Pastoral dels Emigrants i Itinerants i Consell Pontifici Cor Unum, «Acollir Crist en els refugiats 

i en els desplaçats forçosos» (2013), 70. 
12 Cf. Pau VI, Carta enc. Populorum progressio, 14. 
13 Joan Pau II, Carta enc. Centesimus annus, 27. 
14 Benet XVI, Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2007. 
15 Consell Pontifici per a la Pastoral dels Emigrants i Itinerants i Consell Pontifici Cor Unum, «Acollir Crist en els refugiats 

i en els desplaçats forçosos» (2013), 30-31. 
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El darrer verb, integrar, se situa en el pla de les oportunitats d’enriquiment intercultural 
generades per la presència dels emigrants i refugiats. La integració no és «una assimilació, 
que indueix a suprimir o a oblidar la identitat cultural pròpia. El contacte amb el proïsme 
porta, més aviat, a descobrir el seu «secret», a obrir-se a ell per a acceptar els seus 
aspectes vàlids i contribuir així a un coneixement més gran de cadascun. És un procés llarg, 
encaminat a formar societats i cultures, fent que siguin cada vegada més reflex dels dons 
multiformes de Déu als homes».16 Aquest procés pot accelerar-se mitjançant l’oferiment de 
la ciutadania, deslligada dels requisits econòmics i lingüístics, i de vies de regularització 
extraordinària als emigrants que puguin demostrar una llarga permanència al país. 
Insisteixo una vegada més en la necessitat d’afavorir, en qualsevol cas, la cultura de 
l’encontre, multiplicant les oportunitats d’intercanvi cultural, demostrant i difonent les «bones 
pràctiques» d’integració, i desenvolupant programes que preparin les comunitats locals per 
als processos integratius. He de destacar el cas especial dels estrangers obligats a 
abandonar el país d’immigració a causa de crisis humanitàries. Aquestes persones 
necessiten que se’ls garanteixi una assistència adient per a la repatriació i programes de 
reinserció laboral a la seva pàtria. 

D’acord amb la seva tradició pastoral, l’Església està disposada a comprometre’s en 
primera persona perquè es portin a terme totes les iniciatives que s’han proposat més 

amunt. Això no obstant, per a obtenir els 
resultats esperats és imprescindible la 
contribució de la comunitat política i de la 
societat civil —cadascú segons les seves 
responsabilitats. 

Durant la Cimera de les Nacions Unides, 
celebrada a Nova York el 19 de setembre 
de 2016, els líders mundials van expressar 
clarament la voluntat de treballar a favor 
dels emigrants i refugiats per a salvar les 
seves vides i protegir els seus drets, 
compartint aquesta responsabilitat a nivell 

global. Amb aquesta finalitat, els Estats es van comprometre a elaborar i aprovar abans de 
finals de 2018 dos pactes globals (Global Compacts), un dedicat als refugiats i un altre als 
emigrants. 

Estimats germans i germanes, a la llum d’aquests processos iniciats, els propers mesos 
representen una oportunitat privilegiada per a presentar i donar suport a les accions 
específiques, que he volgut concretar en aquests quatre verbs. Us convido, doncs, a 
aprofitar qualsevol oportunitat per a compartir aquest missatge amb tots els agents polítics 
i socials que estan implicats —o interessats a participar— en el procés que conduirà a 
l’aprovació dels dos pactes globals. 

Avui, 15 d’agost, celebrem la solemnitat de l’Assumpció de la Benaurada Maria Verge al 
Cel. La Mare de Déu va experimentar en ella la duresa de l’exili (cf. Mt 2,13-15), va 
acompanyar amorosament el Fill en el seu camí fins al Calvari i ara comparteix eternament 
la seva glòria. A la seva intercessió maternal confiem les esperances de tots els emigrants 
i refugiats del món i els anhels de les comunitats que els acullen, per tal que, d’acord amb 
el manament diví suprem, aprenguem tots a estimar el proïsme, l’estranger, com a nosaltres 
mateixos. 

Francesc | Vaticà, 15 d’agost de 2017, Solemnitat de l’Assumpció de Maria Verge 

                                                           
16 Joan Pau II, Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2005. 
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Una jove molt malalta em deia l’estiu passat: «Estimo la vida.» Vaig quedar trastocat per la 
joia interior que l’omplia, malgrat els límits estrets que li imposava la seva malaltia. Em van 
tocar no només les seves paraules, sinó també la bonica expressió del seu rostre. 
I què dir de la joia dels infants? Jo n’he vist recentment a l’Àfrica. Fins i tot en els camps de 
refugiats, on es concentren tantes històries dramàtiques, la seva presència fa esclatar la 
vida. La seva energia transforma un cúmul d’existències trencades en un planter ple de 
promeses. Si sabessin quant ens ajuden a conservar l’esperança! La seva felicitat d’existir 
és un raig de llum. 

Voldríem deixar-nos il·luminar per aquests testimoniatges en el moment d’abordar, al llarg 
de l’any 2018, una reflexió sobre la joia, una de les tres realitats —amb la simplicitat i la 
misericòrdia‒ que el germà Roger va posar en el cor de la vida de la nostra comunitat de 
Taizé. 
 
Amb un dels meus germans, vam anar a Juba i a Rumbek, al SUDAN DEL SUD, després 
a Khartum, capital del SUDAN, per comprendre millor la situació d’aquests dos països i 
pregar al costat d’aquells que estan entre els més provats del nostre temps. 
Vam visitar les diverses Esglésies, vist el seu treball d’ensenyament, de solidaritat, d’atenció 
als malalts i als exclosos. Vam ser rebuts en un camp de persones desplaçades on hi ha 
sobretot molts infants separats dels seus pares arran d’esdeveniments tràgics. 

M’han impressionat particularment les dones. Les mares, sovint molt joves, suporten una 
gran part dels sofriments causats per les violències. Moltes han hagut de fugir d’urgència. 
Tanmateix resten al servei de la vida. El seu coratge i la seva esperança són excepcionals. 

Carta de Taizé: “Una joia que no s’esgota mai” 
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Aquestes visites han fet encara més pròxims els joves refugiats del Sudan que acollim a 
Taizé des de fa dos anys. 

Abans, amb altres dos dels meus germans, vam anar a EGIPTE per a una trobada de  joves 
de cinc dies, en la comunitat Anàfora, fundada l’any 1999 per un bisbe copte ortodox. Hi 
vam passar un temps de pregària, de coneixement recíproc i de descobriment de la llarga i 
rica tradició de l’Església d’Egipte. Cent joves venien d’Europa, Amèrica del Nord, Etiòpia, 
Líban, Algèria i Iraq; van ser acollits per cent joves coptes del Caire, Alexandria i l’Alt Egipte. 

Vam estar atents especialment tant a l’herència dels màrtirs de l’Església copta, com al seu 
fonament monàstic que és una crida constant a una simplicitat de vida. Amb els meus 
germans vam ser calorosament acollits pel Papa Tawadros II, cap de l’Església copta 
ortodoxa. 

En retornar de l’Àfrica, ens dèiem: la veu d’aquells que coneixen proves pesades —molt 
lluny de nosaltres o molt a prop— és tan poc escoltada! És com si el seu crit es perdés en 
el buit. Escoltar-lo pels mitjans de comunicació no és suficient. Com respondre-hi amb les 
nostres vides? 
Les propostes que segueixen, per a l’any 2018, són inspirades en part per aquesta 
pregunta. Fr. Aolois. 
 

