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La vida consagrada, trobada amb l’amor de Déu

LA VIDA CONSAGRADA, TROBADA AMB L’AMOR DE DÉU
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 2 de febrer 2018
Un any més, en aquesta festa de la Presentació del Senyor, l’Església ens invita a celebrar
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En la celebració d’avui fem memòria de la plena
consagració de Crist a l’obra del Pare, tan ben expressada en les paraules del salm “heus
ací que vinc a fer la vostra voluntat”. Nosaltres,
religiosos i religioses, membres d’Instituts
seculars, verges consagrades i altres formes de
vida consagrada, volem viure la nostra vida amb
aquesta disposició d’esdevenir com Crist ofrena
lliurada completament a Déu i als germans.
El lema d’enguany és “La vida consagrada,
trobada amb l’amor de Déu”. Certament va al
nucli i origen de la nostra vida cristiana i
consagrada que, com va dir el Papa Benet i ha
repetit el Papa Francesc no comença «per una
decisió ètica o una gran idea, sinó pel trobament
amb un esdeveniment, amb una Persona, que
dóna un nou horitzó a la vida».. Però segons
com, en l’agitat context polític i social que vivim,
especialment a Catalunya i Espanya, i sobretot
si ens el mirem des de les víctimes, semblaria
que parlar de “trobada amb l’amor de Déu” ens
situï en una espiritualitat molt elevada, però
allunyada dels reptes tan complexos que afecten
la convivència, la justícia, la política, l’economia... Certament aquesta pot ser una temptació
de la nostra forma de vida i de la nostra espiritualitat, però n’hi ha prou amb llegir l’Evangeli
per adonar-nos de seguida què va significar per Jesús la seva trobada quotidiana amb
l’amor del Pare, conreada cada dia en estones llargues de silenci i oració. Sense dubte no
el portà a allunyar-se de les persones i dels seus problemes. Ben al contrari el portà a ser
transparència i instrument d’aquest amor de Déu, especialment envers els més necessitats
de bones notícies: els pobres, els malalts, els exclosos, els pecadors... Impulsat per
l’Esperit, amb paraules i accions, amb anuncis i denúncies, sobretot amb trobades
personals transformadores, va anar construint el seu Regne d’amor, de justícia i de pau.
Les persones consagrades tenim l’especial responsabilitat de donar un testimoni joiós
d’aquesta doble experiència: la de trobar-nos amb l’amor de Déu, font i origen de la nostra
vocació i consagració, que hem de conrear cada dia i, com a conseqüència, la de lliurarnos generosament i arriscadament als més necessitats d’estimació, de dignitat, de justícia.
Ens els moments que vivim això ens farà impulsors del que el Papa Francesc anomena
“cultura del trobament en la pluriforme harmonia” i ens permetrà generar espais de diàleg,
fraternitat, reconciliació i col·laboració entre persones i col·lectius plurals, anant més enllà
d’esquemes ideològics i posant sempre en el centre la persona i la seva dignitat de fill/filla
estimat del Pare.
Desitjo de cor que la renovació que avui farem del nostre compromís davant l’Església ens
esperoni a viure amb goig la nostra forma de vida cristiana al servei de tots els fills i filles
de Déu, germans nostres.
P. Màxim Muñoz i Duran, cmf
President de l’URC
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Mensaje de CONFER amb motiu de la Jornada Mundial
“La alegría del Evangelio
llena la vida entera de los que se encuentran con
Jesús”. EG, 1
Queridas hermanas, queridos hermanos:
El lema escogido este año para la Jornada de la Vida Consagrada, sin duda nos
remite a las raíces de nuestra vocación como consagrados: el encuentro con Jesús, o el
ser encontrados por Él, es el punto de arranque de nuestro itinerario como religiosos. Un
encuentro que puede tener distintos matices en cada biografía, pero que seguro nos ha
llevado a cada uno a experimentar el amor salvador de Dios.
Como decía el papa Francisco hace pocos días: el encuentro con Jesús cambia la vida,
establece un antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora, ese día clave para
cada uno de nosotros en el que nos dimos cuenta, en serio, de que “esto que yo sentía” no
eran ganas o atracciones, sino que el Señor esperaba algo más.1
Hacer memoria agradecida de aquel encuentro primero es, sin duda, brújula para
seguirnos orientando en los sucesivos encuentros que jalonan nuestra historia, para seguir
escuchando su llamada siempre nueva al seguimiento, con otros, para anunciar el Reino.
Además, la experiencia honda del encuentro con el Señor Jesús, con el Amor de Dios, nos
posibilita ser también nosotros artesanos del encuentro. Hombres y mujeres que aprenden
a mirar, a acoger, a acompañar, a hacer espacio al otro en lo que es, porque hemos sido
encontrados por el Dios de la Vida para hacernos testigos de su Vida, para hacernos parte
de su misión y ser, con Él, caricia de Dios para tantos.2
Como religiosos y religiosas, estamos invitados a vivir el encuentro con el Amor de Dios,
en cada encuentro: en la comunidad, en la tarea apostólica, en la relación con las gentes
con las que compartimos la vida… encuentros que se hacen de dar y recibir, de compartir,
de construir cotidianamente fraternidad, de situarnos ¡y sabernos! hermanos de cada
hombre, de cada mujer, de este mundo y esta Tierra que son expresión del Amor, a veces
sufriente, de Dios.
Por eso mismo, estamos llamados a ser testigos del Amor de Dios, a ser posibilitadores
para otros en ese camino de encuentro con Él: cuando acompañamos, cuando nuestra
vida se teje de servicio y se hace señal que remite a Dios 3, cuando nuestra existencia se
deja afectar y configurar por los pequeños y pobres, por los sufrientes… al modo de Jesús.
Y ahí, también ahí, volvemos a ser invitados al encuentro, a reconocer (en ocasiones sólo
a intuir en la fe) que, en el hambriento, en el sediento, en el extranjero, en el desnudo, en
el enfermo, en el preso4… el Señor nos sale al encuentro.
Que celebrar la Jornada de la Vida Consagrada, sea para todos nosotros ocasión de hacer
memoria agradecida al Amor de Dios que ha salido, y sigue saliendo, a nuestro encuentro
y que nos transforma en sus testigos humildes y alegres, en artesanos del encuentro en
cada realidad.
Hna. Mª del Rosario Ríos, odn, presidenta
P. Jesús Antonio Díez, op, vicepresidente
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Celebracions de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
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UNIÓ INTERNACIONAL DE SUPERIORES GENERALS

