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Quina incidència té la tecnologia en la vida comunitària en els diferents formats: 
famílies, comunitats religioses, amistats? Els canvis vertiginosos que hem experimentat 
en aquests darrers anys gairebé ens fan oblidar com era la vida sense tants artefactes. Ens 
sembla retornar a una època gairebé prehistòrica. Els joves no saben com funciona un 
telèfon de disc. Les cabines han desaparegut pràcticament dels espais públics. Podem 
pensar, a més del telèfon, en la ràdio, la televisió… Abans ocupaven espais comunitaris. 
Un telèfon per comunitat, una màquina d’escriure per comunitat, una ràdio per comunitat, 

un televisor per comunitat. Avui cada 
persona té el seu telèfon, la seva ràdio 
(o diferents transistors), la seva televisió 
a través del mòbil o de l’ordinador, que 
aquest sí que acostuma a ser individual. 
Les biblioteques comunitàries 
esllangueixen. Cada persona té les 
seves preferències. Fins i tot queda la 
possibilitat dels llibres digitals. La bústia 
de cartes ja no és col·lectiva, sinó que 
cadascun obre el seu correu electrònic 
sense necessitat de sobre ni segells. La 

tecnologia té possibilitats immenses i serveix de gran ajuda per a la vida quotidiana, però 
no està exempta de riscos. Ara en subratllo només tres. 
 
Primer, reclusió en l’esfera individual. La comunitat deixa de ser l’espai de preferència i 
satisfacció de moltes necessitats, perquè la tecnologia les resol de manera individual. La 
comunitat, configurada pels pròxims, perd consistència. No he de consultar amb ningú per 
veure un programa de televisió, per sentir un programa de ràdio, per despenjar el telèfon. 
Trio els programes al meu gust, a la carta, a l’hora d’emissió o quan tinc temps disponible. 
Si la tecnologia enforteix la personalització, que està integrada en la vida comunitària, el 
resultat és bo. Però corre el risc d’atendre l’individu, que s’allunya del col·lectiu per tancar-
se en les seves preferències. 
 
Segon, prioritat del que és virtual sobre el que és presencial. La presència es defineix 
per l’aquí i l’ara. El que és virtual trenca el concepte d’espai i de temps. Només cal observar 
una reunió comunitària o un dinar en grup per adonar-nos que n’hi ha prou amb un 
WhatsApp perquè el mòbil es converteixi en una nau transportadora a altres espais potser 
a centenars o milers de quilòmetres, o a un altre temps indeterminat. Es perd així la 
presència, l’atenció, la consciència. S’encén el llum vermell de l’ocupat i la comunitat deixa 
de ser el punt de trobada. El que és proper s’allunya de manera imperceptible. 
 
Tercer, la tecnocràcia i la transcendència s’exclouen mútuament. Jordi Pigem esmenta 
en el seu llibre Àngels i robots aquesta frase del psiquiatre Joel Kovel: «La tecnocràcia en 
l’afany de digitalitzar i manipular-ho tot no pot acceptar allò intangible.» La interioritat, 
l’espiritualitat… decauen o es deixen fascinar pels avenços de la tecnologia. Em va cridar 
l’atenció la resposta d’un imam sobre què l’atreia d’Occident: «Res, a excepció de la 
tecnologia.» Conservem la peanya i hem canviat el referent. Ja no és Déu, sinó els diners i 
la tècnica. 

Lluís Serra Llansana 

Tecnologia i comunitat 
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Carta dominical: “La unitat 
dels cristians, un repte” 

 
El proper dijous dia 18 de gener 
iniciem la Setmana de Pregària 
per la Unitat dels Cristians que 
culminarà el 25 de gener amb la 
celebració de la festa de la 
conversió de Sant Pau. Aquest 
any el lema és: «La vostra dreta, 
Senyor, és forta i gloriosa» (Ex 
15,6). 
 
El lema d’aquest any vol anar al 
nucli per recordar-nos que és el 
Senyor qui sosté la nostra vida, 
és Ell qui fa meravelles i fa 
possible el que als nostres ulls 
semblaria inabastable. Els 
nostres germans cristians del 
Carib, de tradicions diverses, han 
fet experiència de la mà poderosa 
de Déu en la fi de l’esclavitud. 
 
Els pobles del Carib conserven un 
cant de victòria sobre l’opressió 
de l’esclavatge. Es tracta d’un 
cant de llibertat que els uneix. 
Actualment afronten nous reptes 
que amenacen una altra vegada 
d’esclavitzar i de deteriorar la 
dignitat de l’ésser humà creat a imatge i semblança de Déu. La dignitat humana no es pot 
perdre, però amb freqüència s’enfosqueix pel pecat personal. Aquest pecat provoca que 
sovint les nostres relacions socials no gaudeixin de la justícia i compassió que mereix tota 
persona humana. El pecat esvaeix l’amor i el respecte en les nostres relacions i deriva en 
situacions de pobresa, violència, injustícia, pena, dolor i angoixa, que afecten de manera 
significativa la dignitat humana. 
 
El nostre món no el canvien les estructures, sinó les persones; no el canvien els sistemes, 
sinó la qualitat de les nostres relacions humanes. Quan aquestes es mouen pels criteris de 
Jesús, tot esdevé nou. Déu vol que els humans visquem units i en vertadera concòrdia. La 
vigília del sacrifici de la creu, Jesús mateix va pregar al Pare pels seus deixebles i per tots 
els qui creuríem en Ell. Jesús va pregar al Pare: «que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en 
mi i jo en tu» (Jn 17,21). Jesús ens convida a fer nostra aquesta pregària per tal que es vagi 
forjant una comunió viva i vivificant que, a poc a poc, transformi les nostres relaciones 
humanes. Transformant aquestes relaciones interpersonals, es transformarà el món. 
 

Dues cartes dominicals sobre la unitat dels cristians 
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Senyor, sabem que la teva crida és a la comunió en i amb Tu. Una comunió que acull i 
respecta la diversitat, que aprecia i valora la diferència, que no té por de cercar la veritat. 
Una força de comunió que rebem de Tu en l’Eucaristia i que si la deixem actuar pot refer 
allò trencat, o regenerar allò que s’esquerda. Senyor, perdó per la nostra incapacitat a l’hora 
de viure units tots els cristians. Senyor, encara que lentament, ja fa unes quantes dècades 
que anem aproximant postures. No és senzill, però sabem que Tu ens acompanyes. 
 
En el camp del diàleg vers la unitat dels cristians, en el diàleg ecumènic, venim d’un any 
2017 marcat per la commemoració del 500 aniversari de la Reforma luterana. Aquesta 
efemèride ha estat una bona ocasió per fer una reflexió serena. Durant massa temps, els 
cristians de diverses confessions vam viure en un clima de desconfiança i rivalitat. En 
aquest sentit, el papa Francesc ens convida a fer «un estudi atent i rigorós, lliure de 
prejudicis i polèmiques ideològiques, que permeti a les Esglésies discernir i assumir allò 
que de positiu i legítim hi havia en la Reforma, i distanciar-se dels errors, exageracions i 
fracassos, tot reconeixent els pecats que van portar a la divisió» (Luter, cinc-cents anys 
després, congrés celebrat a la Ciutat del Vaticà el 31 de març de 2017). 
 
Benvolguts germans i germanes, acabo les meves paraules convidant-vos a intensificar la 
pregària per la unitat dels cristians. El proper dijous 18 de gener a la catedral de Barcelona 
iniciarem aquesta setmana de pregària amb un acte ecumènic organitzat per la Delegació 
Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses. 
 
† Cardenal Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona 
 
 

Resar per la unitat dels cristians 

 Des de fa molts anys els cristians 
demanem a Déu que ens concedeixi el do 
de la unitat. Ho fem de forma ordinària 
durant tot l’any però insistim d’una manera 
especial en una Setmana d’Oració per la 
Unitat dels Cristians acceptada per totes les 
esglésies. En l’hemisferi nord aquesta 
Setmana se celebra tradicionalment del 18 
al 25 de gener. Aquestes dates les va 
proposar l’any 1908 Paul Watson per cobrir 
el període entre la festa de Sant Pere i la de 
Sant Pau que tenen un profund significat 
eclesial. En l’hemisferi sud on el mes de 
gener és temps de vacances d’estiu, les 
Esglésies habitualment adopten unes altres 
dates per celebrar aquesta Setmana 
d’Oració, al voltant de la festa de 
Pentecosta. 

Cada any es proposa un lema que unifica els diferents aspectes de l’activitat i els motius 
especials de l’oració. Generalment és una frase bíblica o la recomanació per llegir tot un 
passatge del text sagrat. El d’aquesta Setmana s’ha agafat del llibre de l’Èxode “La teva 
dreta, Senyor, és forta i gloriosa, la teva dreta, Senyor, ha desfet l’enemic” (15, 6) i 
s’ha aconsellat que es llegeixin els vint-i-un versicles primers d’aquest mateix capítol en el 
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qual, després del pas del mar Roig, Moisès i els israelites van entonar un càntic en honor 
del Senyor. 

Els materials i les orientacions pastorals per aquesta ocasió han estat preparats per les 
Esglésies del Carib sota la direcció de monsenyor Kenneth Richards, arquebisbe catòlic de 
Kingston que va constituir un equip ecumènic. Aquest equip de redacció va presentar els 
textos, oracions i meditacions a un equip internacional patrocinat conjuntament pel Pontífex 
Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians i el Consell Mundial de les Esglésies, 
que els van aprovar en la reunió que van mantenir a Nassau (Bahamas) durant el mes de 
setembre de l’any 2016. 

Unes paraules sobre el tema central. Actualment els cristians del Carib que pertanyen a 
diferents tradicions veuen l’actuació del braç dret de Déu en el final de l’esclavatge. Aquesta 
és una experiència unificadora de l’acció salvífica de Déu que dóna llibertat. Per aquest 
motiu, es va considerar molt apropiat l’elecció del cant de Moisès i Maria que narra el citat 
llibre de l’Èxode. És un cant de victòria sobre l’opressió que s’ha convertit en un himne del 
moviment ecumènic de la regió. I no només en la mirada posada en el passat perquè nous 
desafiaments amenacen una altra vegada amb esclavitzar i deteriorar la dignitat de l’ésser 
humà creat a imatge i semblança de Déu. En el nostre món marcat pel pecat personal i pel 
de les estructures, amb massa freqüència mantenen unes relacions socials sense justícia 
ni compassió. La pobresa, la violència, la injustícia, l’addicció a les drogues, la pornografia, 
i la pena, el dolor i l’angoixa que causen, són experiències que distorsionen la dignitat de 
l’ésser humà. En aquest sentit el braç dret de Déu segueix donant esperança als cristians 
del Carib, els quals ens fan arribar el seu cant a tots els cristians del món. 