Quatre propostes per a l’any 2018 
 
Primera proposta 
Aprofundir les fonts de la joia 
El Senyor em deia: «T’estimo amb un amor etern; per això t’he atret i et sóc fidel.» (Jeremies 
31,3) 
El Senyor, el teu Déu, el tens a dins. Ell és poderós i et salva. Per tu se sent joiós i alegre; 
per l’amor que et té, no et vol blasmar; per tu està content i crida de goig. (Sofonies 3,17) 
Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: viviu contents! (Filipencs 4,4) 
Tots els dissabtes al vespre, a Taizé, per què l’església pren l’aire de festa, il·luminada per 
les petites espelmes que cada un duu a la mà? És perquè la resurrecció de Crist és com 
una llum en el cor de la fe cristiana. És una misteriosa font de joia que el nostre pensament 
no arribarà mai a aprofundir fins al fons. Abeurant en aquesta font, és possible «portar en 
cadascú la joia, perquè sabem que finalment la resurrecció tindrà l’última paraula.» (Olivier 
Clément, teòleg ortodox) 
La joia no com un sentiment sobrevalorat, ni només com una felicitat individualista que 
conduiria a un aïllament, sinó com la serena 
seguretat que la vida té sentit. 
La joia d’Evangeli neix de la confiança de saber 
que som estimats per Déu. Lluny d’una exaltació 
que fuig dels reptes del nostre temps, ens fa 
encara més sensibles a les dificultats dels altres. 

 Busquem la nostra joia, en primer lloc, en 
la certesa que pertanyem a Déu. Una 
pregària deixada per un testimoni de Crist 
del segle XV pot sostenir-nos: «Senyor 
meu  i Déu meu, treu-me tot allò que 
m’allunya de tu. Senyor meu i Déu meu, 
dóna’m tot el que m’apropa de tu. Senyor 
meu i Déu meu, aparta’m de mi mateix, i 
dóna’m tot a tu.» (Sant Nicolau de Flue) 
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 Alimentem la nostra joia cantant junts en la pregària. «Canta el Crist fins en la joia 
serena», suggeria el germà Roger. Quan cantem junts es creen una relació 
personal amb Déu i, al mateix temps, una comunió entre els que s’han reunit. Que 
la bellesa dels llocs de pregària, de la litúrgia, dels cants, sigui signe de resurrecció. 
Que la pregària en comú desperti el que els cristians orientals anomenen la «joia 
del cel a la terra». 

 Descobrim també els reflexos de l’amor de Déu en les joies humanes que susciten 
en les nostres cors la poesia, la música, els tresors de l’art, la bellesa de la creació 
de Déu, la profunditat d’un amor, d’una amistat... 

 
 
Segona proposta 
Escoltar el crit dels més vulnerables 
Senyor, escolta la meva pregària, que arribi fins a tu el meu clam. No m’amaguis la mirada 
en dies de perill. (Salm 102,2-3) 
Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant, digué: «T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, 
perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així 
t’ha plagut de fer-ho.» (Lluc 10,21) 
No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van acollir 
àngels. Recordeu-vos dels presos com si fóssiu presos amb ells; recordeu-vos igualment 
dels qui són maltractats, pensant que també vosaltres teniu un cos. (Hebreus 13,2-3) 

 
Per què tantes persones pateixen tantes proves —exclusió, violència, fam, malaltia, 
catàstrofes naturals— sense que la seva veu sigui prou escoltada? 
Necessiten una ajuda —allotjament, aliments, educació, treball, assistència mèdica— però 
també els és vital una amistat. Haver d’acceptar ajuda pot ser humiliant. Una relació 
d’amistat toca els cors: tant dels qui estan necessitats com dels qui mostren una solidaritat. 
Escoltar el crit d’algú que ha estat ferit, mirar-lo als ulls, escoltar, tocar els que pateixen, 
una persona gran, un malalt, un presoner, un sense llar, un migrant... Aleshores la trobada 
personal ens fa descobrir la dignitat de l’altre i ens fa capaços de rebre, perquè fins i tot el 
més indefens té quelcom a oferir-nos. 
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Les persones més 
vulnerables, no aporten una 
contribució irreemplaçable a la 
construcció d’una societat més 
fraterna? Ens revelen la nostra 
pròpia vulnerabilitat i així ens 
fan més humans. 
 Recordem que, 
esdevingut home, el Crist 
Jesús està unit a cada ésser 
humà. Ell és allà, en cada 
persona, sobretot en la més 

abandonada (veure Mateu 25,40). Quan anem cap als qui estan ferits per la vida, 
ens apropem a Jesús pobre entre els pobres, ens fan entrar en una intimitat més 
gran amb ell. «No tinguis por de combregar en les proves d’un altre, no tinguis por 
del sofriment, perquè ben sovint és al fons d’un abisme on es dona la perfecció de 
joia en la comunió del Crist Jesús.» (Regla de Taizé) 

 A través de contactes personals, sapiguem ajudar els indefensos. No esperem res 
a canvi, però tanmateix estiguem atents a rebre d’ells allò que voldrien compartir 
amb nosaltres. Deixem que d’aquesta manera els nostres cors s’obrin, s’eixamplin. 

 La nostra terra també és vulnerable. És ferida més i més pel mal ús que en fem els 
humans. Escoltem el crit de la terra. Tinguem-ne cura. Busquem, sobretot 
modificant la nostra manera de viure, lluitar contra la seva progressiva destrucció. 

 
Tercera proposta 
Compartir proves i joies 
Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. (Romans 12,15) 
Feliços els qui ploren, perquè seran consolats. (Mateu 5,4) 
No us entristiu: la joia que ve del Senyor és la vostra força. (Nehemies 8,10) 
Després de la seva resurrecció, Jesús conserva les marques dels claus de la seva crucifixió 
(veure Joan 20,24-29). La resurrecció engloba el dolor de la creu. Per a nosaltres, que el 
seguim, joies i proves poden coexistir, es tornen a trobar i esdevenen compassió. 
Una joia interior no atenua la solidaritat amb els altres, l’alimenta. Fins i tot estimula a 
travessar fronteres per abastar aquells que coneixen la dificultat. Sosté la perseverança en 
nosaltres per mantenir-nos en el compromís de la nostra vida. 
En els ambients afavorits, on tothom està ben alimentat, ben educat, ben cuidat, a vegades 
la joia és absent, com si alguns estiguessin cansats, descoratjats per la banalitat de la seva 
existència. 
Passa a vegades que la trobada amb 
una persona desposseïda comunica 
paradoxalment una joia, potser només 
una espurna, però una joia verdadera. 
 

 Reavivem sempre de nou el 
desig de la joia, profundament 
inscrit en nosaltres. L’ésser 
humà està fet per a la joia, no 
per a la tristor. I la joia no té la 
vocació de ser conservada per 
a si, sinó per a ser compartida, 
irradiar. Després de l’anunci de 
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l’àngel, Maria es posa en camí per visitar la seva cosina Isabel i cantar amb ella 
(Lluc 1,39-56). 

 Com Jesús, que va plorar la mort del seu amic Llàtzer (Joan 11,35), atrevim-nos a 
plorar davant els sofriments humans. Portem en els nostres cors les persones 
afligides. En presentar-les a Déu, no les abandonem a la fatalitat d’un destí cec i 
implacable, els confiem a la compassió de Déu que estima tots els éssers humans. 

 Acompanyar els que sofreixen, plorar amb ells, pot donar el coratge, en una sana 
revolta, de denunciar una injustícia, rebutjar el que amenaça o destrueix la vida, 
buscar transformar una situació bloquejada. 

 
Quarta proposta 
Entre els cristians, alegrar-nos dels dons dels altres 
Déu ens ha fet conèixer el misteri del seu designi, la decisió benèvola que havia pres per 
executar-la en la plenitud dels temps: recapitular en el Crist totes les coses, tant les del cel 
com les de la terra. (Efesis 1,9- 10) 

Que n’és, de bo i agradable, 
viure tots junts els germans! 
(Salm 133,1) 
Déu ha enviat Crist al món per 
a reunir tot l’univers, tota la 
creació, per a recapitular totes 
les coses en ell. Déu l’ha 
enviat per a reunir la 
humanitat en una sola família: 
els homes i les dones, els 
infants i les persones grans, 
de tots horitzons, llengües i 

cultures, i fins i tot de nacions oposades. 
Molts aspiren a que els cristians estiguin units, perquè no enfosqueixin més, amb les seves 
divisions, aquest missatge de fraternitat universal del qual Crist és portador. La nostra unitat 
fraternal podria ser com un signe, una anticipació, de la unitat i de la pau entre els homes? 