BISBATS DE CATALUNYA
TORTOSA
Dissabte 3 de febrer 16:30 h. Casa Mare de la Companyia de Santa Teresa de Jesús
(Teresianes)
- salutacions i pregària de benvinguda.
- presentació de la Jornada i breu aplicació del lema.
- temps de compartir experiències i vivències de cada congregació.
- pregària de Vespres presidida pel Sr. Bisbe
- al finalitzar psicolabis i temps de conversa entre els assistens.
LLEIDA
Proper dissabte 3 de febrer anem a La Caparrella, al Monestir de les Carmelites de clausura,
per celebrar amb elles, presidits pel nostre bisbe Salvador la Jornada de la Vida
Consagrada.
9:45h Acolliment a l'església.
10:00h Celebració de l'Eucaristia.
10:45h Salutació de la Priora, Maria Puig-Gròs.
Una altra monja ens explicarà el carisma i dedicació de la comunitat.
11:15h Pregària personal.
11:45h Compartir unes begudes preparades per les monges i saludar-les en el locutori.
12:30h Comiat.
TERRASSA
- diumenge 28 de gener trobada de religiosos de la diòcesi en el Centre Borja a les 17 h.
L'horari previst és:
17h- pregària i presentació
17.15h- conferència del P. Gaspar Borda O. Carm.: presentació de l'exhortació
postsinodal "Amoris laetitae" i les seves implicacions en la vida consagrada
18h- col·loqui amb el ponent
18.15h- presentació de la nova Guia de la Vida Consagrada de la diòcesi de Terrassa
18.30h- refrigeri
19h- Pregària de Vespres presidida per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar
- divendres 2 de febrer: Missa a les 20h a la Catedral presidida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa
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VIC
Diumenge. dia 4 de febrer, eucaristía a la catedral de Vic, a les 11.30 h.
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat celebrarà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada,
el dia 2 de febrer, amb una eucaristia, presidida pel bisbe Agustí Cortés, a les 7 de la tarda,
a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. En aquesta eucaristia donarem
gràcies pels religiosos i religioses que celebren 25, 50, 60 70 o 75 anys de professió
religiosa. Donarem gràcies pels capítols, assemblees... que s'han celebrat durant l'any.
També pregarem pels difunts de l’any.
BARCELONA
Celebració eucarística el dia 2, a les 19h. a la catedral, presidida per l’arquebisbe Mons.
Joan Josep Omella.
URGELL
En principi com cada any cada parròquia i cada comunitat s’organitza.
TARRAGONA
Eucaristia presidida per l’arquebisbe, Mons. Jaume Pujol.
Lloc: Catedral de Tarragona
Hora: a les 11.00 h
Organitza: Delegació diocesana de Vida Consagrada
Després una trobada festiva amb els assistents
GIRONA
Per les comunitats, el divendres, 2 de febrer a les 19 h. a la parròquia de Santa Susanna
del Mercadal eucaristia presidida pel bisbe Francesc Pardo.
Diumenge dia 4 de febrer cada parròquia organitza la seva celebració.
SOLSONA
Les parròquies on hi ha Comunitat religioses faran celebració especial.
El dia 2 a les 12.00 eucaristia a la Parròquia.
Tàrrega: Religioses Vedruna i Carmelites Antiga Observança faran vespres i berenar
juntes al Monestir de Fàtima.

FES-TE’N RESSÒ A LES XARXES
La CONFER | URC proposa dues accions a les xarxes socials per celebrar la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada que es celebrarà aquest divendres 2 de febrer.
 Utilitzar el hashtag #VidaConsagrada18 pels tuits i posts de Facebook i Instagram.
L’objectiu és obtenir una línia de missatges molt nodrida i que mostri la diversitat
d’aquesta jornada.
 Fer un tuit el divendres 2 de febrer a les 10h amb el cartell de la jornada i utilitzar
l’anterior hashtag.
En aquest enllaç trobaràs el cartell i altres materials:
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-de-la-vida-consagrada-2018/
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Missatge del Papa: 52a Jornada Mundial de les comunicacions socials