En la nostra diòcesi la Delegació d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós s’encarrega d’impulsar 
i animar les trobades i les activitats pastorals que sobre aquest important tema s’organitzen 
al llarg de l’any. Presta molta atenció a aquesta setmana i convida molt especialment a 
tothom a participar en el seu desenvolupament: jo mateix, com a responsable de la diòcesi, 
juntament amb els membres de la Delegació, recomano a totes les parròquies i comunitats 
cristianes que constantment preguin al Senyor per aconseguir un dia la unitat que Ell mateix 
ens demanava en l’evangeli de Sant Joan (Jn 17, 11). 
 

Mons. Salvador Giménez Valls 
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(GIEC - 13.01.2018) Iniciant el temps de durant l’any, en la Jornada Mundial de l’Emigrant 
i el Refugiat i a les portes de celebrar la setmana de pregària per la unitat dels cristians (del 
18 al 25 de gener), els bisbes de Catalunya centren els seus escrits d'aquest diumenge a 
parlar d’aquests esdeveniments, així com d’una frase de sant Agustí, de les petites llavors 
i de l’acolliment dels divorciats. 

Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, afirma que “les dades que se’ns ofereixen de 
persones emigrants i refugiades (224 milions d’emigrants) són preocupants” i que “això són 
xifres, però no podem oblidar que al darrere hi ha persones”. Recorda que en el missatge 
amb motiu de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat el Papa apel·la a la sol·licitud 
de l’Església envers els emigrants, desplaçats, refugiats i víctimes del tràfic de persones i 
afirma que «la nostra resposta comuna es podria articular al voltant de quatre verbs: acollir, 
protegir, promoure i integrar», termes fàcils de comprendre, però, com conclou 
l'arquebisbe Pujol, “la nostra responsabilitat no és només entendre-ho, sinó sentir-nos 
implicats en cada persona que truca a casa nostra”. 

Joan Enric Vives, 
arquebisbe d’Urgell, parla 
dels emigrants i dels 
refugiats, centrant-se en el 
missatge del Sant Pare en 
la Jornada Mundial de la 
Pau, amb el lema 
“Emigrants i refugiats: 
homes i dones que 
busquen la pau”. Mons. 
Vives recorda que el Papa 
proposa per la pau quatre 
accions: «Acollir» “amb 
entrada legal àmplia, sense 
persecució o violència”. 
«Protegir», que ens 
recorda “el deure de 
reconèixer i de garantir la 

dignitat inviolable dels que fugen d’un perill real, a la recerca d’asil i seguretat, evitant la 
seva explotació”. «Promoure», que “té a veure amb donar suport al desenvolupament humà 
integral dels emigrants i refugiats” i «integrar», que significa “treballar perquè participin 
plenament en la vida de la societat que els acull, en una dinàmica d’enriquiment mutu i de 
col·laboració fecunda”. 

Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, recorda que el papa Francesc és molt sensible a la 
realitat dels migrants i dels refugiats i que el missatge que ens ofereix en la Jornada 
d’enguany resumeix en quatre verbs el programa a seguir: “Acollir, protegir, promoure i 
integrar els immigrants i refugiats”. I afirma que l’Església “està compromesa en aquesta 
tasca, en coherència amb la seva essència més profunda, i ho fa des del principi de la 
centralitat de la persona humana” i que “s’ha d’implicar a fons amb la seva paraula i amb la 
seva acció, juntament amb altres àmbits de la societat civil”. 

Continguts de les altres cartes dominicals 
 
 

http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25791
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_doc_papa&idnoticia=17518&buscador_noticies=
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_doc_papa&idnoticia=17518&buscador_noticies=
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Enric Benavent, bisbe de Tortosa, enfoca la seva glossa en el missatge que ha dirigit el 
papa Francesc a l’Església amb motiu de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat, 
concretament en el “compromís dels cristians i de les persones de bona voluntat perquè els 
emigrants i refugiats puguen trobar la pau que cerquen”, que es pot resumir en les accions 
ja esmentades: acollir, protegir, 
promoure i integrar. El bisbe Benavent 
conclou la seva glossa dient que “el que 
el Papa vol és que els cristians no ens 
deixem influir per missatges negatius 
que provoquen el rebuig, sinó que 
potenciem sempre actituds positives cap 
als emigrants, pensant abans que res en 
la seua dignitat humana i veient-los com 
a fills de Déu”. 

Francesc Pardo, bisbe de Girona, se 
centra en les migracions. Diu que “les 
imatges que ens arriben sovint dels 
camps de refugiats, dels qui moren en 
intentar la travessa del nostre mar per arribar a Europa, dels qui arriben en pasteres i han 
de ser rescatats..., ens commouen” i que, tanmateix, “no podem oblidar la quantitat de 
persones que han arribat a casa nostra i que encara truquen a la porta cercant 
reconeixement, treball, mitjans dignes per viure”; afirma que “la migració no és un concepte, 
són persones humanes amb les seves peculiaritats, les seves cultures i necessitats que 
han esdevingut veïns i veïnes que cal estimar” i, finalment, recorda les paraules de Jesús: 
“Era foraster i em vàreu acollir”. 

Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, tracta de les petites poderoses llavors per 
transformar el món, de “l’efecte multiplicador d’una sola llavor, que, convertida en un arbre 
produeix molts fruits. I el moment en què aquests, al seu torn, esdevenen llavors de més 
arbres”, camí que va seguir Jesús, segons el Pla de Déu. Parla dels primers deixebles en 
els quals “es donava l’ànsia, l’expectació, el desig vehement, propi de la humanitat 
desperta, de trobar el Salvador” com a llavors incipients i petites que “van començar a 
créixer, es van endinsar en el camí del seguiment de Jesucrist”, i de la fecunditat de la 
nostra Església, que “està en els seus orígens”, i ens diu que “tornar a ells és la nostra  tasca 
constant”. 

Romà Casanova, bisbe de Vic, comenta la frase de Sant Agustí “Els pastors bons surten 
d’entre les ovelles bones”, títol de la seva última carta pastoral en la qual remarca “la missió 
comuna a tota l’Església, a tots els seus membres, tant pastors com laics. Missió, que no 
és cap altra que l’anunci de la Bona Nova, l’Evangeli de la salvació, Jesucrist, Senyor 
nostre” i mostra la seva “preocupació de pastor d’aquesta Església, per la manca de vitalitat 
en les nostres comunitats, en les nostres famílies, en els membres de la comunitat 
cristiana”. 

Xavier Novell, bisbe de Solsona, acaba la presentació dels criteris pastorals per a l’acollida 
i acompanyament de les persones divorciades en nova unió civil. Si la setmana passada 
parlava de l’accés als sagraments, ara fa el següent contrapunt: “Cal evitar entendre 
aquesta possibilitat com un accés sense restriccions als sagraments”, recomana que es faci 
la deguda pedagogia sobre els criteris pastorals presentats i demana a tots els fidels “un 
esforç per comprendre i acollir amb alegria els germans que, degudament acompanyats, 
van trobant el camí per a una participació més “perfecta” en la vida eclesial”. 
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Lunes 15 de enero de 2018 

ROMA - SANTIAGO 

8.30 Salida en avión de Roma/Fiumicino hacia Santiago de Chile 

20.10 Llegada al aeropuerto internacional de Santiago de Chile 

  Ceremonia de bienvenida 

21.00 Llegada del Santo Padre a la Nunciatura Apostólica 

Martes 16 de enero de 2018 

SANTIAGO 

8.20 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el 
Palacio de la Moneda 

9.00 Visita de cortesía a la Presidenta en el Salón Azul del Palacio de la Moneda 

10.30 Santa Misa en el Parque O’Higgins 

16.00 Breve visita al Centro penitenciario femenino de Santiago  

17.15 Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas en la 
Catedral de Santiago 

18.15 Encuentro con los obispos en la sacristía de la Catedral 

19.15 Visita privada al Santuario de San Alberto Hurtado, SJ 

  Encuentro privado con los sacerdotes de la Compañía de Jesús 

Miércoles 17 de enero de 2018 

SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO 

8.00 Salida en avión del aeropuerto de Santiago de Chile hacia Temuco 

10.30 Santa Misa en el aeródromo de Maquehue 

Viatge apostòlic del Papa Francesc a Xile i Perú 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/16/autorita-santiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/16/messasantiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/16/penitenziarioasantiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/16/religiosisantiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/16/vescovisantiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/17/messatemuco-cile.html
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12.45 Almuerzo con algunos habitantes de la Araucanía en la casa “Madre de la Santa 
Cruz” 

15.30 Salida en avión del aeropuerto de Temuco hacia Santiago de Chile 

17.00 Llegada al aeropuerto de Santiago de Chile 

17.30 Encuentro con los jóvenes en el Santuario de Maipú 

18.30 Traslado en vehículo cerrado a la Pontificia Universidad Católica de Chile 

19.00 Visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile  

Jueves 18 de enero de 2018 

SANTIAGO-IQUIQUE-LIMA 

8.05 Salida en avión del aeropuerto de Santiago de Chile hacia Iquique 

10.35 Llegada al aeropuerto internacional de Iquique 

11.30 Santa Misa en el Campus Lobito 

14.00 Almuerzo con el séquito papal en la Casa de retiros del Santuario Nuestra Señora de 
Lourdes de los Padres Oblatos 

16.45 Llegada al aeropuerto de Iquique 

  Ceremonia de despedida 

17.05 Salida en avión del aeropuerto internacional de Iquique hacia Lima 

PERÚ 

17.20 Llegada al aeropuerto de Lima 

  Ceremonia de bienvenida 

Viernes 19 de enero de 2018 

LIMA-PUERTO MALDONADO-LIMA 

8.30 Salida en avión de Lima con destino Puerto Maldonado 

10.15 Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado 

10.30 Encuentro con los pueblos de la Amazonia en el Coliseo Madre de Dios 

11.30 Encuentro con la población en el Instituto Jorge Basadre 

12.15 Visita a la casa hogar El Principito 

13.15 Almuerzo con los representantes de los pueblos de la Amazonia en el Centro 
Pastoral Apaktone 

14.35 Salida en avión hacia Lima 

16.10 Llegada al aeropuerto de Lima 

16.20 Visita a la capilla de la base aérea 

16.45 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Patio 
de Honor 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/17/giovanimaipu-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/17/univpont-santiago-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/18/messaiquique-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/19/popoliamazzonia-puertomaldonado-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/19/popolazione-puertomaldonado-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/19/hogar-puertomaldonado-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/19/autorita-lima-peru.html
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17.15 Visita de cortesía al Presidente en el Salón de los Embajadores del Palacio de 
Gobierno 