 Cristians de les diverses Esglésies, tinguem l’audàcia de girar-nos junts cap al Crist 
i, sense esperar una total harmonització teològica, «posar-nos sota el mateix 
sostre». Escoltem la crida d’un monjo copte ortodox d’Egipte que escrivia: 
«L’essència mateixa de la fe és el Crist que cap formulació no pot circumscriure. 
És per tant necessari començar el diàleg acollint Crist que és un... Començar per 
viure junts l’essència de la fe única sense esperar a posar-nos d’acord sobre 
l’expressió del seu contingut. L’essència de la fe, que és Crist mateix, està fundada 
sobre l’amor, el do de si.» (Matta el-Maskine, 1919-2006) 

 Per entrar de seguida en aquest camí, comencem per donar gràcies a Déu pels 
dons dels altres. En la seva visita a Lund (Suècia) amb motiu del 500è aniversari 
de la Reforma, el papa Francesc va pregar: «Esperit Sant, fes-nos reconèixer amb 
joia els dons que han vingut a l’Església per la Reforma.» Inspirats per aquest 
exemple, aprenguem a reconèixer en els altres els valors que Déu hi ha dipositat i 
que potser ens fan falta. Provem d’acollir la seva diferència com un enriquiment per 
a nosaltres, encara que comporti aspectes que desconcerten a primera vista. 
Trobem en els dons dels altres la frescor d’una joia. 

 
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2017_una_joia_que_no_sapaga_mai.pdf 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2017_una_joia_que_no_sapaga_mai.pdf
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Família d’Hidaya 
  
Hidaya asiste al ‘Proyecto Fratelli’. Vive 
en el shelter de Abra, y su familia está 
compuesta por sus abuelos maternos, el 
papá, dos hermanos y una hermanita. La 
mamá, lamentablemente, murió en Siria 
a causa de la guerra. La abuela de 
Hidaya nos cuenta la historia de esta 
desafortunada familia, que confía mucho 
en Fratelli. Dice que varias ONG han 
venido al shelter, pero las visitas más 
agradables son las de Miquel y los otros 
religiosos. Mientras habla con sus 
invitados, la abuela de Hidaya ofrece un 
café y muestra las fotos de sus hijas: la 
que ya murió, la que se quedó en Idlib y 
la que ha encontrado refugio en Turquía. 
La madre de Hidaya huía con sus cuatro 
hijos de Idlib a Cham cuando un misil 
impactó el vehículo en el que viajaban: 
ella murió en el acto, la niña de pocos 
meses que llevaba en brazos se salvó 
milagrosamente, igual que sus tres 
hermanos, Hidaya, Abdel Kader y 
Mohamed. Sus familiares pudieron llegar 
a Beirut en 2013 y luego se instalaron en el shelter, pero tienen muchísimos problemas. La 
niña más pequeña se muestra serena (tal vez sea la que ha sufrido menos por estos 
sucesos dramáticos), pero los educadores del Proyecto Fratelli recuerdan que, una vez, 
lloró durante todo el día sin razón aparente. Durante aquel terrible viaje de Idlib a Cham, 
Abdel Kader sufrió heridas que le afectaron la columna vertebral, y no se ha restablecido a 
pesar de varias intervenciones quirúrgicas. Abeld Kader tiene 17 años, participa en cursos 
de inglés e informática en el Proyecto Fratelli, y Ali, su profesor de informática, dice que es 
un chico inteligente con ganas de estudiar. Ya ha aprendido a usar Word pero quiere seguir 
apren- diendo otras cosas. El próximo paso será usar Excel, aunque el trabajo que quiere 
hacer cuando sea mayor no tiene nada que ver con esto: Abdel Kader quiere ser taxista. 
Mientras tanto, es un entusiasta del ‘Proyecto Fralteli’, donde realiza de su deseo de 
aprender cosas nuevas. Mohamed, a quien llaman Hamudi, tiene serios problemas menta 
les. La abuela muestra la llamativa cicatriz que tiene en el pecho a la altura del 
corazón. Hamudi, desgraciadamente, tiene también problemas cardíacos, ha sido 
operado y sigue una terapia, pero su abuela teme no contar con la atención y las estructuras 
adecuadas en Líbano y espera que alguna ONG la ayude a encontrar el tratamiento 
necesario en Europa. Hidaya es una niña hermosa y reservada. Tampoco ella salió indemne 
de los eventos dramáticos que vivió, y que regresan a su mente cada noche en forma de 

Projecte Fratelli dels Germans de les Escoles Cristianes-La Salle (FSC)  
i Germans Maristes de l’Ensenyament (FMS) per a nens i adolescents 

refugiats al Líban 
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pesadillas. Está encantada con el “Proyecto Fratelli”: aquí está aprendiendo inglés y 
francés, su idioma favorito. Ya sabe decir el nombre de los animales y decir algunas frases 
en francés, y también puede responder a algunas preguntas en inglés. Otra cosa que le 
gusta mucho del ‘Proyecto Fratelli’ son los trabajos manuales, y ha aprendido a hacer los 
Scooby Doo. De su vida en Siria echa de menos muchas cosas, sobre todo el colegio y los 
juegos, pero Hidaya quiere ahora vivir en el Líbano y estudiar medicina, así, de mayor, 
podrá curar a sus hermanos. “Inshallah” (Ojalá), dice su abuela. Están también las 
preocupaciones económicas pues los gastos son muchos y la familia se sostiene solo con 
el trabajo del papá de Hidaya. Desde enero, la agencia de la ONU ya no les distribuye la 
tarjeta que les permitía conseguir medicinas gratis en la farmacia. Los medicamentos que 
necesitan son muchos y caros: los de Hamudi y los que su abuelo, de avanzada edad y que 
ha perdido lucidez, tiene que tomar cada tres horas. Cuando piensa en el futuro, la abuela 
mueve la cabeza desconsolada. “Somos como una barca en medio del mar, sacudida por 
las olas”, dice mientras extiende sus brazos. Quizás la única esperanza sea Europa, pero 
para eso necesitamos la intervención de las ONG “. Es una solicitud clara de ayuda.  

El Proyecto Fratelli fue firmemente deseado por las dos Congregaciones involucradas, 
empezando por los respectivos Superiores generales. Al principio parecía un sueño difícil 
de lograr, porque las dificultades parecían mayores que las posibilidades de actuar en un 
contexto tan complejo. El proyecto ha despegado gracias al compromiso progresivo y 
creciente de todos los actores envueltos: Los hermanos del lugar, las comunidades 
educativas lasalianas y maristas del Líbano, la red de solidaridad internacional de las dos 
Congregaciones, y las organizaciones que creyeron en el proyecto y lo apoyaron 
económicamente, y a través de personal voluntario, y de acciones de difusión y de 
promoción ... Desde el primer día hasta ahora, el Proyecto Fratelli ha fomentado la 
esperanza y la alegría; este reportaje fotográfico ofrece una pequeña muestra de la vida 
que se respira en Rmeileh y en Bourj Hammoud. 

Queremos agradecer a todos los que han colaborado, cada uno según sus talentos y 
posibilidades. 
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El proper 21 de gener Catalunya Cristiana arriba a 
la fita històrica del número 2.000. Es tracta d’una de 
les efemèrides més rellevants en la història de 
gairebé quaranta anys d’aquest setmanari fundat, 
l’any 1979, per mossèn Joan E. Jarque i mossèn 
Francesc Malgosa. De fet, és l’únic setmanari 
religiós que es publica a Catalunya. «Un setmanari, 
a més, que va comptar amb la col·laboració des 
de primera hora de mossèn Joan Carrera, 
després bisbe», recorda l’actual director, Mn. 
Jaume Aymar. El número 2.000 comptarà amb un 
tiratge extraordinari de 40.000 exemplars i té com a 
lema «2.000 setmanes amb tu». 

Per celebrar l’efemèride, el cardenal Joan Josep 
Omella, arquebisbe de Barcelona i president del 
patronat de la Fundació Catalunya Cristiana, 
presidirà una missa a la catedral de Barcelona. Serà 
el diumenge 28 de gener a les 19 h. D’altra banda, 
segons explica Aymar, «la sortida del número 
2.000 és també una ocasió per anar introduint 
millores en els continguts, el disseny i l’edició del setmanari». 