«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).
Fake news y periodismo de paz
Queridos hermanos y hermanas:
En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una
modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano,
imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y
compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar
su propia experiencia y describir el mundo, y de construir
así la memoria y la comprensión de los acontecimientos.
Pero el hombre, si sigue su propio egoísmo orgulloso,
puede también hacer un mal uso de la facultad de
comunicar, como muestran desde el principio los episodios
bíblicos de Caín y Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 4,116; 11,1-9). La alteración de la verdad es el síntoma típico
de tal distorsión, tanto en el plano individual como en el
colectivo. Por el contrario, en la fidelidad a la lógica de
Dios, la comunicación se convierte en lugar para expresar
la propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.
Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos dentro de un sistema
digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas «fake news». Dicho
fenómeno nos llama a la reflexión; por eso he dedicado este mensaje al tema de la verdad,
como ya hicieron en diversas ocasiones mis predecesores a partir de Pablo VI (cf. Mensaje
de 1972: «Los instrumentos de comunicación social al servicio de la verdad»). Quisiera
ofrecer de este modo una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las
noticias falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad
personal de cada uno en la comunicación de la verdad.
1. ¿Qué hay de falso en las «noticias falsas»?
«Fake news» es un término discutido y también objeto de debate. Generalmente alude a la
desinformación difundida online o en los medios de comunicación tradicionales. Esta
expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes
o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para
alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias
económicas.
La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, es decir,
a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias, falsas pero
verosímiles, son capciosas, en el sentido de que son hábiles para capturar la atención de
los destinatarios poniendo el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un
tejido social, y se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la
rabia y la frustración. Su difusión puede contar con el uso manipulador de las redes sociales
y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar
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de carecer de fundamento, obtienen
una visibilidad tal que incluso los
desmentidos oficiales difícilmente
consiguen contener los daños que
producen.
La dificultad para desenmascarar y
erradicar las fake news se debe
asimismo al hecho de que las
personas a menudo interactúan
dentro de ambientes digitales
homogéneos e impermeables a
perspectivas
y
opiniones
divergentes.
El
resultado
de
esta lógica de la desinformación es que, en lugar de realizar una sana comparación con
otras fuentes de información, lo que podría poner en discusión positivamente los prejuicios
y abrir un diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertirse en actores involuntarios de
la difusión de opiniones sectarias e infundadas. El drama de la desinformación es el
desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que
favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes
e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la
arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad.
2. ¿Cómo podemos reconocerlas?
Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas
falsedades. No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuentemente en
discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos y sutilmente engañosos, y se sirve a
veces de mecanismos refinados. Por eso son loables las iniciativas educativas que permiten
aprender a leer y valorar el contexto comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores
inconscientes de la desinformación, sino activos en su desvelamiento. Son asimismo
encomiables las iniciativas institucionales y jurídicas encaminadas a concretar normas que
se opongan a este fenómeno, así como las que han puesto en marcha las compañías
tecnológicas y de medios de comunicación, dirigidas a definir nuevos criterios para la
verificación de las identidades personales que se esconden detrás de millones de perfiles
digitales.
Pero la prevención y la identificación de los mecanismos de la desinformación requieren
también un discernimiento atento y profundo. En efecto, se ha de desenmascarar la que se
podría definir como la «lógica de la serpiente», capaz de camuflarse en todas partes y
morder. Se trata de la estrategia utilizada por la «serpiente astuta» de la que habla el Libro
del Génesis, la cual, en los albores de la humanidad, fue la artífice de la primera fake
news (cf. Gn 3,1-15), que llevó a las trágicas consecuencias del pecado, y que se
concretizaron luego en el primer fratricidio (cf. Gn 4) y en otras innumerables formas de mal
contra Dios, el prójimo, la sociedad y la creación.
La estrategia de este hábil «padre de la mentira» (Jn 8,44) es la mímesis, una insidiosa y
peligrosa seducción que se abre camino en el corazón del hombre con argumentaciones
falsas y atrayentes. En la narración del pecado original, el tentador, efectivamente, se
acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e interesarse por su bien, y comienza su discurso
con una afirmación verdadera, pero sólo en parte:«¿Conque Dios os ha dicho que no
comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn 3,1). En realidad, lo que Dios había dicho a Adán
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no era que no comieran de ningún árbol, sino tan solo de un árbol: «Del árbol del
conocimiento del bien y el mal no comerás» (Gn 2,17). La mujer, respondiendo, se lo explica
a la serpiente, pero se deja atraer por su provocación:«Podemos comer los frutos de los
árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios:
“No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”» (Gn 3,2). Esta respuesta tiene un
sabor legalista y pesimista: habiendo dado credibilidad al falsario y dejándose seducir por
su versión de los hechos, la mujer se deja engañar. Por eso, enseguida presta atención
cuando le asegura: «No, no moriréis» (v. 4).
Luego, la deconstrucción del tentador asume
una apariencia creíble: «Dios sabe que el día en
que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis
como Dios en el conocimiento del bien y el mal»
(v. 5). Finalmente, se llega a desacreditar la
recomendación paternal de Dios, que estaba
dirigida al bien, para seguir la seductora
incitación del enemigo: «La mujer se dio cuenta
de que el árbol era bueno de comer, atrayente
a los ojos y deseable» (v. 6). Este episodio
bíblico revela por tanto un hecho esencial para
nuestro razonamiento: ninguna desinformación
es inocua; por el contrario, fiarse de lo que es
falso produce consecuencias nefastas. Incluso
una distorsión de la verdad aparentemente leve
puede tener efectos peligrosos.
De lo que se trata, de hecho, es de nuestra codicia. Las fake news se convierten a menudo
en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente manejable, no a causa de la
lógica de compartir que caracteriza a las redes sociales, sino más bien por la codicia
insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano.
Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz
en la sed de poder, de tener y de gozar que en último término nos hace víctimas de un
engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individuales: el del mal que se
mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. He aquí porqué
educar en la verdad significa educar para saber discernir, valorar y ponderar los deseos y
las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros, para no encontrarnos privados del
bien «cayendo» en cada tentación.
3. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32)
La continua contaminación a través de un lenguaje engañoso termina por ofuscar la
interioridad de la persona. Dostoyevski escribió algo interesante en este sentido: «Quien
se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega al punto de no poder distinguir
la verdad, ni dentro de sí mismo ni en
torno a sí, y de este modo comienza a
perder el respeto a sí mismo y a los
demás. Luego, como ya no estima a
nadie, deja también de amar, y para
distraer el tedio que produce la falta de
cariño y ocuparse en algo, se entrega a
las pasiones y a los placeres más
bajos; y por culpa de sus vicios, se
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hace como una bestia. Y todo esto deriva del continuo mentir a los demás y a sí mismo»
(Los hermanos Karamazov, II,2).
Entonces, ¿cómo defendernos? El antídoto más eficaz contra el virus de la falsedad es
dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad no es sólo una realidad
conceptual que se refiere al juicio sobre las cosas, definiéndolas como verdaderas o falsas.
La verdad no es solamente el sacar a la luz cosas oscuras, «desvelar la realidad», como
lleva a pensar el antiguo término griego que la designa, aletheia (de a-lethès, «no
escondido»). La verdad tiene que ver con la vida entera. En la Biblia tiene el significado de
apoyo, solidez, confianza, como da a entender la raíz ‘aman, de la cual procede también
el Amén litúrgico. La verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar para no caer. En
este sentido relacional, el único verdaderamente fiable y digno de confianza, sobre el que
se puede contar siempre, es decir, «verdadero», es el Dios vivo. He aquí la afirmación de
Jesús: «Yo soy la verdad» (Jn 14,6). El hombre, por tanto, descubre y redescubre la verdad
cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Sólo esto
libera al hombre: «La verdad os hará libres» (Jn 8,32).
Liberación de la falsedad y búsqueda de la relación: he aquí los dos ingredientes que no
pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros gestos sean verdaderos, auténticos,
dignos de confianza. Para discernir la verdad es preciso distinguir lo que favorece la
comunión y promueve el bien, y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer.
La verdad, por tanto, no se alcanza realmente cuando se impone como algo extrínseco e
impersonal; en cambio, brota de relaciones libres entre las personas, en la escucha
recíproca. Además, nunca se deja de buscar la verdad, porque siempre está al acecho la
falsedad, también cuando se dicen cosas verdaderas. Una argumentación impecable puede
apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir a otro y desacreditarlo a los
ojos de los demás, por más que parezca justa, no
contiene en sí la verdad. Por sus frutos podemos
distinguir la verdad de los enunciados: si suscitan
polémica,
fomentan
divisiones,
infunden
resignación; o si, por el contrario, llevan a la
reflexión consciente y madura, al diálogo
constructivo, a una laboriosidad provechosa.
4. La paz es la verdadera noticia
El mejor antídoto contra las falsedades no son las
estrategias, sino las personas, personas que, libres
de la codicia, están dispuestas a escuchar, y
permiten que la verdad emerja a través de la fatiga
de un diálogo sincero; personas que, atraídas por el
bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje. Si
el camino para evitar la expansión de la
desinformación es la responsabilidad, quien tiene
un compromiso especial es el que por su oficio tiene la responsabilidad de informar, es
decir: el periodista, custodio de las noticias. Este, en el mundo contemporáneo, no realiza
sólo un trabajo, sino una verdadera y propia misión. Tiene la tarea, en el frenesí de las
noticias y en el torbellino de las primicias, de recordar que en el centro de la noticia no está
la velocidad en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. Informar
es formar, es involucrarse en la vida de las personas. Por eso la verificación de las fuentes
y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de desarrollo del bien
que generan confianza y abren caminos de comunión y de paz.
11 | 41

Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de paz, sin entender
con esta expresión un periodismo «buenista» que niegue la existencia de problemas graves
y asuma tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario, a un periodismo sin fingimientos,
hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes; un periodismo
hecho por personas para personas, y que se comprende como servicio a todos,
especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo– que no tienen voz; un periodismo
que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las causas reales de los
conflictos, para favorecer la comprensión de sus raíces y su superación a través de la
puesta en marcha de procesos virtuosos; un periodismo empeñado en indicar soluciones
alternativas a la escalada del clamor y de la violencia verbal.
Por eso, inspirándonos en una oración franciscana, podríamos dirigirnos a la Verdad en
persona de la siguiente manera:
Señor, haznos instrumentos de tu paz.
Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión.
Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios.
Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas.
Tú eres fiel y digno de confianza; haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el
mundo:
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha;
donde hay confusión, haz que inspiremos armonía;
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad;
donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir;
donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad;
donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos;
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto;
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.
Amén.
Francisco
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La lògica de la serp
L’expressió anglesa fake news al·ludeix a les notícies falses. Amb el gran poder dels
mitjans de comunicació i de les xarxes socials, ha guanyat protagonisme. Els circuits
mediàtics en garanteixen el transport i no n’asseguren la qualitat dels continguts. Una
informació que no s’ajusta a la veritat es converteix en desinformació, distorsiona la
comprensió dels fets, manipula els seus destinataris, destrueix la reputació dels
adversaris… Un instrument de poder en mans de persones i institucions sense escrúpols
per obtenir objectius sovint inconfessables. La confrontació política en la qual vivim
immersos utilitza les notícies falses com a armes de guerra. Qui té més poder amb més
força les imposa al col·lectiu, amb la connivència dels mitjans de comunicació, que té
comprats a la seva causa. Intercanvi de favors. Garantia de supervivència econòmica a
canvi de publicar el que calgui, fins i tot en la portada. Contaminar les xarxes per enverinar
els usuaris, especialment els menys lúcids, que s’hi alimenten.
El missatge del
papa Francesc amb motiu
de la celebració de la 52a
jornada Mundial de les
Comunicacions Socials,
enguany tracta sobre
«Fake news i periodisme
de pau». Val la pena
llegir-lo i meditar-lo. Ens
convida a tenir un
discerniment
atent
i
profund. Per a això, cal
desemmascarar la que es
podria definir com la
«lògica de la serp», en
referència a les primeres
pàgines del Gènesi. La
serp pretén seduir el cor
de la dona i de l’home
amb argumentacions falses i atraients. Mitges veritats, formulacions creïbles, enganys
subtils per acabar en l’enfrontament directe. El Papa afirma: «Cap informació no és innòcua;
al contrari, fiar-se del que és fals produeix conseqüències nefastes. Fins i tot una distorsió
de la veritat aparentment lleu pot tenir efectes perillosos.» Dues tasques educatives
s’insinuen com a necessàries: «Aprendre a llegir i valorar el context comunicatiu i a no ser
divulgadors inconscients de la desinformació, sinó actius en el desvetllament.»
Les fake news en qualsevol de les seves versions, i encara més si es converteixen en
virals, difícilment tenen marxa enrere. Fa molts anys, l’exemple que s’utilitzava per indicar
el caràcter irreversible d’aquesta conducta immoral era el següent. Algú pujava amb un sac
ple de plomes al campanar d’una església. Quan era a dalt, llançava a l’aire totes les
plomes, que voleiaven en qualsevol direcció. Si es penedia del que havia fet i volia recollir
totes les plomes, s’enfrontava a una tasca impossible. Si no vols recollir les plomes de la
mentida, de les notícies falses, no les llancis a l’aire ni les divulguis sense confrontar-les.
Els impulsors de les notícies falses compten amb la complicitat de grans mitjans de poder i
els mateixos usuaris, les víctimes, es converteixen sovint en difusors gratuïts de la mentida
i la manipulació.
Ser un bon periodista és digne d’encomi, tot i que és arriscat. Que trist ser un periodista
que ven la seva ànima al diable!
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Un complement de reflexió: Fake news y evangeli
Quina és la postura d’un cristià, d’un religiós, davant de les notícies falses? Les
notícies falses sovint triomfen perquè gaudeixen d’un aspecte atractiu. Abonen les
conviccions de qui les reben, se’n pot treure profit perquè ataquen els adversaris,
demonitzen persones o col·lectius... Són útils per a determinats objectius, però no són
veritat, encara que busquen una aparença de credibilitat. Sacsegen les emocions. Ve a ser
com caminar a la ciutat. És més fàcil respirar aire contaminat, que aire pur. El primer te’l
trobes a gairebé tots els carrers o barris. El segon, l’has d’anar a buscar, has de ser
conscient que només es dona en determinats llocs, has de saber elegir.
Una persona que viu el cristianisme, la vida religiosa, està cridada a rebre i a
comunicar l’evangeli. La raó de la seva vida espiritual és la bona notícia, que està
profundament allunyada de les notícies falses. Què significa aquí i ara enunciar l’evangeli,
la bona notícia de Jesús? És compatible aquest anunci amb la creeença, la generació o la
difusió de les falses notícies? Una falta notícia no només fereix profundament la veritat, sinó
que destrueix el teixit amorós, perquè distorsiona les relacions socials, la convivència, el bé
de les persones. Els mitjans de comunicació, les televisions, les ràdios, els diaris, les
revistes, les xarxes socials són els seus canals de transmissió més poderosos. La falsedat
no afecta només a la notícia, sinó també sovint als tribunals de justícia, amb efectes molt
destructius. El salm 93 (92) es un cant al Déu de la justícia. Al verset 20 la pregària està
plena d’angúnia, traduïda en un interrogant adreçat a Déu “¿Us podeu avenir amb un
tribunal corromput, que inventa delictes en nom de la llei?”. Inventar-se notícies falses,
inventar-se delictes... Un
exercici de poder per fer
mal a algú, a voltes amb
aparença de buscar un
bé superior.
Aquest no és el camí de
l’evangeli, on podem
veure com Jesús és
víctima
de
notícies
falses per destruir el seu
nom i fer-li perdre
popularitat.
Els tribunals corromputs,
amb una dosi descarada
de
manipulació
de
masses, arranquen les
pitjors
sentències,
basades en fets que no
són veritat. És fàcil seguir el corrent predominant... Cadascú ha de respondre dels seus
fets, de la seva conducta, però no de la que sovint gent sense escrúpols li atribueix. L’odi a
l’adversari mai no justifica l’us de qualsevol instrument per destruir-lo. Ni l’odi hi cap a
l’evangeli, ni la manipulació, ni la destrucció d’altres persones o col·lectius. Posar-se a la
defensiva de res no serveix. Cal ser crític i autocrític.
Lluís Serra Llansana
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El Monestir de les Avellanes finalitza la restauració de la placa
laudatòria de l’abat Jaume Caresmar