17.55 Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la iglesia de San 
Pedro 

 

Sábado 20 de enero de 2018 

LIMA-TRUJILLO-LIMA 

7.40 Salida en avión hacia Trujillo 

9.10 Llegada al aeropuerto de Trujillo 

10.00 Santa Misa en la explanada de la playa de Huanchaco 

12.15 Recorrido en papamóvil por el barrio de “Buenos Aires” 

15.00 Breve visita a la Catedral 

15.30 Encuentro con sacerdotes, religioso/as y seminaristas de las circunscripciones 
del norte del Perú en el Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo 

16.45 Celebración mariana en honor de la Virgen de la Puerta en la Plaza de Armas 

18.15 Salida en avión hacia Lima 

19.40 Llegada al aeropuerto de Lima 

 

Domingo 21 de enero de 2018 

LIMA-ROMA 

9.15 Rezo de la Hora tercia con religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor 
de los Milagros 

10.30 Oración ante las reliquias de los santos peruanos en la Catedral de Lima 

10.50 Encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal 

12.00 Ángelus en la Plaza de Armas 

12.30 Almuerzo con el séquito papal en la Nunciatura Apostólica 

16.15 Santa Misa en la Base Aérea “Las Palmas 

18.30 Llegada al aeropuerto 

  Ceremonia de despedida 

18.45 Salida en avión hacia Roma/Ciampino 

Lunes 22 de enero de 2018 

ROMA 

14.15 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/20/messatrujillo-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/20/clero-trujillo-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/20/clero-trujillo-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/20/celebrazmariana-trujillo-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/21/preghieraoramedialima-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/21/reliquiesanti-lima-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/21/vescovi-lima-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/21/angelus-peru.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/1/21/messalima-peru.html
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A Occident vivim moments de gran desconcert. I la manera com la nostra societat està 
afrontant aquest desconcert alimenta un populisme de tics autoritaris i reforça les polítiques 
que tendeixen al proteccionisme econòmic. És el replegament i la cerca de seguretats, de 
solucions fàcils i ràpides, la manera de construir alternatives a la crisi que vivim? El pacte 
social sobre el qual es va construir l’ordre liberal s’ha trencat. L’etapa que es va iniciar tot 
just acabada la guerra freda està arribant a la seva fi i va donant lloc a un procés de 
desglobalització que accentua el tancament a nivell polític, social i cultural. Quina capacitat 
tenim de crear nous consensos globals que no signifiquin una cerca de l’interès particular 
sinó d’un bé comú universal?  

El desconcert davant les expectatives econòmiques frustrades  

A causa del procés de globalització, les classes mitjanes han vist frustrades les expectatives 
de millora de les seves condicions de vida i dels seus drets socials. Economistes com 

Branko Milanovic (Global Inequality, 
2016) han explicat amb claredat 
quins han estats els guanyadors i els 
perdedors de la globalització 
econòmica. Des dels anys vuitanta 
els salaris per a les rendes mitjanes 
han quedat estancats, de manera 
que s’ha anat fent cada cop més 
gran la desigualtat interna en tots els 
països en general, i la societat s’ha 
polaritzat econòmicament.  

A Espana, per exemple, la crisi i les 
reformes laborals successives han 
precaritzat les condicions de treball 
fins al punt que tenir una feina no és 
garantia per sortir de la pobresa ni és 
garantia que no s’hi caurà. Això 
configura una nova classe social, 
amb individus amb tota mena de 

capacitats i potencialitats, però que no poden desenvolupar-les per falta d’oportunitats.  

Tanmateix, el més preocupant és que aquestes expectatives socials en descens no es 
poden nodrir d’un nou relat o d’un horitzó que permeti veure-hi un canvi. Tot just estem 
encetant l’anomenada «quarta revolució industrial» que encara afectarà més les condicions 
de vida i treball de la població. Alguns estudis pronostiquen que una tercera part dels 
treballadors europeus veurà el seu lloc de feina amenaçat per un robot.  

Com ja hem dit, s’esquerda un contracte social basat en la promesa d’un possible ascens i 
millora dins l’escala social. Un contracte, cal dir-ho, que es basava també en la desigualtat, 
però que amb el nou escenari afegeix a les desigualtats existents noves formes d’exclusió 
i un agreujament de la dualització social amb una progressiva desaparició de la classe 
mitjana.  

Cristianisme i Justícia alerta davant el resorgiment de l’autoritarisme 
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El desconcert davant una política buida de poder  

El divorci entre poder i política que tan bé ha descrit Zygmunt Bauman (Tiempos Líquidos, 
2008) ha anul·lat la capacitat de l’àmbit institucional de posar regles i límits a uns problemes 
que avui tenen una clara dimensió transnacional (mobilitat humana, ecologia, fiscalitat, 
etc.).  

D’una banda, s’accepta resignadament la democràcia com la menys dolen ta de les formes 
de govern, una democràcia a la qual no es vol renunciar però que cada cop està més buida 
de contingut. De l’altra, hi ha una clara hostilitat davant la gestió política i els seus actors i 
institucions. La política, no només no està sent capaç de generar prou credibilitat i 
confiança, sinó que les està perdent de manera preocupant, i amb elles, tot el seu sentit. 
Cal sumar a tot això i, especialment en el cas espanyol, el fenomen de la corrupció, que 
aprofundeix els sentiments de rebuig vers la política i els polítics per part de la ciutadania.  

En l’últim any, el fantasma del populisme s’ha manifestat amb una força inusual. El 
populisme és una estratègia política per obtenir i retenir el poder apel·lant a un «nosaltres» 
contra «ells». És paradigmàtic el cas de Trump als Estats Units, i com des d’una apel·lació 
al «poble» i a les víctimes de la globalització i la democràcia tradicional, governa amb 
polítiques fiscals, migratòries i mediambientals regressives, 
símptoma del fracàs de les propostes que venien sobretot dels 
partits socialdemòcrates i de l’esquerra tradicional.  

Tot plegat es va traduint en una més gran desafecció social cap a 
les institucions representatives, ja que es percep aquesta manca 
de poder i la connivència de les elits amb un sistema que no mira 
pel bé comú, sinó pels interessos privats. Fruit d’això, les 
eleccions es converteixen més en un espai de protesta que no de 
proposta, on es vota en clau de càstig, i no poques vegades 
s’obtenen resultats inesperats, sorprenents, desconcertants.  

No se’ns escapa que part d’aquesta crisi de la política se situa en la base de la crisi territorial 
que viu Espanya. El conflicte polític català reuneix força elements de la crisi democràtica 
de desafecció a les institucions i de la necessitat de la ciutadania d’abraçar propostes que 
omplin el futur polític d’horitzons capaços d’il·l sionar. Malauradament, la gestió d’aquest 
conflicte no ha aprofundit en el diàleg sinó en la polarització, amb estratègies que han portat 
a actuacions de judicialització del conflicte, per una banda, i de desobediència institucional, 
per l’altra.  

El desconcert davant la falta de sentit i una identitat amenaçada  

Cada atemptat terrorista al cor d’Europa és una nova llavor de por al cor de tots nosaltres. 
Vivim espantats davant d’un perill difícil de definir i d’entendre. De res serveix conèixer i 
saber que es tracta d’una amenaça global i que la gran majoria d’atemptats i víctimes es 
donen fora de les nostres fronteres. Blindar la seguretat del nostre territori s’ha convertit en 
una de les prioritats i preocupacions més importants.  
Un dels arguments reaccionaris que s’han estès entre bona part de la població per combatre 
aquesta por ha estat el rebuig a l’estranger i la defensa d’una suposada identitat europea 
homogènia. El relat xenòfob està calant, ja que fa un diagnòstic fàcil i pervers de la situació 
i projecta una forma de govern que trenca amb la tradició liberal occidental i reforça 
l’essencialisme cultural.  
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No només la qüestió migratòria genera una crisi d’identitat sinó que també ho fan elements 
com són la secularització, que dificulten la cerca de propostes de sentit en una societat 
altament utilitarista i materialista; la devaluació de la memòria històrica que ens porta a un 
presentisme que no sap integrar el valor de la tradició; la uniformització de la societat 
provocada pel consumisme de masses; la mercantilització d’espais fins ara blindats a la 
lògica de mercat com són l’educació o la salut; i els profunds canvis generacionals. Vivim 
un temps de pluralisme cultural que és tant un tresor i una riquesa com un veritable repte.  

Tal com constatàvem no fa gaire1, en nombrosos estats els partits de la nova dreta 
determinen de manera creixent el dia a dia polític. Els moviments de Le Pen, el bloc flamenc, 
l’FPÖ austríac i, més recentment, l’AFD alemanya, construeixen el seu discurs contra les 
vulnerabilitats de la democràcia liberal i del projecte de pau de la Unió Europea. Aquests 
partits no han sorgit del no-res sinó que són un dels fruits del buit moral que en bona mesura 
la ideologia neoliberal ha deixat els darrers trenta anys.  

Davant d’aquest desconcert, com construïm relats d’esperança?  

La globalització és una realitat ineludible que amenaça la igualtat i la democràcia, i que ha 
acabat generant formes noves de violència i terror. No defensem generar processos 
«desglobalitzadors» sinó proposar una globalització alternativa sobre uns nous principis 
que arrelin en la preocupació per la justícia global i pel bé comú.  

No es tracta, doncs, de trobar respostes instrumentals, tècniques o, fins i tot, de mínims, 
sinó que el nostre ha de ser un horitzó marcat per la construcció d’una societat més justa 
en què el criteri de «progrés» no siguin les xifres macroeconòmiques sinó la situació dels 
exclosos i dels últims.  

Podem citar aquí Hölderlin quan afirma que «allà on creix el perill, creix també allò que ens 
salva». Allò nou i alternatiu sorgeix, sempre que no ens venci la por, en situacions 
d’incertesa i complexitat, situacions que ens obligaran a replantejar-nos allò més 
fonamental: què entenem per desenvolupament?, què significa avui el benestar?, de quina 
manera busquem la felicitat?  
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Són preguntes que no hem de deixar de fer-nos ni renunciar a respondre-les 
comunitàriament. Hem d’aconseguir posar-nos d’acord a decidir què és bo per a la nostra 
vida, tenint sempre en compte el criteri que només serà bo per a mi allò que també 
contribueix a millorar la vida de la majoria de persones.  