 
«Creiem que el setmanari ha contribuït i contribueix a donar a conèixer la realitat de 
l’Església universal i les Esglésies locals que fan camí a Catalunya, a Andorra, les 
Balears i la resta d’Espanya, i a tots els indrets on hi ha missioners de parla catalana», 
manifesta Mn. Jaume Aymar. I prossegueix: «Divulguem la vida de parròquies, 
comunitats i moviments, amb una peculiar atenció a les situacions de vulnerabilitat i 
a les respostes que l’Església hi dona.» Des de la seva fundació, Catalunya Cristiana ha 
comptat amb doble edició, en català i castellà. «Creiem que aquest esforç —afegeix 
Aymar— ha estat enriquidor per a totes dues llengües.» 

El setmanari Catalunya Cristiana arriba al número 2.000 
 



    20 | 41 

 
 
 
 
 

 

Sevilla, 29 de diciembre de 2017 
 
Queridos hermanos salesianos y demás miembros de la Familia Salesiana,  amigos y 
amigas todos: 

Nuevamente, feliz Navidad… que no ha pasado, sino que continúa y dura hasta la fiesta 
del Bautismo del Señor.  
 
No hubiera imaginado tener que escribiros esta carta… pero aquí estoy haciéndolo. Lo que 
la motiva es que hace unos minutos la Santa Sede ha hecho público mi nombramiento 
como obispo de la Arquidiócesis de Rabat (Marruecos). En previsión, yo ya me puse al 
ordenador anteayer para preparar estas páginas que ahora completo y os envío, más por 
la vía del corazón que por internet. 
 
EN ESTADO DE SHOCK 
Aunque conocía la noticia desde el 20 de diciembre (¡hace apenas nueve días!; estaba yo 
haciendo la visita inspectorial en Elche cuando la recibí), y aunque se me había advertido 
de la posibilidad de la misma el 24 de noviembre (estando en el noviciado de Genzano), el 
hecho de haber continuado con la agenda normal de actividades no me ha permitido 
hacerme demasiado a la idea de lo que esto supone y significa para mi vida y, en cierta 
medida, también para la de la Inspectoría. 
 
Durante estos días de Navidad y los anteriores, he ido pidiendo oración a diestra y siniestra, 
a tantas personas a las que he felicitado o me han felicitado la Navidad. Es lo que ahora 
quiero hacer nuevamente y con toda intensidad: encomendarme a vuestra oración. 
Algunos, que se extrañaron por el hecho de que yo pidiese oraciones por una intención 
particular, saben ahora de qué se trataba. 
 

Carta circular 28. El senyor em crida: “surt de la teva terra…” 
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Me ayuda a enfrentar esta situación el hecho de haber tenido varias experiencias anteriores 
semejantes en mi vida. En efecto, tanto mi destino al Paraguay, como mi posterior envío a 
Marruecos, a Bolivia y el retorno a España han sido todos inesperados, sorpresivos e 
interrumpiendo una etapa inacabada de trabajo, y sin petición ni búsqueda en absoluto de 
mi parte. Y el caso es que en todos esos lugares las cosas me han ido bien, por la gracia 
de Dios y con su ayuda. Por eso hice mío el lema “Déjate llevar”, que encontré en la 
publicidad de una línea aérea boliviana y ahora veo en los autobuses de Sevilla. 
 
Ahora, una vez más, Dios me sale al encuentro a la vuelta de otra esquina, y me topeto con 
Él cara a cara, escuchando que me pide, en esta Navidad, “volver a nacer”, “salir de casa”, 
empezar casi de cero... y alargar mi “vida útil” hasta los 75 años (¡ahora que estaba 
tramitando mi jubilación laboral y vislumbrando en dos años y meses el fin del sexenio como 
inspector salesiano!; ironías de la vida) 

 
Cuando el Sr. Nuncio 
Apostólico en Marruecos me 
habló y me dijo que el Papa me 
nombraba obispo, no supe, no 
pude, no quise decir “no”. Mi 
vida ha intentado ser siempre 
un “sí” a lo que Dios, a través 
de las mediaciones humanas, 
me ha ido pidiendo. Me he 
pasado estos últimos meses 
hablando a miles de jóvenes y 
adultos de las diferentes casas 
salesianas que he visitado, 

sobre la vocación, insistiendo en dos frases: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”, y “Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. ¿Podía yo hacer algo distinto a lo que he estado 
predicando repetidamente? Así que me ha tocado beber de mi propia medicina…  pero con 
gusto, con agradecimiento y con la confianza de saber que no soy yo el que va, sino que 
es el Señor quien me lleva, quien conduce mi vida, a Quien yo intento preparar el camino, 
seguir y acompañar. 
 
SENTIMIENTOS ENCONTRADOS 
En estos pocos días que he tenido para asumir y digerir la noticia, manteniéndola 
discretamente oculta, he intentado analizar mis sentimientos, casi diseccionarlos… 
 
Temor y temblor, miedo, respeto reverencial 
Es lo primero que me vino no a la mente, sino a las piernas: temblor y temor. ¿Y cómo no 
va a ser así? Pero he aquí que la Palabra de Dios, justo en estos días, ha sido pródiga en 
decirnos: “No temas”, “yo estoy contigo” y otras cosas semejantes. Así que contra el temor, 
la confianza en Dios. Confío en que “Él, que comenzó en mí la buena obra, la llevará a su 
término”. 
 
Incapacidad 
Después del temor, lo que siento es mi incapacidad para asumir la tarea que se me 
encomienda, el servicio que se me pide. Me consuela aquello de que “Dios no elige a los 
capaces, sino que capacita a los que elige”. Espero, pido y deseo que se haga realidad en 
mí para bien de quienes ahora me son confiados. 
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Indignidad 
También me ha asaltado el sentimiento de saberme y considerarme indigno de asumir esta 
responsabilidad y servicio.  
Me llamó la atención la definición que el papa Francisco hizo de sí mismo en respuesta a 
la pregunta de un periodista: “¿Quién es el papa Francisco?” Y el Papa responde: “Yo soy 
un pecador”. Un pecador, pero un pecador perdonado, un pecador a quien Dios miró con 
misericordia… Y me viene a la mente que, en cada Eucaristía, digo “Señor, yo no soy 
digno…”, y, sin embargo, la celebro y comulgo. Y pienso que la indignidad radical afecta 
primera y principalmente al ser hijos de Dios, y, sin embargo, ”¡lo somos!, y aún no se ha 
manifestado lo que seremos” Somos lo que somos por pura gracia, no por méritos propios 
ni en atención a nuestras cualidades. 
Así es que la indignidad es congénita a todo cristiano, que se sabe hijo de Dios, que 
participa de la Eucaristía, que recibe el perdón gratuitamente…y que es llamado a prestar 
el servicio de pastorear una comunidad cristiana. 
 

Alegría 
Me produce alegría el volver a Marruecos. En la Iglesia que está en Marruecos viví mi fe 
durante casi ocho años: allí aprendí a apreciar lo pequeño e insignificante (¡pero muy 
significativo!) de la comunidad cristiana, a no valorar las cosas por las cantidades y los 
números, a descubrir la gratuidad de nuestro amor a ejemplo del de Dios, a evangelizar 
desde el silencio y el testimonio, a ver la Iglesia como el signo y el instrumento del Reino, 
pero sabiendo que el fin y el objetivo no es ella sino ese Reino de paz y de justicia. 
Marruecos me ayudó a ir a lo esencial: la pasión por Cristo y por el pueblo, en este caso el 
marroquí. Me sentí acogido y acogí. El testimonio de oración de los musulmanes me 
estimuló a rezar más y mejor, considerándome, con todos los demás cristianos, “orantes 
en medio de un pueblo de orantes”.  
Hice experiencia, hermosa y fecunda, de diálogo interreligioso a través de la amistad y el 
compartir la vida con muchísimos musulmanes; sufrí con ellos el desastre de la violencia 
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proveniente de sedicentes cristianos y musulmanes, con víctimas cristianas y musulmanas; 
padecí con ellos los desastres naturales de inundaciones y terremotos; celebré las fiestas 
musulmanas con ellos y ellos con nosotros las cristianas. No por nada la Iglesia de 
Marruecos se define como una “Iglesia del encuentro”. 
En fin, vi con mis ojos y palpé con mis manos los brotes verdes del Reino que crece en 
todas las latitudes, también en Marruecos, más allá de lo grande o pequeña que sea la 
Iglesia, de los sacramentos que se administren o de las estadísticas eclesiásticas. 
Por todo ello me da alegría volver a Marruecos y reencontrarme con esa realidad, con ese 
país donde el dolor se amasa con la alegría, la pobreza con la dignidad y el ser extranjero 
con la hospitalidad. 
 