Amb la seva restauració es recupera l’obra artística més rellevant del s. XVIII al
Monestir de les Avellanes
El Monestir de les Avellanes ha presentat avui la placa laudatòria dedicada a l’abat Jaume
Caresmar, després de ser restaurada. L’obra d’art, declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional, torna a lluir ara al seu lloc original, l’església del monestir.
L’escultura d’alabastre va ser retirada fa uns mesos per ser sotmesa als processos de
restauració i conservació, que han estat realitzats pel restaurador Ramon Solé, amb el
suport del Centre de Restauració Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i la comunitat
Marista de Les Avellanes.
El procés de restauració ha tingut un doble objectiu: restaurar i posar en valor aquest
patrimoni històric i artístic i retornar-la al seu lloc original, damunt de la sepultura de l’abat

Jaume Caresmar, coincidint amb el 300 aniversari del seu naixement.
La placa laudatòria és l’obra artística més rellevant del s. XVIII al Monestir de les Avellanes.
Època en que l’abadia visqué una gran esplendor gràcies a l’Escola Històrica de les
Avellanes, formada per monjos erudits que feren del Monestir de les Avellanes un dels
centre de referència més importats de la Il·lustració a la Catalunya del s. XVIII.
Informació complementària del procés de restauració
Durant els mesos de novembre i desembre de 2017, el Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya va portar a terme al monestir de Sta. Maria de Bellpuig de les
Avellanes, el procés de conservació i restauració de la placa laudatòria del Pare Jaume
Caresmar.
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Descripció historicoartística:
La placa, esculpida en alabastre, és de forma circular. Ocupa la part central una cartel·la
escrita en llatí on s’elogia la figura del Pare Jaume Caresmar. Els alts relleus que hi han
esculpits al voltant del camp epigràfic, fan referencia a objectes que simbòlicament
sintetitzen la dimensió acadèmica i religiosa d’aquest abat il·lustrat Premonstratenc.
Aquesta obra fou encarregada l’any 1802 pel Pare Jaume Pasqual, successor de Caresmar
en la trona abacial, als escultors de Montblanc Josep i Ramon Belart. És de les poques
obres valuoses que s’han conservat al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
després de la dispersió del seu riquíssim fons artístic arran la desamortització de
Mendizábal.