Les raons per defensar la construcció de nous relats alternatius i d’esperança es 
resumeixen en tres:  

1) És necessària perquè –amb diferents intensitats– en el nostre món hi ha un conflicte del 
capital contra la vida. El constatem sobretot quan veiem els rostres de les víctimes o quan 
mesurem l’impacte mediambiental. Cal trencar amb aquest paradigma tecnocràtic que 
domina l’economia i la política basat en el creixement, la dominació i l’explotació tant dels 
humans com del planeta que sosté la vida.  
Així ho ha expressat el papa Francesc, un dels líders mundials que més bé ha entès què 
significa una aposta avui pel bé comú.  
 
2) És desitjable perquè vivim en un sistema injust. Creiem fermament que els éssers 
humans tenim conviccions, impulsos ètics i ideològics, i també emocions que persegueixen 

fer la vida més digna i millor. Per això, la necessitat d’anar 
generant transformacions en la nostra consciència 
individual que contribueixin a promoure canvis a nivell 
col·lectiu, i viceversa. No som éssers aïllats, les dues 
dimensions es retroalimenten.  
 
3) És possible perquè les persones i les comunitats, a 
través de l’acció social, econòmica, política i cultural, 
poden transformar la realitat. El futur no està escrit. Hi ha 
experiències que mostren que es pot viure i fer política i 
economia d’una altra manera. Hi ha marcs de resistència i 
de transició2. Des d’aquest entramat d’experiències 
constatem que l’alternatiu, en la petita escala, és possible 
i necessari, però no és suficient. El pas següent serà 
construir narratives que dotin de sentit aquest canvi, 
l’ampliïn i l’impulsin a una escala cada vegada més global.  

Fem aquesta proposta amb sincera humilitat, perquè no 
tenim totes les respostes, però sí que tenim clar quin hauria 

de ser el punt de partida: transitar d’un subjecte egocèntric i d’una llibertat entesa com a 
contrària a la llibertat de l’altre a un subjecte madur i comunitari, i una llibertat que sigui la 
garantia de la llibertat de l’altre.  

Només des d’aquí vencerem la por i no ens caldrà abraçar projectes messiànics i salvadors, 
però alhora autoritaris i amenaçadors dels drets més fonamentals, sinó anar construint pas 
a pas aquest món nou que tant desitgem.  

Cristianisme i Justícia3 

1. Schelkshorn, Hans (2017). «Cristianisme i nova dreta a Europa», Papers CJ, núm. 238.  
2. Sanz, Jesús (2017). Com pensar el canvi avui. Barcelona: Cristianisme i Justícia. Quaderns, núm. 203.  
3. Reflexió elaborada pel Consell Directiu de CJ partint de les conclusions de la taula rodona «La gran prova del 

creixement de les desigualtats i els nous populismes autoritaris» que va tenir lloc dins la II Jornada d’actualització del 
debat fe-justícia a Barcelona el mes de juny del 2017. La taula rodona va comptar amb les ponències de Josep Miralles 
(CJ), Mary Tere Guzmán (Alboan) i Ignacio Sepúlveda (Universidad Loyola Andalucía).  
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Capítulo Interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios sobre su futuro 
en España  

Ayer, 15 de enero, tuvo lugar en El Escorial la apertura y constitución del Capítulo 
Interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) bajo el lema “El 
futuro de la Hospitalidad en España”, que se celebrará hasta el 25 de enero. Previamente, 
ha tenido lugar la constitución de los Capítulos Provinciales de las tres Provincias de la 
OHSJD en España: Castilla, Bética y Aragón.  
 
Según destacó el Hno. Jesús Etayo, Superior General de la OHSJD, “como dicen las 
Constituciones, el Capítulo Provincial es el órgano extraordinario de gobierno de la 
Provincia; en él se manifiesta, de forma especial, la unión de las diversas comunidades 
locales entre sí y con toda la Orden. Es por tanto un acontecimiento central para la vida de 
las Provincias donde el principal objetivo debe ser evaluar e impulsar el carisma y la misión 
de la Orden en la Provincia, según el espíritu de San Juan de Dios”.  
 
Además, el Hno. Etayo también recalcó que “la realidad que nos toca vivir requiere 
respuestas y decisiones audaces ante los desafíos que se nos presentan. Los tiempos han 
cambiado y nuestras respuestas deben ser distintas”, teniendo siempre como centro a las 
personas enfermas y necesitadas que atiende la Institución.  
En el Capítulo Interprovincial participan un total de 120 personas, entre Hermanos y 
Colaboradores, que en los próximos días reflexionarán y debatirán sobre el futuro de la 
OHSJD en torno a tres cuestiones principales: Estructuras, Colaboradores y Hermanos. 
Actualmente la Orden Hospitalaria cuenta en nuestro país con una red de 75 centros 
sociales y sanitarios, 220 Hermanos, alrededor de 12.000 trabajadores y 3.600 voluntarios.  
 

“El futuro de la Hospitalidad en España” 
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En esta jornada, además, se ha elegido al P. Francisco José Ruiz Pérez sj, perteneciente 
a la Compañía de Jesús, como moderador del Capítulo Interprovincial y encargado de 
ayudar desde su experiencia en el proceso de discernimiento que tendrá lugar estos días.  
 
También se ha presentado el Instrumentum Laboris, que es el documento de trabajo que 
vertebrará los contenidos en los que se centra este Capítulo Interprovincial, además de 
recoger 29 propuestas que sirve de base al trabajo de análisis y toma de decisiones.  
 
Este documento ha sido elaborado por el Grupo de Reflexión: “El futuro de la Orden en 
España”, que ha realizado un trabajo de recopilación de información, análisis y reflexión 
durante tres años con Hermanos y Colaboradores de las tres Provincias de España.  
 
Seguidamente a la presentación del Instrumentum Laboris dio cominezo el trabajo de 
reflexión en torno al eje de las Estructuras de la Orden Hospitalaria en España.  
 

«Amb motiu de la publicació número dos mil del setmanari Catalunya Cristiana, 
desitjo fer arribar al seu equip editorial, als treballadors i als seus lectors la meva 
felicitació més cordial.» Amb aquestes paraules el papa Francesc ha fet arribar al 
cardenal Joan Josep Omella una felicitació amb motiu del número 2.000 de Catalunya 
Cristiana. 

 
En el seu missatge, que es pot llegir íntegre a la portada del número 2.000, el papa 

Francesc encoratja Catalunya Cristiana a continuar «treballant amb esperit de comunió 
eclesial i la il·lusió de contribuir cada vegada més a la difusió de l’alegria de 
l’Evangeli, única missió de 
l’Església». 
 

El número 2.000 compta amb 
un tiratge extraordinari de 
40.000 exemplars i té com a 
lema «2.000 setmanes amb tu». 
A banda de la felicitació del 
papa Francesc, s’hi publica una 
entrevista en exclusiva feta pel 
director, Jaume Aymar, al 
cardenal Pietro Parolin, 
secretari d’Estat de la Santa 
Seu.  

 
Al llarg de l’entrevista, Parolin aborda moltes qüestions d’interès, com la feina diplomàtica 

de la Santa Seu, la crisi de Veneçuela o de Jerusalem; la reforma de la Cúria i altres reptes 
de l’Església. Pel que fa a Catalunya, afirma: «Com és sabut, la Santa Seu, en estreta 
relació amb l’Episcopat, segueix amb atenció els esdeveniments a Catalunya, i en 
particular el futur de l’escenari que s’ha dibuixat després de les eleccions al 
Parlament autonòmic del 21 de desembre passat. Correspon a les parts involucrades 
analitzar aquesta situació de desencontre polític, duent a terme una reflexió amb 
honestedat i sinceritat. El que fa l’Església és animar les parts perquè continuïn 
parlant i escoltant-se.»  

El papa Francesc felicita el número 2.000 
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El domingo 28 de enero misa presidida por el cardenal Omella 
 
El 21 de gener, festa de Sant Fructuós i els seus diaques, 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.  
 

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.» 
 
Barcelona, 15 de gener del 2018 



    18 | 39 

 
 
 
 
 

 

Família d’Ibtihaj 
  
Ibtihaj frecuenta el ‘Proyecto Fratelli’. Su padre, Zaher Chabana, nos cuenta su historia. Son 
de origen libanés y vienen de Dar’a, en el sur de Siria. Los problemas comienzan en 2011 
y la familia se traslada al norte del país; de Dar’a a Cham a Latakia y de aquí a Turquía, 
donde permanecen año y medio. A partir de entonces, la familia se separa: las dos 
hermanas mayores van de Ibtihaj a Alemania, mientras que el resto de la familia regresa al 
Líbano y llega a Trípoli, y de allí a Beirut. Luego, la familia Ibtihaj se desplaza de Beirut a 
Saida, al shelter de Abra. Aquí, el padre de Ibtihaj, que fue uno de los primeros en llegar, 
tiene un estatus privilegiado, es de hecho la autoridad del shelter, o sea una especie de 
jefe. Su casa está bien arreglada y es acogedora. Zaher, en Siria, trabajaba en la 

construcción. Aquí no ha perdido el hábito de hacer un poco de deporte y, en un rincón de 
la casa, tiene un banco y las pesas para hacer ejercicios. Zaher conoce muy bien el 
‘Proyecto Fratelli’ no solo porque lo frecuenta Ibtihaj, sino también porque hace de 
conductor del autocar que transporta diariamente a los niños desde el shelter hasta el centro 
educativo. Está muy satisfecho con el ‘Proyecto Fratelli’. “Los de Fratelli -nos dice- no 
solo ayudan a quienes lo necesitan, sino que realmente tienen en cuenta a las 
personas y sus derechos. Y además, las mujeres, que en el shelter no hacen más que 
charlar todo el día; cuando van al ‘Proyecto Fratelli’ aprenden cosas nuevas, así que es 
muy bueno que haya cursos también para ellas”, En definitiva, según Zaher, es un proyecto 
muy útil para los refugiados, y debe ampliarse para satisfacer las demandas de muchas 
personas que están en lista de espera para poder inscribir a sus hijos en ‘Fratelli’. Zaher 
nos dice bromeando que, de todos los autobuses que ve por la calle, el más lleno es siempre 
el suyo. ¡Los centros educativos de las otras ONG de la zona no son tan solicitados! Zaher 
espera regresar un día a Siria, cuando la situación esté tranquila ... mientras tanto, está di 
spuesto a ir a donde quiera que haya oportunidades de trabajo y un buen sistema sanitario, 
ya sea en el Líbano o en Europa, pues su esposa está embarazada de otra niña pequeña 
que se llamará Zara.  