Dolor por el desarraigo 
Lo que más dolor -o al menos pesadumbre- me causa de esta nueva situación de mi vida 
es el dejar de ser salesiano, aunque sea sólo jurídicamente, y el dejar de vivir en una 
comunidad salesiana. 
Mi encuentro con Cristo se dio de la mano de Don Bosco y María Auxiliadora, a los ocho 
años, y desde entonces hasta ahora aquella amistad con Jesús ha perdurado; con mis fallos 
y pecados, pero aquí estamos. Ser persona, ser cristiano y ser salesiano para mí va en un 
solo pack, todo unido. Justamente en agosto próximo cumpliré 50 años de profesión 
religiosa salesiana… más los ocho anteriores de alumno, aspirante y novicio. ¿Cómo dejar 
atrás todo eso? He dejado familia, amigos, patria chica y grande, varios países muy 
queridos… pero adondequiera que he ido a dar con mis huesos he encontrado una 
comunidad salesiana, con el mismo carisma y la misma misión en todas partes. Ahora me 
costará, será el mayor desarraigo para mí. El “sal de tu tierra” no es para mí una cuestión 
geográfica… 
 
Confianza 
 Aunque han pasado siete años desde que 
dejé Marruecos, sin embargo siguen allí 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos a 
los que conozco y aprecio. Quiero contar 
también, cómo no, con la ayuda inestimable 
de Mons. Vincent Landel, a quien voy a 
suceder y a quien tanto aprecio. Quiero 
contar con el vicario general y los consejos 
episcopal y presbiteral tal y como están. Sé 
que me subo a un tren en marcha cuya 
dirección y destino están bien marcados y 
que mi función será peregrinar, como enseña 
el papa Francisco, en medio, delante y detrás del pueblo de Dios. En medio porque soy 
cristiano con ellos; delante, porque me toca guiar; detrás para que nadie se pierda ni se 
quede rezagado. 
Perdonadme si he sido tan largo y prolijo al exponer mis sentimientos en estos días, pero 
quería compartirlos con vosotros y seguramente no tendré oportunidad de hacerlo si no es 
a través de esta carta. 
 
EL FUTURO INMEDIATO 
De acuerdo con el Sr. Nuncio y con el Rector Mayor, hemos convenido en mantener, dentro 
de lo posible y conveniente, mi función y agenda como inspector hasta el 31 de enero, fiesta 
de San Juan Bosco. A partir de esa fecha (aunque también ya desde ahora en lo que con 
él iremos acordando), el Vicario asumirá la tarea de animación y gobierno de la inspectoría 
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como corresponde según nuestras Constituciones. Yo me dedicaré a preparar lo necesario 
para la ordenación episcopal y para que la transición al frente de la arquidiócesis de Rabat 
sea la mejor posible. El Rector Mayor cuenta con poder encargar hacer la consulta para el 
nombramiento del nuevo padre inspector en estos próximos meses, de manera que pueda 
ser nombrado en junio y tome posesión inmediatamente. 
El Código de Derecho Canónico establece que la ordenación debe hacerse dentro de los 
tres meses posteriores al nombramiento, y la toma de posesión, dentro de los cuatro meses. 
En este caso pienso que ambas cosas serán simultáneas, y en Rabat, en el mes de marzo. 
Comprendo que no podré contar con la presencia fraterna de todos vosotros, pero sí quiero 
contar con el acompañamiento espiritual a través de la oración, que ahora más que nunca 
os pido. 
 
AGRADECIMIENTO Y PETICION DE ORACIÓN 
 Doy gracias a Dios por la excelente experiencia que ha supuesto para mí estar al servicio 
de la inspectoría durante estos apasionantes años de camino inicial. Le agradezco también 
esta nueva llamada que ahora me hace. 
Mi agradecimiento va también al papa Francisco, y a quienes le han propuesto mi nombre, 

por la confianza que han 
depositado en mi persona. 
Y aunque tendremos ocasión 
de hacerlo más directa y 
explícitamente, os agradezco 
también a todos vosotros, mis 
hermanos salesianos y 
demás miembros de la 
Familia Salesiana, amigos y 
amigas, por la amistad, el 
apoyo y el afecto que me 
habéis demostrado en todo 
momento. 
Alguno tendrá la tentación de 
querer felicitarme; os ruego la 
resistáis transformándola en 

oración de petición al Espíritu Santo, pidiéndole su luz y su fuerza para mí y la fecundidad 
en el servicio al Reino para la Iglesia particular que se me encomienda. 
El papa Francisco, el mejor modelo de pastor para mí, acaba todos sus encuentros 
personales pidiendo a su interlocutor que rece por él. También en esto quiero imitarle: rezad 
por mí. 
 
  Afmo. en Cristo Buen Pastor, vuestro hermano y amigo, 
 

 
 
            Cristóbal López, sdb 
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Sento un immens respecte i tendresa, i a vegades emoció, tractant persones que viuen una 
situació diferent de la meva i potser més delicada. Parlo des de la meva experiència. 
Cadascú deu tenir la seva pròpia vivència.  

1. Tinc un cosí de 72 anys que pateix d’esquizofrènia des dels 19 anys. Ha viscut molt tancat 
a casa seva i, a temporades, en un centre psiquiàtric. Quan va quedar sense pares, vaig 
trobar-li una residència, i em van nomenar tutor seu. A vegades desitja la seva mort. Diu 
que jo sóc el seu “pare”.  

2. Conec un sacerdot que fou molt actiu pastoralment i molt prolífic publicant llibres de 
teologia. Ara viu en una residència, sense poder llegir i movent-se acompanyat amb cadira 
de rodes.  

3. He estat capellà d’hospital durant tres anys i assistia els malalts terminals. Recordo amb 
tendresa cadascun dels casos que acceptaven de cor la seva situació i es preparaven per 
ben morir.  

4. Acostumo a sortir del 
convent a dos quarts de set 
del matí i agafo l’autobús. Pel 
trajecte vaig veient diferents 
persones que dormen al 
carrer, arrecerades com 
poden. Deu ser dur haver de 
suportar el fred d’un hivern 
gèlid. Fins sense conèixer-les, 
em mereixen tot el meu 
respecte.  

5. Conec més d’una mare 
separada (abandonada) del 
marit que ha de tirar endavant 
la família amb fills petits. 
Lluiten fins als límits de les 
seves forces. Sort que l’amor 
és una gran energia. Sento per a elles més que compassió.   

6. Sovint ens creuem amb algun noi de color que tragina ferralla amb un carro de compra. 
Allò que altres deixen com una nosa, ell ho recull com un tresor, un mitjà de vida. De cor 
l’aplaudeixo.  

7. Tinc confidències de gent de totes les edats que no se’n surten en la lluita per superar 
atraccions vicioses o esclavituds morals com l’alcohol, la droga o el sexe. Prou els 
recomano que preguin i que es posin en mans de metges. Tot i així, recauen. Pateixo amb 
ells.  

8. Si en la meva vida he pogut fer alguna bona labor en bé dels altres (per exemple, en 
catequesi), sovint ha estat gràcies a la col·laboració de persones que apareixen poc però 
que són imprescindibles. I, ara, ja entrades en edat, viuen massa soles i marginades. Els 

“Sento un immens respecte per…” 
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dic que continuïn confiant en el Senyor: que el bé realitzat queda en la guardiola del cel.  