En un origen aquesta placa estava ubicada dins l’església conventual just sobre el lloc on
estava enterrat Jaume Caresmar. Posteriorment i amb motiu de les diverses obres que es
van portar a terme dins l’església , la làpida va iniciar un periple intern que la va portar a
estar emplaçada en diversos indrets del monestir.
Procés de conservació i restauració:
L’últim i més recent, va ser en el claustre, emplaçament gens adequat per a la conservació
de la placa d’alabastre a causa de la reiterada exposició d’aquesta a l’acció dels agents
climàtics i a l’elevat contrast que hi ha entre la temperatura i humitat dels mesos d’hivern
amb la dels mesos d’estiu. Endemés la gran quantitat de dipòsits i brutícia acumulats sobre
els relleus escultòrics amagaven l’existència de restes de policromia. Per tant es va veure
convenient de retirar la placa del mur nord del claustre, sotmetre-la a un procés de neteja i
emplaçar-la de nou a l’interior de l’església en un indret proper al que havia estat el seu lloc
original. Abans de procedir a l’extracció de la placa es van treure mostres representatives
de suport i policromia i es va realitzar el test de neteja.
Durant el procés de neteja s’ha alternat, per una banda, la utilització d’un sistema aquosos
mitjançant l’aplicació d’un buffer pH 7 gelificat amb Agar- Agar amb la finalitat de retirar
l’acumulació de brutícia superficial així com un repintat blau fet amb un tremp de mala
qualitat aplicat a finals del XIX . Per d’altra es van utilitzar dissolvents per eliminar restes
d’una resina aplicada com a protectiu. Aquesta intervenció ha permès descobrir les restes
de policromia original que encara conservava la placa com el daurat, utilitzat en la decoració
del fons de l’orla que envolta la cartel·la laudatòria així com les restes de negre i blau
utilitzats per potenciar la visibilitat de les incisions epigràfiques fet que facilitat notablement
la visualització i lectura del text.
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Canonització de la Beata Nazaria

El Santo Padre Francisco recibió en audiencia,
la tarde del 26 de enero de 2018 al Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos y autorizó a la
Congregación la promulgación del Decreto
referido a un milagro atribuido a la intercesión

de la beata Nazaria Ignacia de March Mesa,
Fundadora de la Congregación de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia
La Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de
Jesús, nació en Madrid, España, el 10 de
enero de 1889 y murió en Buenos Aires,
Argentina, el 6 de julio de 1943.

Papa Francisco
26 de Enero del 2018

El concert #TrencantFronteres omple de solidaritat la sala Luz de Gas
El dissabte 27 de gener, a les 9 del vespre, la Sala Luz de Gas de Barcelona obria les portes
per acollir el concert de cloenda de la campanya #TrencantFronterespromoguda per Migra
Studium i SICAR cat, i que ha comptat amb l’impuls i la col•laboració del cantautor
barceloní Esteban Faro. Durant els darrers tres mesos la campanya, difosa a través a les
xarxes socials, ha intentat sensibilitzar sobre la necessitat d’acabar amb aquelles fronteres
que dificulten la nostra convivència, sobretot la convivència amb aquelles persones diverses
per raó d’origen, cultura o color de la pell. Mitjançant breus gravacions, s’han recollit no
pocs testimonis explicant la manera com trencar fronteres a la vida diària, testimonis que a
la vegada retaven a altres, construint així una cadena de solidaritat. Podeu trobar tot aquest
material amb el hashtag #TrencantFronteres.
Però el dissabte era dia de festa i així ens ho van transmetre l’Esteban Faro i la desena
llarga de músics que el van acompanyar dalt de l’escenari interpretant durant més d’hora i
mitja les cançons dels dos discs publicats pel cantautor Instantáneas personales (2015,
Minino Records) i La otra cara de la luna (2016, SIA Studio). Més de 500 persones, van
vibrar amb el ritme de temes com Nada más, Noches en vela... cançons corejades per un
públic entregat. El concert va tenir el seu moment àlgid amb la interpretació Trencant
Fronteres que l’autor va compondre expressament per la campanya.
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Tant la Sala Luz de Gas com els músics, van oferir espai i temps de manera totalment
generosa i desinteressada, fet que cal destacar i agrair.
Així ho van fer també en els seus parlaments tant M. Carmen de la Fuente (directora de la
Fundació Migra Studium) com Rosa Cendón de SICAR.cat que a més van convidar el públic
a no tancar la campanya sinó a seguir compromesos, “compromesos a deixar la porta
oberta, a no deixar que la por s’apoderi del nostre cor, a no fer ni un pas enrera a no
deixar de mirar i deixar-nos mirar, a somriure i deixar-nos somriure”
Els 4680 euros nets recollits en el concert, que tenia també la possibilitat d’una Fila 0 aniran
integrament destinats a dos projectes:
- El projecte d’acollida de la Fundació Migra Studium. Projecte que inclou l’aprenentatge
de la llengua, l’orientació jurídica però també l’acollida i l’acompanyament de persones
migrants per part de famílies
i al projecte de suport a l’autonomia de les víctimes de tràfic d’éssers humas ateses
a SICAR cat, a través de la prestació de l’atenció social, sanitària, psicològica, jurídica i
sociolaboral.
Tot i les realitats a vegades fosques i desesperançades que ens toca viure, el dissabte la
llum i l’esperança van guanyar la partida, entre altres coses perquè el compromís i la cançó,
la solidaritat i la música, són dos elements que sumats ens ajuden a seguir
#TrencantFronteres.
https://www.migrastudium.org/php/noticia.php?idioma=Ct&id=544
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L'Orde de la Mercè celebra els 800 anys d'història
Glòria Barrete. Catalunya Religió. 26.01.2018
L'any 1218, ara fa vuit segles, es funda a Barcelona l'Orde de la Mercè. Ho fa
aleshores sant Pere Nolasc amb l'objectiu i missió de redimir els captius de l'època. Aquest
2018 la Família Mercedària està de celebració, celebren vuit-cents anys d'història, i el papa
Francesc els ha fet arribar una carta de felicitació on els anima a "redescobrir el primer
amor de l'Orde i de la pròpia vocació, per a renovar-los contínuament".
I quin és aquell primer amor de l'Orde? Sant Pere Nolasc era mercader. Uns anys abans
del 1218 es troba amb la realitat dels captius, dels esclaus, i inicia amb el seu propi patrimoni
expedicions per negociar les redempcions dels captius a mans dels musulmans.
Posteriorment comença a fundar grups per recaptar almoina per aquells captius, però és a
l'agost de 1218 quan en plena nit se li apareix la Verge Maria demanant-li que fundi un orde
que es dediqui a la redempció dels captius. Dit i fet, el 10 d'agost de 1218 a la catedral de
Barcelona Nolasc funda l'Orde de la Mercè amb la missió d'alliberar els cristians que eren
captius dels musulmans.