Projecte Fratelli. Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle (FSC) i 
Hermanos Maristas de la Enseñanza (FMS) per nens i adolescents 

refugiats al Líban 
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El autobús urbano se paró junto al llamativo anuncio, que captó mi atención. El póster, con 
grandes letras, decía: “No inviertas en sufrimiento”. En la letra pequeña descubrí que se 
trata de una campaña de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual, muy oportuna y directa: “Si lo toleras, lo fomentas. Si te 
aprovechas, eres cómplice. Si lo denuncias, ayudas a liberarlas”.  

Esta campaña me sugirió otra que podríamos promover entre nosotros al inicio de este año 
2018, usando exactamente el mismo eslogan: “No inviertas en sufrimiento”. Estoy seguro 
de que todos tenemos amigos o conocidos que, ante situaciones de dificultad, ya sean 
éstas de salud, de relaciones u otras, algunas de esas personas reaccionan con serenidad 
y entereza, mientras que otras se hunden irremediablemente. Misma dificultad, distinta 
reacción.  

Ya sabemos que no es lo mismo dolor que sufrimiento: “El dolor es un aspecto inevitable 
de nuestra existencia; el sufrimiento depende de nuestra reacción ante ese dolor” 
(Alejandro Jodorowsky). Viktor Frankl, desde su experiencia como superviviente de 
Auschwitz, conocía muy bien esa diferencia. En su libro “El hombre en busca de sentido”, 
mantiene que cualquier persona puede, incluso en las peores circunstancias, decidir lo que 
será de ella, mental y espiritualmente. Y que puede conservar su dignidad humana incluso 
en un campo de concentración. En el fondo, es esta libertad espiritual –que no puede ser 
quitada– lo que hace que la vida tenga sentido y propósito: “Las fuerzas más allá de tu 
control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo 
responderás a la situación. No puedes controlar lo que te sucede en la vida, pero siempre 
puedes controlar lo que sentirás y harás respecto a lo que te sucede”. 

El año 2018 se nos presenta como una página en blanco, que tenemos la libertad de escribir 
como queramos. Seguro que vendrán momentos inevitables de dolor; en nuestras manos, 
la posibilidad de invertir o no en sufrimiento. Nuestra propia vida ¡y la de quienes están a 
nuestro alrededor! sentirán la diferencia. 

 
Ante nosotros, la posibilidad de un 2018 feliz, aún en medio del dolor. ¡Feliz 2018! 

Emili Turú, marista | Vida religiosa, gener 2018 

“No inverteixis en patiment” 
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Xavier Torrens, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, politòleg 
i sociòleg, analista de polítiques públiques i expert en gestió multicultural 

 
Joan Gómez i Segalà. Butlletí de 
la Direcció Generald’Afers 
Religiosos.  
 
En relació a la convivència 
intercultural i interreligiosa, 
com estem a Catalunya en 
comparació amb Europa?  
S'han de distingir dues vessants: 
d'una banda, el fet sociològic i de 
l'altra l'anàlisi de les polítiques 
públiques. Pel que fa al fet 
sociològic, hi ha la diversitat 
cultural i religiosa mil·lenària per 
la presència de tres religions a la 
Península Ibèrica: judaisme, 

cristianisme i islam. Aquesta realitat sociològica s’ha eixamplat, fins al punt que, avui en 
dia, a Catalunya hi trobem gairebé les religions d’arreu del món. Ara bé, el fet sociològic no 
sempre va acompanyat del disseny i la implementació de polítiques públiques que permetin 
un desenvolupament de les religions. 
 
Per què? 
Força polítics, líders socials i tècnics encara es basen en un esquema, ja antiquat, de tres 
models: l’assimilacionista, el multicultural i l’intercultural. Aquest és un model desfasat per 
explicar tot plegat. El model de l'assimilació és el model republicà i laïcista francès. El model 
multicultural es malentén com una convivència de cultures diverses però separades entre 
elles; no és això. I el model intercultural es confon amb la fusió de noves cultures a partir 
de les anteriors; tampoc no és això. 
 
Quin problema hi ha amb aquest model triple?  
Cal superar aquest model perquè simplifica massa l'anàlisi de la realitat i perquè parteix 
d'una errada lingüística. La paraula multicultural neix a Canadà en anglès. Quan passa al 
Quebec, en francès la transformen per intercultural, igual com computadora la canvien per 
ordinador, o globalització per mundialització. Aquest és l'origen de la confusió a casa nostra 
entre multicultural i intercultural com a models pretesament oposats. 
 
I com ho resolem? 
Fent pedagogia social, explicant la complexitat de forma didàctica, distingint quatre models. 
Hi ha el model d'expulsió, el model de segregació, el model d'assimilació i el model 
multicultural. 
El model d'expulsió és, per exemple, quan es diu "mesquites fora" o un Estat dificulta 
l'acollida dels refugiats. Històricament, és el cas espanyol. 
El model de segregació permet l'estada d’immigrants però des de l'exclusió i la 

Torrens : « La religió d’Estat i el laïcisme areligiós són dues cares de la 
mateixa moneda: són models monoculturals » 
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discriminació. El model britànic ha estat tradicionalment d'aquest tipus.  
Després hi ha el model d'assimilació, prototípic francès. Si aquesta conversa l'haguéssim 
tingut l'any 1969 estaria dient que és el millor model. Era el millor model perquè permetia la 
inclusió de les persones d'altres orígens en quan a drets polítics i socioeconòmics, però 
conculcant els drets culturals, lingüístics i religiosos. 
 
Dieu el 1969 per alguna raó concreta?  
Sí. Perquè el 1970 és quan s'inventa el multiculturalisme com a política pública a Canadà. 
Des de 1970 fins avui hi ha un model que supera el model assimilacionista. El model 
multicultural diu "sí" a dos criteris: sí a la ciutadania i sí a la multiculturalitat, entesa com a 
sinònim de diversitat cultural. 
Una cosa és la multiculturalitat (descripció sociològica), i l'altra és el multiculturalisme 
(prescripció politològica), que fa referència a l'enfocament de les polítiques públiques que 
pren com a doble objectiu, primer, que tots els habitants d'un país, també els immigrants, 
tinguin la ciutadania, i segon, el respecte envers la multiculturalitat.  
Per tant, el concepte de multiculturalitat equival a diversitat cultural. I el multiculturalisme és 
el model de polítiques públiques que permet el seu encaix. Els tres primers països que van 
fer polítiques multiculturals són Canadà, Suècia i Austràlia. 
Faig innovació educativa i, dins del multiculturalisme, jo ensenyo i dissenyo les quatre 
modalitats: el multiculturalisme del reconeixement, el multiculturalisme intercultural, el 
multiculturalisme de la ciutadania i el multiculturalisme de la llibertat. 
 
Tenint en compte que no només ens interessa el fet religiós com un fet cultural, sinó 
també de convivència, hauríem de propiciar el coneixement sobre les religions o 
hauríem de fomentar el diàleg entre persones i comunitats? Què és més important, 
que tothom conegui o que tothom es conegui? 

El que "tothom conegui" seria el 
multiculturalisme del reconeixement, mentre 
que el que "tothom es conegui" seria el 
multiculturalisme intercultural. La meva opció 
personal és el multiculturalisme de la llibertat, 
que els engloba tots dos, no en fa d'això una 
dicotomia. Cal conèixer les religions i, alhora, 
cal que les religions s'interrelacionin en diàleg. 
El multiculturalisme de la llibertat té com a 

objectiu la igual llibertat de les persones. Inclou les dues modalitats multiculturals 
esmentades i incorpora també el model multicultural de la ciutadania, basat en que les 
minories culturals puguin revertir la discriminació en termes socioeconòmics. 
 
I s’ha aplicat mai el multiculturalisme de la llibertat?  
Sí, és clar, i a Catalunya podríem fer-ho. Cal destacar el contrast entre societats com la 
canadenca, on un infant coneix de totes les religions, i la nostra societat, on la immensa 
majoria dels adults desconeix aspectes elementals sobre les religions. Per tant, la meva 
proposta és que caldria a l’educació primària que els infants aprenguessin la religió de la 
seva família, incloent l'humanisme no religiós, a la vegada que es creessin espais de diàleg 
interreligiós entre els propis alumnes. A la secundària calen assignatures com ara ‘Religions 
comparades’, ‘Història de les religions’ o ‘Arts i religions’.  
El coneixement religiós és bàsic per entendre les cultures del món. Només cal fer una ullada 
a la bandera de la ciutat de Barcelona i les banderes de Suècia, Euskadi, Israel, Índia, 
Marroc, Pakistan, Corea del Sud, Tibet i Japó. No es poden entendre aquests símbols sense 
el coneixement religiós. 
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I aquests models es correspondrien amb models de laïcitat, o models de com l'Estat 
es configura en relació a les religions?  
Malauradament, el debat a l'espai públic a l'Estat espanyol s'ha plantejat entre dos models 
suposadament antagònics, que, de fet, són dues cares de la mateixa moneda. La 
confessionalitat oficial, a la dictadura de Franco, fou un model monocultural. Però el que 
hem vist a la democràcia, un espai públic on no hi hagi presència de religions, també cau 
en el model monocultural. S’ha fet polèmica entre un model monocultural de religió d’Estat 
(confessió oficial única) i un model monocultural de laïcisme areligiós (laïcitat sense 
religions), tots dos mancats de pluralisme. 
 
Quina és l’alternativa als models monoculturals?  
Davant d’aquests dos models monoculturals, el model multicultural en qualsevol de les 
seves quatre modalitats és que l'espai públic ha de ser plural. Això vol dir que ha d'estar 
present a l’espai públic no tan sols l’agnosticisme, sinó també totes les religions en relació 
al seu pes, és a dir, la religió majoritària a Catalunya, que és la catòlica, juntament amb la 
resta de religions minoritàries. Això és, amb pluralisme, la laïcitat multicultural. 