9. Alguna parella que ajudo a preparar el seu matrimoni fa temps que s’haurien casat si 
haguessin pogut. Però no s’hi han aventurat sense tenir pis ni treball estable. Quant de 
respecte em mereixen!  

10. Conec algun 
matrimoni que, sense 
comptar-hi ni desitjar-ho, 
es troben esperant un 
nou fill. I, després de 
pregar, l’accepten com 
un regal de Déu. 
M’emociona!  

11. En alguna placeta, 
sovint els veuen vellets 
asseguts en un banc 
tenint el bastó a la mà. Ni 
que siguin parella, 
passen estona sense 
dir-se res; només fent-se 
companyia. Quin 
respecte que em fan... I 
si coincideix que per 

allà mateix hi ha infants jugant alegrois, m’emociono. És com palpar el pas de la vida, des 
del començament fins al final.  

12. Sé d’algú que es troba tancat a la presó sense culpa, i no sap com fer-s’ho per defensar-
se amb possibilitat d’èxit. Em sap molt de greu. Em mereix un immens respecte...  

Oració: Senyor Jesucrist! Tu vas passar per la situació de sentir-te espiat, menyspreat, 
criticat, calumniat, detingut, condemnat. Per això sabies apropar-te a la gent dient: “Veniu 
a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar” (Mateu 11, 28). Tant de bo 
que tothom trobi en tu l’amic, el salvador!  

Mateu Sanclimens  

Butlletí Caputxins de Gener 2018 

 

 

Documents al teu abast 
 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
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Jordi Giró París 
 

Charles de Foucauld va ser un home que va viure la seva 
descoberta de la fe en la frontera, «a casa de l’altre», «mai 
enyorant un espai confortable on trobar-se a gust amb els qui 
pensaven com ell». «Avui tots vivim així, sense estar 
aixoplugats en la cristiandat, si- nó a la intempèrie; atrevir-se 
a veure-ho positivament, com una nova oportunitat per a 
l’Església, i no com a una pèrdua, és un repte pregonament 
estimulant», assegura Jordi Giró, coordinador per a la llengua 

catalana de la Unió Charles de Foucauld.  

Com es va produir la conversió de Foucauld? 
No n’hi ha una de sola, sinó diverses. Cal parlar d’un procés progressiu d’imitació de Jesús, 
a qui ell anomena el model únic, cada cop més profund. La primera es va produir per 
contrast i atracció alhora de la fe dels musulmans. Després, pel testimoni de la seva cosina, 
Marie de Bondy, i d’un conseller espiritual, el pare Huvelin, que van creure en ell, i van saber 
respectar sempre el moment de Déu en la seva vida. Sempre per mitjà de la fe d’altres.  

 
Què destacaria de la seva espiritualitat?  
Aquesta passió per ser defricheur —desbrossador— aïllat. Viure sol, enmig dels més 
allunyats, com el llevat a la pasta, per identificar-s’hi més, no per aversió als grups, ni a la 
vida comunitària. Dedicat totalment als altres, per viure amb ells la fraternitat.  
 
Per què pot ser un exemple en el món d’avui?  
Per l’espiritualitat de Natzaret, per la senzilla santificació de la vida quotidiana, a imitació de 
Jesús abans de la vida pública. Morir com el gra de blat per donar molt de fruit. I després 
perquè va conviure sempre amb el món islà- mic veient en els musulmans germans estimats 
i no pas un perill del qual de- fensar-se paranòicament.  
 
Òscar Bardají i Martín. Full dominical, 31 desembre 2017 

“Descobrir la fe en la frontera” 
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Míriam Díez. El Nacional 
    

No em vinguis amb sermons. Ho diem a qui ens arriba 
amb amonestacions insistents —i llargues— que 
anomenem lliçons de vida. Els sermons, la llauna de 
consells inútils d’algú que ens vol advertir, amonestar, 
convèncer. El sermó té mala premsa. En el llenguatge 
popular un sermó no és una interessantíssima 
exhortació, sinó una fórmula a evitar. Que sigui breu, 
i passi. En català tenim l’expressió “en temps de 
melons, ni missa llarga ni sermons”. Però ara, que el canvi climàtic i les nostres necessitats 
de fruita quan no toca fan que hi hagi melons sempre, taronges a l’estiu, castanyes per 
primavera, la dita no funciona. De sermons n’hi ha sempre. Els catòlics en tenen segur un 
cada diumenge. Per tal d’alleugerir la preparació dels sermons, la Santa Seu acaba de 
llançar una app per ajudar els mossens a elaborar els sermons amb més qualitat. El Papa 
els ha demanat explícitament que ni facin “shows” ni es passin amb sermons massa llargs. 
A Teologia ens explicaven que el temps òptim estaria en 6 o 7 minuts. Més, és excessiu. 
L'app es diu  “Clerus-App” i l’han promogut la Congregació pel Clergat i la Secretaria per a 
la Comunicació de la Santa Seu. Me l’he baixada per saber com es fa un bon sermó, tot i 
que a les assignatures de Litúrgia i Homilètica que estudiàvem a Teologia ja ens en parlaven 
i hi ha pocs secrets. La forma de la comunicació homilètica és d’arrel grega i prové 
d’homiléin, conversar familiarment. Les homilies poden ser participades, preguntes i 
respostes (es fa molt amb nens). El que no pot ser és que serveixin per renyar, i que no 
s’aprofitin, per exemple en els funerals, moment fantàstic per fer un sermó com cal. 
Heu de saber que amb aquesta aplicació està tot preparadíssim: per avui mateix, ja surt 
des de dijous passat “El Baptisme del Senyor”, estem a l’Any B del cicle litúrgic, i es troba 
primer el text de l’Evangeli, i el comentari de l’artista eslovè i jesuïta Mark Ivan Rupnik. Es 
poden fer les lletres grans —cada vegada els nostres mossens són més ancians— i una 
dada interessant és que el Vaticà admet “feedback”, i així es diu una secció, on els 
sacerdots poden fer comentaris, suggerències o aclariments. Aquesta app és sobretot un 
“instrument àgil” per qui s’ha de preparar una homilia o sermó dominical, però també per 
tothom que vulgui un comentari setmanal de qualitat sobre la Paraula de Déu. Cada dijous, 
com l’arròs, hi haurà nous textos a punt.  De moment han començat en italià però aniran 
ampliant. Des de Roma ja han avisat que no volen ensenyar ningú a fer homilies sinó oferir 
una “eina” més. El Papa Francesc no vol predicacions llargues que facin escapar els fidels 
de les esglésies, ni tampoc focs artificials des de l’altar. Vol homilies, “breus, i que no 
semblin conferències o lliçons”, mantenint “viu” l’interès de la gent. La gràcia de l'app és 
que la pots escoltar, sense llegir, i guanyes temps. Un sermó sembla fàcil d’improvisar, però 
tècnicament una homilia és la comunicació no ritualitzada de la paraula divina en un context 
celebratiu. I ha de tenir relació amb el text llegit anteriorment. Tratus o sermó, “que els grecs 
anomenen homilia”, escrivia Sant Agustí, són els sinònims de la predicació. Qui es 
considera iniciador d’aquest gènere és Orígenes, el gran doctor d’Alexandria, i el que ell 
volia no era un comentari minuciós sinó edificar a l’Església i provocar els oients “mandrosos 
i inerts”. El problema dels sermons no és sempre tenir oients mandrosos i inerts, sinó 
sermons inerts que provoquen mandra. Cal exigir als qui escolten atenció. Però qui té la 
paraula, que estigui a l’altura. Ni que sigui amb l’ajuda de Roma. 
 