A aquests captius dedicarà els seus diners, la seva vida, i amb ell s'uniran un grup de laics
que l'ajudaran i amb els quals formarà el primer grup de frares redemptors. Els mercedaris
es comprometien ja aleshores amb un quart vot, el vot de la redempció, que se sumava als
tres habituals de la vida religiosa. El vot de redempció, o de sang, pels primers mercedaris
significava quedar-se com a hostatges a canvi d'altres captius.
Vuit-cents anys més tard l'Orde de la Mercè té presència a quatre continents, vint-i-dos
països i compta amb vuit-cents frares mercedaris. A l'Estat Espanyol compten amb dues
províncies, la de Castella i la d'Aragó, a la qual pertany Catalunya.
A casa nostra trobem presència mercedària a Lleida capital; a Sant Ramon, prop de
Cervera, a Barcelona on tenen dues comunitats, la de la plaça Castella i la del barri de
Montbau. Durant anys també tenien presència a Reus però fa uns deu anys que la van
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haver de tancar. Com a països de missió a la província d'Aragó tenen Veneçuela, El
Salvador, Guatemala, Panamà i Moçambic, països que depenen de la província.
Les esclavituds modernes
Des dels inicis de l'Orde el carisma mercedari ha anat lligat als esclaus i els captius per això
és habitual i normal trobar presència mercedària a les presons d'arreu del món. A la
província d'Aragó, per exemple, han optat per apropar-se a les persones que pateixen
marginació del tipus que sigui, per això els trobem a la pastoral penitenciària i sovint on hi
ha una presó al costat hi ha una Llar mercedària on potser els mercedaris no viuen però sí
gestionen.
Els mercedaris tenen clar que el món de la marginació és molt ampli. A Guatemala, per
exemple, tenen una casa d'acollida per a nenes del tràfic de persones. A Santo Domingo
estan amb joves que volen recuperar-se de la droga. A Brasil amb els nens del carrer, però
a Moçambic són capellans a la presó.
El carisma mercedari passar per donar la vida per l'altre. Fa vuit-cents anys significava
donar la vida literalment ja que els frares mercedaris s'intercanviaven pels esclaus. Avui
això en ple segle XXI es tradueix en anat recuperant a la gent poc a poc. Les captivitats
d'avui són unes altres, són captivitats socials, polítiques o inclús psicològiques.
El vot de sang avui
La finalitat del mercedari, ens
deia un mercedari capellà a la
presó de joves, "és fer
conscient l'altra persona del
que està vivint i proposar-li la
llibertat". I com es viu aquest vot
de sang avui per exemple a la
Llar Mercedària que tenen al
barri de Montbau de Barcelona
i que acull persones amb
llibertat condicional o tercer
grau? "Veniu a viure 24 hores
aquí i ho sabreu", ens responia
el responsable.
En aquesta celebració de l'Any
Jubilar dels 800 anys de l'Orde
de la Mercè el papa Francesc
també ha esperonat els
mercedaris demanant que "el Senyor us doni la força per abandonar el que us encadena i
assumir la creu".
Els actes de celebració a Catalunya inclouen una exposició artística itinerant, la celebració
del Dia de la Família Mercedària el 29 d'abril, una marxa mercedària juvenil des de Sant
Ramon a Barcelona passant per Montserrat a l'Agost, una celebració solemne del dia previ
a la Mercè, el 23 de setembre, i un simposi històric i teològic a la Facultat de Teologia durant
el mes de novembre, entre d'altres esdeveniments.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/orde-merce-celebra-800-anys-historia
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Celebració pel número 2.000 de ‘Catalunya Cristiana’

El cardenal Omella demana als comunicadors que siguin "apòstols de reconciliació,
pau, concòrdia, esperança i confiança"
Església Barcelona. 29.01.2018
(Ràdio Estel/Catalunya Cristiana) L’arquebisbe de Barcelona, Card. Joan Josep Omella,
ha presidit aquest diumenge, a la catedral de l’arxidiòcesi, una celebració de l’Eucaristia per
commemorar els 2.000 números de Catalunya Cristiana. Ha estat una Missa d’acció de
gràcies molt viscuda, amb reconeixements, agraïments i paraules d’encoratjament als
artífexs d’aquests més de 38 anys d’història que té el setmanari. En la salutació inicial, el
director de la publicació, Mn. Jaume Aymar, s’ha adreçat a tots els presents, com també
als qui seguien l’ofici per Ràdio Estel, per assegurar que “són un gran estímul”, perquè
tots “fan visible que Catalunya Cristiana és, per damunt de tot, l’actualització
setmanal d’una iniciativa eclesial que van tenir, el 1979, Mn. Joan Evangelista Jarque
i Mn. Francesc Malgosa”. A més dels agraïments a tots els qui fan possible la
publicació, Aymar ha recordat l’agraïment personal que va fer divendres passat al Papa, a
la Casa de Santa Marta del Vaticà, per la salutació que va dedicar a la revista i que es va
publicar en una edició extraordinària que el mateix director va lliurar físicament al pontífex.