 
I com compartim aquest espai públic entre les diverses tradicions?  
Un exemple molt gràfic el trobem a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El mes de desembre 
hi havia un pessebre però també hi havia una hanukkiyyà, celebrant-se la festa cristiana del 
Nadal amb la festa jueva de Hannukà. Tothom cal que tingui presència al carrer, entitats 
agnòstiques i  religioses.  
Un altre exemple: és un error que l'espai televisiu que ocupen les religions es redueixi a 
diumenge al matí. Per què el futbol s'emet en el prime time i els programes sobre religió 
s'emeten en un moment en que molta gent dorm? Al meu entendre, les religions haurien 
d'estar també en horari de màxima audiència, i en un format modern i del segle XXI. 
 
En relació a la televisió pública, s'hi ha de parlar de religió o s'ha d'oferir un espai a 
la programació a les entitats religioses?  
Els mitjans de comunicació han de posar els periodistes, però òbviament qui ha de ser el 
protagonista del programa han de ser les pròpies religions. Seguint el símil futbolístic, l'espai 
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religiós té més dret 
d'ocupar espais de 
màxima audiència 
que el futbol. El 
futbol no és un dret 
fonamental, com sí 
que ho és la llibertat 
religiosa, que és un 
dret humà. Mentre 
no prenguem 
consciència que és 
una llibertat 
fonamental de la 
persona, no 
entendrem que és 
prioritari l'espai 

religiós, en la seva pluralitat, per sobre de l'espectacle futbolístic. 
 
Quina responsabilitat tenen els mitjans de comunicació? 
Els mitjans de comunicació han partit d'aquesta idea errònia que l'espai públic laic ha d'estar 
buit de religions. Televisions, ràdios i diaris haurien d'incorporar aquesta realitat tant a 
través de temàtiques més simbòliques, com ara la cuina, les arts o les festivitats, però també 
mitjançant d’altres qüestions profundes. 
 
Com es pot consensuar la participació social de les diverses religions tenint en 
compte rerefons cultural tan diferents?  
Primer caldria començar a canviar la terminologia. Encara parlem d'immigrants. És hora de 
parlar de "minories culturals", entenent la multiculturalitat com a concepte que engloba 
quatre variables: cultura, religió, origen nacional i color de la pell.  
Part d'aquestes minories culturals són "autòctones" i d'altres tenen altres orígens. Per 
exemple, el poble gitano és català: els catòlics tenen Ceferí Giménez Malla, un beat gitano 
de la Franja de Ponent, i una altra part dels gitanos són cristians evangèlics. La comunitat 
jueva també és catalana, no és estrangera. I part de la comunitat musulmana ha nascut a 
Catalunya. 
Hem d’emprar el concepte de "nou català" adreçat als immigrants recents, on la multiplicitat 
d’identitats no és cap problema. Ens hauríem d'acostumar a parlar d’afrocatalans, jueus 
catalans, catalans musulmans, etc. 
 
I després?  
Com més consens millor. En aquest consens cal redissenyar l'espai públic com a Canadà i 
Suècia en contraposició al model francès, que foragita les religions, o el model britànic, que 
segmenta les cultures. En canvi, les màximes autoritats polítiques dels Estats Units o de 
Canadà sempre feliciten totes les religions. Em consta que la Direcció General d'Afers 
Religiosos té molta empenta en aquest tema però no va de la mà de la resta d'institucions 
públiques. Hauríem de normalitzar la pluralitat religiosa a l'espai públic. 
 
Quines són les funcions i els objectius del Seminari Internacional d'Antisemitisme, 
que vau impulsar?  
Els tres principals prejudicis culturals a Catalunya són, en primer lloc, l'antigitanisme, seguit 
per la islamofòbia i, en tercer lloc, l'antisemitisme. La judeofòbia adopta una lògica diferent 
a la lògica del racisme. Mentre que l'imaginari racista col·loca el col·lectiu estigmatitzat a la 
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part baixa de l'estructura social, en el cas de l'antisemitisme la gent amb prejudici col·loca 
els jueus a la part alta de l'estructura social, creant rumors sobre els jueus rics, poderosos 
i conspiradors. 
 
Però no hi ha tants jueus ni tothom en coneix algun.  
Si algú pensa que l'antisemitisme no existeix, un botó de mostra: el passat 11 de desembre 
es varen cridar una sèrie de consignes antisemites davant mateix de l'Ajuntament de 
Barcelona en el marc d'una manifestació. Això no hagués pogut passar mai a llocs com 
Alemanya o Holanda, on s'haguessin pres mesures davant el discurs de l’odi antijueu. 
Tanmateix, aquí no hi va haver cap mena de repercussió. 

 
Què explica aquesta passivitat?  
Entenc que anem endarrerits amb aquest tema, en tant que venim de 40 anys de dictadura 
franquista. Però crec que, després de 40 anys de democràcia, triguem massa temps. Si 
volem fer de Catalunya un país avançat, ens hem de posar al mateix nivell que altres països 
occidentals en l'afer religiós i l’erradicació dels prejudicis. El que no fem ara ja és 
responsabilitat nostra i no rau en el passat dictatorial. 
 
Com s’haurien de combatre aquests prejudicis?  
Treballant aquests tres prejudicis alhora. A casa nostra hi ha experts en cada tema concret 
però manca una perspectiva que englobi la totalitat de la problemàtica. I és ineficaç 
ensenyar de forma abstracta on tothom diu que és antiracista, que respecta els drets 
humans i que és tolerant. Perquè els prejudicis no es combaten genèricament sinó 
comunitat per comunitat: l’antigitanisme diu que la comunitat gitana són clans mafiosos, la 
islamofòbia afirma que els musulmans són terroristes, l’antisemitisme sosté que els jueus 
controlen el món, etc. Cal fer gestió multicultural. 
 
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Xavier-Torrens-00001 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Xavier-Torrens-00001
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Del 17 al 19 de enero se celebra el Congreso Internacional Qué fue el 1968? Una lectura 
50 años después, con la participación de numerosos ponentes de centros académicos de 
Europa y América del Norte 
  

Reflexión humanística del mayo del 68 y sus consecuencias internacionales 
 
Durante tres días se hará un análisis histórico de los hechos, se estudiarán algunas 

ideas que confluyeron en esta revolución y se evaluarán las influencias más 
significativas en la vida eclesial, la teología, la política, la educación, el cine y la 

literatura 
 
 
Barcelona, enero de 2018. Del miércoles 17 al viernes 19 de enero, ponentes de numerosos 
centros académicos de Europa (Italia, Francia, España, Alemania y Rusia) y América del 
Norte (EUA y México) reflexionarán desde un punto de vista humanístico sobre el mayo del 
68 francés, su correlato a los Estados Unidos y sus repercusiones a nivel internacional. Qué 
fue el 1968? Una lectura 50 años después es el título del Congreso Internacional que 
organizan el Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) y la Universidad de Barcelona (UB), 
con la colaboración del Pontificio Comité de Ciencia Histórica (PCSS) del Vaticano, que se 
celebrará en el Aula Magna del AUSP y en el Paraninfo de la UB. 

 
El congreso se estructurará 
en tres bloques. El primer se 
dedicará al análisis histórico 
de los hechos, por regiones 
geográficas: París, Frankfurt-
Berlín, la violenta represión 
del Ejército en México y 
Barcelona, yi la sorpresa que 
supuso en Moscú. El segundo 
estudiará algunas ideas que 
confluyeron en esta 
revolución del 68: el 
marxismo heterodoxo, el 
marxismo de Gramsci, Freud 
y Nietzsche con sus 

epígonos, y los movimientos feministas. Y el tercer bloque consistirá en la descripción de 
las influencias más significativas en la vida eclesial, teológica, política, educativa, artística 
y literaria. 
 
Los hechos de 1968 se inscriben en el ciclo revolucionario de los tiempos modernos. 
Primero fue la Revolución francesa de 1789, seguida de las revoluciones de 1830, 1848 y 
1870, hasta la revolución rusa de 1917. Desde 1789 hasta 1968, las revoluciones, aun 
siendo inspiradas por los intelectuales, habían comportado alborotos y protestas populares, 

Reflexió humanística del maig del 68 
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ciertamente violentos, con la complicidad de los mandos militares inferiores. Los hechos del 
68 fueron de otra manera. Afectaron sobre todo al colectivo universitario y burgués, con una 
participación proletaria poco numerosa. Tuvo mucha más fuerza que las anteriores 
(exceptuando la francesa de 1789), porque supuso un cambio extraordinario en la manera 
de entender la vida, como no se había visto desde la caída del antiguo régimen. 
 
 “Esta revolución supone la liquidación de una manera de entender la vida como 
posiblemente nunca se había visto”, asegura el profesor de la Universidad de Navarra y 
miembro del PCSS Josep Ignasi Saranyana. “Es obvio que el 68 se inscribe con letras 
mayúsculas en el ciclo revolucionario de los tiempos modernos. No fue una revolución tan 
violenta como la 
francesa o la 
rusa, pero ha sido 
la única, hasta 
ahora, 
protagonizada 
por las clases 
burguesas del 
primer mundo”, 
reflexiona 
Saranyana sobre 
unos hechos 
protagonizados 
por jóvenes 
universitarios. 
“Algunos 
expertos en el 
análisis histórico 
consideran que 
esta revolución tiene mucha más profundidad que las anteriores, ya que supone la 
liquidación de una manera de entender la vida como posiblemente nunca se había visto 
hasta ahora desde el derrumbe del orden antiguo –prosigue su análisis el académico-“. 
 
Es por esta razón que los ponentes de este congreso no sólo se limitarán a analizar las 
influencias filosóficas y teológicas que cuajaron después del estallido del 68, sino que 
también mirarán de establecer las consecuencias de esta revuelta en los nuevos usos y 
hábitos de vida emergidos en las últimas décadas que ya comienzan a ser detectados y 
señalados por la historiografía, la sociología y las otras ciencias del espíritu. 
 
Entre los ponentes que participarán en este Congreso Internacional destacan: Ugo Baldini 
(PCSS), que impartirá la conferencia inaugural Crítica de la racionalidad científica como 
crítica de la “racionalidad burguesa”; Josep Ramoneda, Christian Sorrel, Jordi Porta, Karl-
Siegbert Rehberg, Renate Marsiske, Evgenia Tokareva, Philippe Chenaux, Francesc 
Torralba, Ramon Alcoberro, Martín F. Echavarría, Luis Romera, Francisca Pérez Madrid, 
Agostino Giovagnoli, Anna Pagès Santacana, Daniel Giralt-Miracle, Javier de Navascués, 
Peio Sánchez, Gianni La Bella y Josep Ignasi Saranyana. 
 