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-temps-melons-sermons_226914_102.html  

“Temps de melons i sermons” 
 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-temps-melons-sermons_226914_102.html
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Joan Piñol. Catalunya Cristiana 
 
Mons. Robert Oliver és el secretari de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels 
Menors creada pel papa Francesc  

Mons. Robert Oliver (Nova York, 
1960) és un prelat d’aquells que 
parla clar, sense embuts i sempre 
amb un somriure. Doctor en 
Teologia i en Dret Canònic, té 
una àmplia experiència en el 
camp de la lluita contra els 
abusos sexuals a l’Església. Va 
ser ajudant del vicari general de 
Boston en els pitjors anys de la 
crisi dels abusos (2002-2005) i 
després va assessorar moltes 
diòcesis del seu país. L’any 2012, 
amb aquest bagatge al darrere, el 
papa Benet XVI el va nomenar 

promotor de Justícia de la Congregació per la Doctrina de la Fe, és a dir, una mena de fiscal 
general encarregat d’investigar casos d’abusos. Va ocupar el càrrec fins al 2014 en què el 
papa Francesc el va cridar per ser el secretari de la recent creada Pontifícia Comissió per 
la Protecció dels Menors. L’entrevistem en el marc d’una conferència sobre Iniciatives per 
a la protecció i desenvolupament dels menors que va pronunciar convidat per la Fundació 
Casa de Misericòrdia de Barcelona.  
 

Quina missió té la comissió?  
El papa Francesc volia reunir un grup d’experts de tot el món per assessorar-lo en la 
protecció de menors i d’adults vulnerables. Sovint, la nostra tasca és malinterpretada: no 
som un dicasteri, no som un tribunal, no tenim cap responsabilitat en casos i la nostra tasca 
no es redueix als abusos sexuals comesos pel clergat, sinó en la missió de l’Església envers 
els infants i els adults vulnerables.  
 

Llavors, per sobre de tot assessoren directament el Papa...  
Exacte, però també assessorem com posar en pràctica els consells de prevenció en matèria 
d’abusos sexuals dins l’Església. Per exemple, desenvolupem codis de conducta per a les 
parròquies, hospitals, escoles... És cabdal saber com reaccionar davant d’un cas d’abús. 
Sobretot, perquè una de les evidències que tenim és que aquell que ha estat víctima 
d’abusos és molt probable que abusi d’altres.  
 

En aquest sentit, treballen frec a fred amb diòcesis i congregacions de tot el món.  
Un dels objectius centrals per a nosaltres és ajudar les Esglésies locals a desenvolupar 
protocols d’actuació. El Papa ens va deixar molt clar que vol que promoguem la 
responsabilitat de les Esglésies particulars.  
 

Com es tradueix això?  
Per exemple, una de les nostres tasques és ajudar a elaborar codis de bones pràctiques, 

“La prevenció dels abusos funciona” 
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especialment en aquelles Conferències Episcopals que tenen menys recursos o que no 
tenen aquests protocols. Anem a l’Àfrica, Àsia, Oceania, etc. Però cal que a cada lloc ho 
inculturem, els escoltem i pensem a respondre a les necessitats específiques.  
 

A nivell pràctic com s’organitzen?  
El president de la comissió és l’arquebisbe de Boston, el cardenal Sean O’Malley, jo en soc 
el secretari. En total som 15 membres de tot el món que ens trobem un parell de cops l’any 
a Roma i treballem en petits grups en diferents projectes.  
 

Quan van començar a sortir a la llum els casos d’abusos sexuals per part de 
sacerdots als Estats Units, Irlanda i Austràlia alguns analistes en culpaven la cultura 
anglosaxona. Quina és la realitat dels abusos?  
Ens estem trobant que a tots els països existeix la plaga dels abusos, s’hagi fet públic o no. 
No només respecte l’Església sinó en l’entorn familiar, esportiu o escolar. Segons la cultura, 
es manifesta d’una manera o d’una altra però ens trobem que hi ha molt pocs estudis fets i 
que l’abús és quelcom que la víctima amaga durant dècades. En molts països, les víctimes 
tardaran anys a sortir a la llum i en moltes cultures no ho faran mai. A l’Àsia els experts han 
conclòs que la immensa majoria de les víctimes no denunciarà mai.  
 

Quin paper hi té 
l’Església?  
L’Església té una missió 
cabdal en la lluita contra 
l’abús. I no només als 
països de majoria 
catòlica. Per exemple, a 
l’Índia els catòlics són 
molt poquets, un 1% de 
la població, però 
l’Església gestiona 
moltes escoles així que 

la nostra responsabilitat s’estén més enllà de la comunitat de fidels. L’Església pot ser un 
exemple en aquests països, una veu profètica.  
 

Però quan són sacerdots qui cometen els abusos...  
Precisament per això, els abusos comesos per sacerdots taquen la nostra credibilitat. En 
alguns estats anglosaxons, quan la gent veu un sacerdot pel carrer pensa que és un 
«abusador». I no només és l’abús per part dels preveres sinó, sobretot, el fracàs de 
respondre correctament i això ens ha ferit com a Església.  
 

La gestió de casos la tenen en compte?  
Són aquestes les preguntes que responem en els codis i protocols que estem elaborant: 
com reps una persona que ve a denunciar abusos? Com li dones suport, l’escoltes i prens 
mesures?  
 

Què passa quan un bisbe o un superior religiós no gestiona correctament un cas?  
Un dels problemes que hi ha respecte la negligència a l’hora de tractar els casos d’abusos 
és que hi ha quatre congregacions vaticanes diferents involucrades. Amb la nova normativa, 
cada cas el tracta la congregació corresponent però dona compte directament al Papa, un 
element molt important. Si el cas és clar, el Papa actua directament ja sigui retirant aquell 
bisbe o superior religiós o prenent la decisió que consideri.  
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En la curta vida de la comissió, han abundat les polèmiques amb la Congregació de 
la Doctrina de la Fe. Quina és la relació?  
La relació és molt bona. Nosaltres aconsellem la Congregació en temes importants i tenim 
veu en aquests assumptes. Per exemple, en les normes sobre delictes greus amb la nova 
reforma ara es parla també dels adults vulnerables. El problema és que no de- fineix qui 
pertany a aquest col·lectiu. La nostra comissió ha ajudat a definir aquest terme.  
 

Però hi ha una certa confusió sobre les seves competències...  
Una de les confusions habituals és culpa meva perquè jo vaig ser pro- motor de justícia 
[fiscal] i havia estat involucrat en casos així i alguns pensen que encara me n’encarrego jo. 
Però tinc una molt bona relació amb la Congregació.  
 

Als Estats Units quina ha estat la seva experiència combatent els abusos?  
Jo havia estat estudiant Dret Canònic a Roma i vaig tornar a Boston el mateix dia en què la 
premsa començava a publicar els casos d’abusos sexuals [2002]. Vaig treballar estretament 
amb les autoritats diocesanes per judicar els casos i crear codis de bones pràctiques. Els 
canonistes vam començar a treballar plegats i col·laborar entre diòcesis. Vam desenvolupar 
procediments i xarxes per reaccionar.  

 

 Funcionen els canvis que 
s’han introduït als Estats 
Units?  
Els sistemes de prevenció 
funcionen i els podem compartir 
amb tothom. Això no vol dir que la 
gent hagi de tenir millor imatge de 
l’Església, sinó que demostrem 
que si una cosa no funciona la 
canviem per una de millor. Això 
no és teologia. Hem d’anar 
provant diferents sistemes i si 
fallen millorar-los. Aprendre dels 
errors, escoltar la gent. Compartir 
la feina que estem fent. Hem de 
continuar amatents perquè el 
pitjor que ens podria passar és 
relaxar-nos i ser menys vigilants.  
 

La comissió vol estendre 
aquesta experiència a tot el 
món.  

Portem aquest bagatge. Al meu entendre, el que hem fet als seminaris, a les congregacions 
i a les diòcesis està funcionant. El meu somni és que un dia els sacerdots siguin part de la 
solució als abusos i no un problema.  
 

Què cal prioritzar, la imatge de l’Església o la investigació d’un cas d’abusos?  
La reputació de l’Església no és realment important. És part de la missió donar una imatge 
correcta de l’Església, però allò cabdal és ajudar les víctimes i resoldre els casos. Cal saber 
la veritat. La prioritat és la persona que ha estat ferida. Si responem com toca, llavors sí 
que tindrem credibilitat i una bona imatge.  
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Reunió de superiores majors, delegades, abadesses i priores de 
catalunya  
 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 1/2018 

Data 12 de gener de 2018, divendres 

Hora 10.15h – 15.00h 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció   
Passeig de la Bonanova, 35 
Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Ordre del dia 10.15 
10.45 

Acollida 
Pregària 

11.00  TROBADA – DIÀLEG - COMUNICACIONS 

13.30 Dinar 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 5 de gener inclòs, al correu electrònic 
urc.info@gmail.com 

Convoquem Rosa Masferrer, Consol Muñoz i Mercè Arimany 
 
 

150è aniversari de les Missioneres Claretianes de Reus 
 

20 de gener de 2018  

Celebració del 150 aniversari de la seva presència a 
Reus.  