El programa del Congreso, con las ponencias (que se podrán seguir en directo en streaming 
www.edusantpacia.cat) y sus autores y el lugar de celebración, se puede descargar en el 
enlace http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/1968.pdf 
 

http://www.edusantpacia.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/1968.pdf


    27 | 39 

 
 
 
 
 

 

 El Grup de visites al CIE de la Fundació Migra Studium (Servei Jesuïta a 
Migrants) ha convocat pel dissabte 20 de gener a les 18h, una vetlla de pregària 
davant el CIE de la Zona Franca de Barcelona. 

 
 Aquesta és la quarta edició de la vetlla que pretén solidaritzar-se amb la situació 

dels interns, denunciar les condicions de vida i privació de llibertat que suposen 
els CIE, i demanar-ne el seu tancament. 

 
Barcelona, 11 de gener del 2018. Gairebé diàriament, inclosos dissabtes i diumenges, 
alguna persona del grup de voluntaris de la Fundació Migra Studium s'atansa fins a la Zona 
Franca, creua el control policial per donar resposta a alguna de les 360 peticions de visita 
que hem rebut al darrer any. No poden oferir gran cosa, però si una estona de conversa i 
acompanyament, davant una situació 
de gran tensió i desorientació. Els 
interns no entenen per què sense 
haver comès cap delicte se'ls tingui 
retinguts en unes condicions que 
tenen més de presó que de qualsevol 
altra cosa. Alguns són menors, la 
majoria no saben l'idioma perquè han 
estat traslladats al CIE provinents de 
la mateixa frontera, o de pasteres 
interceptades. Alguns estan malalts... 
La policia poc preparada per aquestes 
situacions i a vegades sense els recursos necessaris, es veu desbordada per la tensió. 
 
I aquesta realitat no passa a Turquia, ni al Líban ni a cap frontera o país llunyà. Passa 
diàriament a la Zona Franca de Barcelona. A uns pocs quilòmetres del Passeig de Gràcia 
de llums rutilants i aparadors en plenes rebaixes. El contrast es fa gairebé insuportable. 
 
És per això que des de fa uns anys el grup de voluntaris que visita el CIE organitza una 
vetlla de pregària amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta realitat. Es tracta de solidaritat 
amb les persones internades al CIE i es tracta també d'un acte de denúncia d'una violència 
gratuïta que deshumanitza a qui la pateix però que acaba per deshumanitzar-nos a tots i a 
totes. Així ho formulen els organitzadors “A través de la música, la pregària i el silenci volem 
apropar-nos a l'altre com un germà i en aquest reconeixement recuperar tots plegats la 
dignitat sempre amenaçada. I volem alhora pacíficament però fermament demanar el 
tancament dels CIE d'una vegada i per sempre”. 
 
El dissabte 20 de gener a les 18h es celebrarà la vetlla de pregària enguany amb el títol 
Vides tancades. Organitzada pel grup de voluntaris que visita el CIE té enguany l'adhesió 
de Acció Catòlica Obrera (ACO), Arrels Sant Ignasi, Associació Dahira Jazboul Xoulob, 
Càritas Diocesana de Barcelona, Centre Cultural Islamic de Catalunya, Centre Social 
Domingo Solá (Ekumene), Cristianisme i Justícia, Delegació Diocesana de Pastoral Obrera, 
Delegació Diocesana de Pastoral Social, Fundació Carles Blanch, Fundació la Vinya, 
Fundació Privada Viarany, Fundació Salut Alta, JOC Nacional de Catalunya i les Illes, 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MECECC), Justícia i Pau, Santa Anna 
Hospital de Campanya. 

Vides Tancades: vetlla de pregària davant el CIE de Barcelona 
 



    28 | 39 

 
 
 
 
 

 
Catalunya Religió. 15.01.2018 

Aquest dilluns ha mort als 76 anys el franciscà Josep Costa, principal impulsor juntament 
amb Sor Genoveva Masip de la Fundació Acollida i Esperança. Amb aquesta Fundació va 
donar continuïtat al treball de suport i acompanyament amb els malalts de Sida que va 
iniciar als anys 80 quan la malaltia era una sentència de mort. El funeral tindrà lloc aquest 
dimecres, a les 12h, al Santuari de Sant Antoni de Pàdua  de Barcelona. 

 

Després de gairebé 15 anys de missioner en les zones més deprimides de Bolívia, el 1983 
costa va tornar a Catalunya per motius de salut. Aquí va decidir viure la seva vocació 
missionera en el Quart Món. En aquest ambient va descobreir de la mà de Sor Genoveva, 
Filla de la Caritat, com la Sida començava a causar estralls entre els més pobres i com 
molta gent moria al carrer, sola i en condicions duríssimes. Amb Sor Genoveva s'implica en 
l’ajuda a les persones malaltes de VIH/sida, exclosos socialment, estimatitzats i 
profundament sols. 

Al cap de poc temps es proposen obrir un pis per acollir aquestes persones, oferir-los els 
àpats bàsics, un lloc on dormir i el compromís d’ajudar-los. Un entorn familiar amb qui 
conviure. Aquesta experiència va conduir la creació de la Fundació Acollida i Esperança 
que va presidir Josep Costa. 

Vocació Missionera 

Josep Costa Planagumà va néixer l’1 d’octubre de 1940 a Badalona. Va estudiar als 
Maristes i va ingressar al seminari franciscà de Balaguer. Posteriorment va completar els 
estudis de filosofia i teologia al convent de Berga. Durant la seva formació en ple Concili 
Vaticà se  li despertà la vocació missionera i el desig d’anar al Tercer Món. El 2 de desembre 

Mor Josep Costa, franciscà dels malalts de Sida 

http://www.acollida.org/
http://enmemoria.lavanguardia.com/fallecimiento/pare-josep-costa-i-planaguma/52551791
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-sor-genoveva-religiosa-dels-mes-exclosos
http://www.acollida.org/pare-josep-costa/
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de 1967 va ser ordenat prevere i el desembre de 1969 va arribar a Bolívia en la que serà 
una de les etapes més importants de la seva vida. 

A Bolívia, profundament impressionat per la pobresa extrema i pel sentit comunitari de la 
gent, decideix dedicar aquells anys a treballar per la justícia social. Al seu llibre de 
memòries, Aventures i desventures d’unes sandàlies (2011), recorda com "veure les noves 
formes d’esclavitud que allí hi havia m’escandalitzava molt, i més en veure que ho feien els 
blancs que es tenien per bons cristians, però la justícia social no hi era i la manera com 
s’aprofitaven dels indígenes era un veritable pecat”. En aquesta època també construeix un 
missatge molt crític amb l'Església institucional i mai va amagar les seves demandes d'una 
reforma radical com recollia en una entrevista a La Vanguardia. 

El creixement de la Fundació Acollida i Esperança 

La Fundació Acollida i Esperança es crea el 1990 quan van obrir el pis d’acollida Itaca per 
a malalts de Sida en fase terminal  a la Barceloneta, barri de Barcelona on ja treballava Sor 
Genoveva amb l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillach. El 1993 el pare Costa i un grup de 
voluntaris d’Itaca va formar una petita comunitat cristiana de base que va promourel’acollida 
des de la persona i cap a la persona. 

La Fundació té un fort creixement en pocs anys i actualment atent a gairebé un miler de 
persones. L’augment de malalts i la manca de places residencials impulsen la Fundació a 
obrir el 1996 el primer centre d’acollida a Badalona, Can Banús, que s'amplia tres anys 
després. I el 2003 inauguren un segon centre d’acollida a la Bisbal d’Empordà, al Convent 
dels Franciscans, i, més endavant, tres habitatges perquè els usuaris que assoleixen certa 
autonomia. Els serveis de la Fundació es van anar professionalitzant fins a convertir-se en 
una fundació de referència en l’acollida i l’atenció a persones seropositives que pateixen 
exclusió social. 

El dissabte 27 de gener, a les 18h, al Convent dels Franciscans de la Bisbal d’Empordà 
també se celebrarà una missa de record i agraïment. 

 

 

 

 

 

 

 

Pare totbondat 

Des de la Fundació Acollida i Esperança expliquen com "la seva vida i el seu testimoniatge 
deixen una empremta profunda en aquesta organització que va fundar i presidir. En Josep 
estava enamorat de Jesucrist i com ell mateix deia, la seva vida era un intent de seguir les 
seves petjades. Ara ja està amb el Pare. Ell no deia mai ‘Pare totpoderós’ –havia vist massa 
patiment i dolor- sinó que sempre deia ‘Pare totbondat’".  
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-josep-costa-francisca-sida 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20150119/54423750757/la-contra-josep-costa.html
http://www.acollida.org/evolucio-persones-ateses/
http://www.acollida.org/2018/01/el-pare-josep-costa-ens-ha-deixat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-josep-costa-francisca-sida
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El P. Jordi Castanyer Bachs, benedictí, que viu des de fa 
un temps a la Comunitat del Santuari El Miracle, és nou 
delegal episcopal de Vida Consagrada del Bisbat de 
Solsona, tot succeint a Teresa Gené Camps, ov 
 
Moltes gràcies, Teresa! 
 
Benvingut, Jordi! 

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 
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, arquebisbe secretari 
CIVCSVA 

178 Títol 

«Los jóvenes, la fe y la vida consagrada» 
Conferència pronunciada a la XXIV asamblea general de 
CONFER: “Se puso a caminar con ellos”, celebrada a 
Madrid del 13 al 15 de noviembre de 2017 

Font  www.confer.es 

Publicat 18 de gener de 2018 

Servei de Documentació:  

« Los jóvenes, la fe y la vida consagrada » 

El P. Jordi Castanyer Bachs, benedictí, nou delegal episcopal de Vida 
Consagrada del Bisbat de Solsona 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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 
 

Trobada de pastoral juvenil vocacional 

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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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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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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CASES D’ESPIRITUALITAT  
REUNIÓ DE RESPONSABLES 

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

 

 

TEMA FER UNA OFERTA INTEGRADA DE SERVEIS I PROGRAMES DE 
FORMACIÓ DE LES CASES D’ESPIRITUALITAT PERTANYENTS A 
INSTITUCIONS MEMBRES DE L’URC 

Finalitat L’objectiu és elaborar una guia en pdf de les cases d’espiritualitat i definir una 
distribució dels seus programes i cursos de formació.  

Data 6 de febrer de 2018, dimarts 

Hora 10.00h – 13.00h 

Lloc CSSCC [Centres SocioSanitaris Catòlics de Catalunya] 
Plaça d’Urquinaona 11, 3 pis  
08010 Barcelona 

Mapa Clicar aquí 

Assistents Persones amb responsabilitats a les diferents cases d’espiritualitat o en funcions 
similars 

Ordre del dia 1 
2 
3 

Salutació inicial i presentació dels objectius de la reunió 
Presentació dels participants 
Primer objectiu: elaborar una guia de cases d’espiritualitat (continguts, formularis, 
criteris...) 

4 Segon objectiu: definir la difusió dels programes i cursos de formació que s’hi 
imparteixen a través de l’URC (Horeb, web...) 

5 Proposta de terminis i de procediments conjunts 

6 Torn obert de paraula 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans de l’1 de febrer de 2018 inclòs, al correu 
electrònic urc.info@gmail.com tot enviant el full d’inscripció que figura més avall 

Convoca Unió de Religiosos de Catalunya 

 

Cases d’espiritualitat: reunió de responsables 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+d'Urquinaona,+11,+08010+Barcelona/@41.3884796,2.1720421,18z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2f05f909b81:0x6efe3e91890b28af!8m2!3d41.3884756!4d2.1731364
mailto:urc.info@gmail.com
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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.  

 

Jornada de la Vida Consagrada al Monestir de les Carmelites de clausura 
 

BON ANY NOU, us desitgem la Comissió per a la Vida Consagrada!! 
  

Dissabte 3 de febrer 
anem a La Caparrella, 
al Monestir de les 
Carmelites de clausura, 
per celebrar amb elles 
la Jornada de la Vida 
Consagrada. 
 
Arribada al Monestir a 
les 10h. Farem una 
estona de pregària, 
celebrarem l'Eucaristia, 
i tindrem ocasió de 
parlar amb les monges 
en el locutori.  
Pensem acabar abans 
de les 13h. 

  
D'aquí a pocs dies us enviarem un altre correu amb totes les dades i la manera d'arribar-hi, 
tan els que disposeu de cotxe com els que no. 

És una ocasió molt bona per conéixer aquest monestir de contemplatives que tenim al 
bisbat. En la mesura que pugueu, no hi falteu. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

   

Recés Silenci 
contemplatiu 

  

  
 Espai de meditació 
 segons el mètode de Franz Jalics 

   acompanyat per  
   Lídia Roig i Esteve Fornaguera 
   de l'equip de la Cova de Manresa 

    Cartell [clic] 
  

dissabte 20 de gener 

  

Concert 

  

  
 Cor L'Antàrtida 
   direcció. Mariona Castelar 
    Programa [clic] 
  

diumenge 21 de gener 
a les 11.45 
després de l'eucaristia 

Espiritualitat 
i litúrgia 

  
 L'any litúrgic al cor del nostre món 
      amb la gna. Griselda Cos 
  

diumenge 21 de gener 
a les 6 de la tarda 

Taller de 
Constel·lacions  

Familiars 
i Teràpia 
Sistèmica 

  
 El dirigeixen 
    Andreu Adrover Tirado 
    i Tòfol Salas Covas 
    Cartell [clic] 
  

del divendres 23 
al diumenge 25 de febrer 

Taller 
de Cal·ligrafia 

  
 Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
 
   Més informació [clic]  
    

  

dissabte 3 de març 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

#TrencantFronteres • 27 de gener a les 9 de la nit a Luz de Gas 

 
El cantautor barcelonès Esteban Faro tancarà la campanya de 
sensibilit-zació  #TrencantFronteres amb un concert solidari a 
favor de Fundació Migra Studium i SICAR cat, entitats que 
acompanyen i defensen la dignitat i els drets de les persones 
migrants en situació de vulnerabilitat. 
Per col·laborar amb la campanya pots fer-ho de dues maneres, 
comprar una Entrada general per assistir al concert o fer una 
aportació econòmica mitjançant la Fila 0 si no podràs 
acompanyar-nos aquell dia o si vols fer una aportació 
extraordinària a la campanya. La compra de Fila 0 és en concepte 
de donatiu directe a les entitats i no dona accés al concert. 
Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats d'un adult per 
accedir al concert.  
Per comprar entrades : 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-concert-solidari-trencantfronteres/ 

http://benedictinessantperepuelles.cat/SC1801.pdf
http://benedictinessantperepuelles.cat/Antartida.pdf
http://benedictinessantperepuelles.cat/cons8.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC12.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://estebanfaro.wixsite.com/estebanfaro
http://www.trencantfronteres.org/
https://www.migrastudium.org/
http://www.adoratrius.cat/
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-concert-solidari-trencantfronteres/
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El segon trimestre agafa embranzida  
El trimestre va prenent ritme. La diversitat de temes que incideixen en la vida escolar es 
manifesta en tota la seva extensió. L’entorn polític ens manté en tensió perquè no ens és 
aliè l’itinerari que es va configurant. Incidirà també en l’escola i en el seu dia a dia. 
L’economia, mentre no veiem reconegut i recollit als pressupostos de les administracions 
competents el preu real de finançament d’una plaça escolar, seguirà sent qüestió pendent 
vital i de justícia. Si no s’aborda el descens de la natalitat amb polítiques adequades que 
aportin veritables ajudes a les famílies, com en altres països s’ha fet i reeixit, no estarem 
abordant un problema de fons ineludible. Si les necessitats dels alumnes amb especials 
dificultats no s’aborden solidàriament i amb recursos suficients, seguirem responent sense 
acontentar ningú i fent a mitges la feina que podríem fer perquè els professionals en saben: 
només necessiten un suport acceptable... Tota la problemàtica derivada de la secularització 
ens ha de fer cercar com evangelitzar des de l’escola cristiana responent a la realitat i 
circumstàncies actuals, ben diferents de les de fa uns anys, sense enyorances, sense pors 
paralitzants que aigualeixen el missatge, amb respecte, coratge i esperança, Ell és amb 
nosaltres!  
Hi ha molta feina per fer. Moltes ganes, també, i bona disposició i voluntat! En el que 
depengui de nosaltres, posem-nos-hi!  
 
La FECC, amb la Fundació Vedruna Educació  
 En publicar la nota oficial facilitada per Vedruna Educació Catalunya, volem manifestar la 
nostra proximitat vers la institució i totes les 
persones que hi donen vida en aquests 
moments. Alhora, manifestar el reconeixement 
a l’acció educativa que desenvolupen i que és 
valorada per la munió de famílies que hi confien 
l’educació dels fills i filles i pels antics i antigues 
alumnes que contemplen amb agraïment el pas 
per les seves aules. Respecte, admiració i 
agraïment pels qui seguiu les petjades de 
Joaquima de Vedruna.  
 
L'Escola Vedruna Gràcia l'any 2015 va tenir coneixement indirecte d'una investigació en 
curs d'uns fets ocorreguts en el passat fora de l'àmbit escolar que implicaven a un professor 
del centre escolar.  
Davant d'aquest coneixement es va activar el protocol intern de seguiment per detectar 
qualsevol tipus de comportaments inadequats, sense obtenir indicis en aquest sentit. Durant 
aquest període de seguiment, ni en etapes anteriors, tampoc es va tenir cap tipus de 
denúncia dels pares ni d'alumnes sobre comportaments inadequats, ni cap informació o 
requeriment per via judicial o policial.  
A finals de 2017 els Mossos d'Esquadra es van adreçar a l'Escola per comunicar que hi 
havia una investigació en curs i se'ns va demanar informació i col·laboració. Al mateix temps 
els Mossos d'Esquadra ens van aconsellar discreció per no entorpir la investigació amb el 
benentès que se'ns advertiria de qualsevol circumstància rellevant. L'Escola va seguir en 
tot moment les indicacions i les recomanacions dels Mossos d'Esquadra. Al cap de pocs 
dies va produir-se la detenció del professor.  
Per part de l'Escola es va procedir a la suspensió de la relació laboral del professor, i es va 
informar a l'administració educativa (Consorci d'Educació de Barcelona, Inspecció...) com 
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marquen els protocols vigents i també a professors, alumnes i famílies de l'escola. El 18 de 
desembre de 2017 es va enviar una carta adreçada a totes les famílies per informar-los 
amb la voluntat de fer-los partíceps dels fets i posant-nos a la seva disposició. Des de llavors 
no s'ha rebut cap informació o denúncia en relació al professor detingut de les famílies 
vinculades a l'Escola.  
També s’ha comptat amb l'assessorament dels serveis jurídics de la Fundació Vedruna 
Educació per seguir els tràmits corresponents.  
L'Escola Vedruna Gràcia té al seu darrera més de 150 anys de presència educativa al barri. 
Durant aquests anys ha treballat per oferir una formació integral de la persona i per ser un 
instrument de desenvolupament de les capacitats dels alumnes en totes les seves 
dimensions. Aquest treball del que s'han beneficiat diverses generacions té també en les 
seves motivacions la defensa dels drets dels infants, especialment dels més vulnerables. 
Per això, des del nostre projecte educatiu també hem volgut donar als infants aquelles eines 
que els permetin defensar-se dels abusos i de qualsevol injustícia. L'Escola compta amb  
protocols d'actuació i de prevenció davant dels abusos de diversos tipus dels que poden 
ser víctimes els alumnes.  
Davant de la gravetat dels fets denunciats i el rebuig que ens generen i pendents d'una 
resolució judicial que els aclareixi, la Fundació Vedruna Educació manté el compromís 
d'actuar amb responsabilitat i en defensa dels drets dels infants i joves. Per això, també 
reiterem l'absoluta voluntat de col·laboració amb les autoritats policials i judicials com s'ha 
fet fins ara i el compromís amb la transparència davant d'aquesta situació.  
 
Vic, 11 de gener de 2018  
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Com han de ser els capellans d'avui dia? Quins reptes han d'afrontar en la seva tasca 
pastoral? Com poden transmetre el missatge evangèlic a la societat? Aquest diumenge, 
21 de gener, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Miquel Calsina, rector de set 
parròquies del Baix Empordà, delegat de mitjans de comunicació del bisbat de Girona i 
professor de la Universitat Ramon Llull. La conversa s'ha gravat al monestir de Sant Miquel 
de Cruïlles. 
 

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 

 

 

 

 

 
 

2018 
 GENER  

18 dj Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25) 

22 dl CEVRE 

29 dl CEVRE 

  FEBRER  
2 dv Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

5 dl CEVRE 

6 dm 
Matí: reunió de responsables de Cases d’Espiritualitat 
Tarda: URC: Junta directiva 

10  ds 
Jornada de Formació Permanent 
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 

12 dl CEVRE 

14 dm Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra 

19 dl CEVRE 

26 dl CEVRE 

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 

Calendari URC 
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