10.30 Les Missioneres Claretianes a Reus 1867 – 2017. Un 
recorregut històric. Xerrada da càrrec de la Sra. Carme 
Bernal.  

11.45 Visita al Museu de Maria Antònia Paris, acompanyats 
per la germana Jolanka Kafka, superiora general, que 
donarà després una xerrada amb el tema: “Missioneres 
Claretianes: camins d’humanització”.  

18.00 Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona 
Dr. Jaume Pujol.  

 

 

 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador  
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 

 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

« Noves aproximacions a l'estudi de 
l'Evangeli de Joan » 

 La jornada vol oferir un resum de les noves metodologies que han sorgit els últims anys en els estudis de 
l'Evangeli de Joan i alguns dels seus resultats (retòrica, narratologia, interpretacions psicològiques); l'estat 
de la qüestió sobre la comunitat de l'Evangeli de Joan, i els debats creats entorn a la figura del Deixeble 
Estimat..  

                               a càrrec de   
Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 

P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat. 
Llicenciat en Teologia Bíblica i Doctor en Teologia 
Fonamental per la Pontifícia Universitat Gregoriana 
(Roma). Graduat en Psicologia per la Universitat Oberta 
de Catalunya i Màster en Psicologia Analítica per la URL 
(2003). Professor de Bíblia a L’Abadia de Montserrat, a 
l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona, i a la 
Facultat de Teologia de Catalunya. Professor de 
Psicologia de la Religió a l'Ateneo Sant’Anselmo (Roma). 
Docent en el Màster de Psicologia i Psicoteràpia 
Analítica de l'Institut Carl Gustav Jung de Barcelona 
impartint l'assignatura de Psicologia i Religió. 
 

 

Data: 10 de febrer de 2018, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. Sessió matinal. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres TP 

  

Propera sessió: 17 de març de 2018, dissabte. Horari: 9.45-13.30 i de 15,30-17,30 

Tema: “La reducción, tiempo de gracia para vivir de la fe” 

a càrrec d’Isabel Ardanza Mendilíbar CCV  

« Noves aproximacions a l'estudi de l'Evangeli de Joan » 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Trobada de pastoral juvenil vocacional  
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Destinataris: persones dedicades a la coordinació, animació i acció pastoral. 
  
Convoca: la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC) 
 
Programa de la trobada 

 
10.00  Acollida 
10.30  Pregària 
11.00  Neurociència: el cervell del jove i l’espiritualitat 

amb Ramon Ma. Nogués, Sch P 
 

12.00  Descans 
12.30 segueix ponència i diàleg 
13.30 acaba la jornada 

 
Data:  10 de febrer de 2018, dissabte 
 
Lloc:   La Salle Gràcia (Plaça del Nord, 14, Barcelona). 
 
Mapa: cliqueu aquí 

 
Inscripcions: secretaria de l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) 

 
1. Preferentment per correu electrònic: urc.info@gmail.com 

Cal indicar: nom i cognoms, congregació religiosa i tasca que s’hi realitza 
 

2. Per telèfon: 933 024 367        
Olga Mª Sánchez | dilluns a divendres: 09.30 – 13.30 

 
Participació gratuïta 
 
Capacitat limitada 
 

150è aniversari de les Missioneres Claretianes de Reus 
 

20 de gener de 2018  
 

Celebració del 150 aniversari de la seva presència a 
Reus.  
 

10.30 Les Missioneres Claretianes a Reus 1867 – 2017. Un 
recorregut històric. Xerrada da càrrec de la Sra. Carme 
Bernal.  
11.45 Visita al Museu de Maria Antònia Paris, acompanyats 
per la germana Jolanka Kafka, superiora general, que 
donarà després una xerrada amb el tema: “Missioneres 
Claretianes: camins d’humanització”.  
18.00 Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona 
Dr. Jaume Pujol.  

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Nord,+14,+08024+Barcelona/@41.4069649,2.15236,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2a4b1b1efe3:0x68b69570c52ab5a6!8m2!3d41.4069649!4d2.1545487
mailto:urc.info@gmail.com
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Musical Champagnat 
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Jornades Àrees de Justícia i Solidaritat de la CONFER  
 

 
 
 

Visita el web de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 

www.urc.cat 
 

També pots fer-te’n seguidor al facebook i al twitter 
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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 
Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions 
Interrreligioses 

177 Títol 

«Venid y lo veréis» Jn 1,39 
Setmana de pregària per la unitat dels Cristians 
18-25 de gener de 2018 
Guions per a les celebracions eucarístiques o de la 
paraula i per la pregària comunitària o personal 

Font  
Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions 
Interrreligioses 

Publicat 11 de gener de 2018 

Servei de Documentació:  
« Setmana de pregària per la unitat dels Cristians 

18-25 de gener de 2018 » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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A tots se’ns ha girat feina! 
 
Recomença l’activitat a les nostres escoles després de les festes nadalenques. Dies de 
retrobada familiar, de retrobada espiritual personal i comunitària, de mirada agraïda a l’any 
que acaba i de mirada expectant i sempre esperançada al que comença. Vàrem acabar el 
trimestre passat a les portes d’unes eleccions. Tornem a l’escola quan les paperetes 
dipositades a les urnes han configurat una estructura parlamentària determinada. 

El procés electoral segueix el seu curs amb molts interrogants que s’aniran desvetllant. Es 
constituirà la mesa del Parlament, s’escollirà president i es formarà govern. Un conseller o 
consellera assumirà la responsabilitat de l’Ensenyament. El Servei d’Educació de Catalunya 
i, en el nostre cas, les escoles concertades, les escoles cristianes, confiem que es 
continuarà treballant per seguir desenvolupant l’aplicació de la LEC; l’estabilitat en el sector 
de l’ensenyament que al nostre país té una estructura i unes característiques determinades 
configurades per la història i el treball d’una munió de grans mestres i pedagogs; el respecte 
al dret d’elecció d’escola dels pares en la seva responsabilitat d’educar els fills; el camí cap 
a la gratuïtat real que elimini diferències i discussions estèrils; la potenciació dels processos 
d’innovació que donin suport a una formació que permeti un desenvolupament personal 
harmònic dels nostres alumnes i que els faci arribar a ser uns bons professionals i unes 
excel·lents persones... Sense negligir l’atenció a les situacions personals i socials que, per 
la seva complexitat extraordinària, demanen una especial actuació i una atenció econòmica 
adequada... i més que podríem afegir entre tots. 

Tot plegat no és una carta als Mags d’Orient que no ha arribat a destinació. Confiem en la 
força del diàleg, el desig de construir, la coherència en l’esforç, en el bon fer responsable 
dels nostres governants, en l’aportació eficaç, generosa i constant dels professionals -
mestres, professors, personal d’administració i serveis- i en la confiança reiterada i agraïda 
dels pares. A tots se’ns ha girat feina! 
 
 
 

 
La Bíblia és el llibre dels llibres. El text 
sagrat dels jueus i els cristians que, 
malgrat que té segles d'història, 
continua venent-se arreu del món. De 
què parlen les seves pàgines? Té 
vigència avui dia un llibre tan antic? 
“Signes dels temps” entrevista Joan 
Ferrer, doctor en Filologia Semítica, 
professor a la Universitat de Girona i 
president de l'Associació Bíblica de 
Catalunya.  
 
La conversa s’ha gravat a l’església 
de l’antic convent de Sant Domènec, 
actual aula magna de la UdG. 

 

Signes dels temps a TV3: “La Bíblia” 

Fundació de l’Escola Cristiana. fecc informa 666: 08.01.2018 
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TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 14 de gener de 2018, 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 

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