En l’homilia, el cardenal Omella ha destacat que, “com diu l’evangeli referint-se a Jesús
a Galilea, on va iniciar la seva obra de manera senzilla, també Catalunya
Cristiana començava el seu camí ara fa gairebé 39 anys, de la mà dels preveres Joan
Jarque i Francesc Malgosa, amb senzillesa i amb pocs recursos, ja que no trobaven
ajuda per enlloc, però van continuar”. En aquesta línia, ha afegit que l’Eucaristia
servia “per agrair tot el bé que ha fet Catalunya Cristiana en els cors, a la nostra terra
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i a tot arreu”. L’arquebisbe de Barcelona igualment ha fet seva la felicitació del Sant Pare,
reflectida en el mateix número 2.000 del setmanari, i ha aprofitat el moment per mostrar,
per primera vegada públicament, el document oficial en paper, amb la signatura de
Francesc i la capçalera oficial de la Santa Seu. Al final de la predicació, l’ha lliurat
personalment a Jaume Aymar al mateix altar.
Card.Joan Josep Omella, en un altre moment, ha expressat el seu desig “que la crítica
constructiva i el treball per la comunió serveixin per transmetre la bona notícia de
Jesús, que és l’evangeli, no pas per fe mal als altres”. I referint-se a la profecia que
descriu aquest mateix diumenge la lectura del Deuteronomi, el cardenal ha assegurat
que “el periodista, com també el predicador, és com un profeta que intenta transmetre
allò que Déu vol, cosa que exigeix molta humilitat, discerniment, pregària i respecte
pels altres”. A més, ha demanat que els comunicadors “puguin ser sempre fidels a la
Paraula del Senyor i al seu
missatge,
així
com
aprendre a ser apòstols de
reconciliació,
pau,
concòrdia, esperança i
confiança, no pas de divisió
i discòrdia”. L’arquebisbe de
Barcelona ha conclòs aquesta
reflexió dient que “no es pot
oblidar la missió de formar i
informar”.
Ja en la part final de l’homilia,
el
cardenal Omella ha
presentat un “decàleg del
periodista cristià”, amb
punts com ara “no oblidar
que la gran notícia de tots
els temps és que Déu ens
estima, s’ha fet home i
comparteix la nostra vida” o
que tots estem cridats
a “comunicar
un
nou
humanisme, en què la
persona humana va primer,
i a donar raó a l’esperança
mitjançant
la
crònica
blanca”,
les
notícies
positives. Finalment Omella
ha fet una crida a “sortir de
qualsevol desinformació,
incloent-hi
quan
la
informació religiosa només
té interès en funció de la
interpretació política, i centrar-nos en allò que és fonamental”. I ha acabat compartint
un desig com a síntesi en forma de pregària: “Que Déu ens ajudi, a tots els qui treballem
en aquest món complicat que és la informació i la formació, des de Catalunya
Cristiana, Ràdio Estel, des dels mitjans de comunicació de les nostres diòcesis, des
de la predicació i la catequesi i des de la família, perquè tots formeu part d’aquesta
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Catalunya Cristiana que desitja informar i formar el nostre poble, per obrir el cor de
tots a l’esperança”.
Molta participació
La Missa pels 2.000 números de Catalunya Cristiana ha tingut com a concelebrants
principals l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, el bisbe de Sant Feliu de
Llobregat, Mons. Agustí
Cortés,
els
auxiliars
de
Barcelona, Mons. Sergi
Gordo i Mons. Antoni Vadell, l’abat de Montserrat, P. Josep Maria Soler, i el bisbe
guatemalenc Mons. Pablo Vizcaíno, de visita aquests dies a casa nostra. I entre els altres
concelebrants, hi van ser també el vicari general del Bisbat de Sant Feliu, Mons. Josep
Maria Domingo, el secretari general i canceller del Bisbat de Terrassa, Mons. Carles
Cahuana, el delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona i rector de Sant Vicenç
de Sarrià, Mn. Salvador Bacardit, el rector de la Parròquia de Santa Maria de
Calella, Cinto Busquet, i el fundador i primer director de Catalunya Cristiana, Mn. Joan
Evangelista Jarque, a més del mateix director actual, Mn. Jaume Aymar. La celebració
va comptar amb la participació, a l’ofertori i a la comunió, del grup Worship.Cat, format per
joves de diverses diòcesis catalanes. A més, Eulàlia Fantova (del Cor de Cambra
Francesc Valls) va dirigir la resta dels cants per al poble i Josep Maria Escalona els va
acompanyar amb l’orgue.

Finalment destaquem que, en el marc de la transmissió que fa fer Ràdio Estel, el
bisbe Agustí Cortés, el fundador de la publicació, Joan Jarque, i el vicerector de la
Universitat Ramon Llull, Carlo Maria Gallucci, van sumar-se a la commemoració amb
paraules de felicitació des dels mateixos micròfons i en directe. “El maridatge de
Catalunya Cristiana amb Ràdio Estel ha estat excel·lent, perquè els dos mitjans
guanyen molt l’un amb l’altre“, ha assegurat. Tots ells s’han sumat a una celebració en
què igualment han estat presents els treballadors dels nostres mitjans, els membres del
Patronat i altres personalitats vinculades a obres de l’Església, com també religiosos,
religioses, laics i laiques.
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/celebracio-dagraiments-pel-numero-2-000-decatalunya-cristiana/
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“Papa detox”
Míriam Díez. El Nacional. 28.01.2018
En la Santa Sede están viviendo momentos de transición. Están afinando instituciones.
Desde hace dos años se está llevando a cabo una ingente reforma comunicativa querida
ya por Juan Pablo II, pero que se ha puesto en marcha durante el pontificado de Francisco.
650 personas —que pertenecen a nueve instituciones relacionadas con la comunicación—
han quedado abducidas en una sola nueva estructura denominada Secretaría para la
Comunicación, el equivalente a un ministerio de comunicación. Al frente está el sagaz
monseñor Dario Viganò, que es el prefecto, y el ejecutor y número dos es el sacerdote
argentino Lucio Ruiz, que había sido el director de la Oficina de Internet del Vaticano, que
ya no existe. De hecho, ya no existe nada de lo que conocíamos los que nos dedicamos a
este mundo de la comunicación y la Iglesia. De las 650 personas que hasta ahora formaban
parte de entidades diversas, desde la Sala de Prensa de la Santa Sede pasando por el
diario el Osservatore Romano o Radio Vaticano, el Papa ha querido que ni uno de ellos sea
enviado al paro. Hacer una reforma laboral sin prescindir de nadie no es inviable en la
mentalidad del Papa, y dice mucho a favor de la institución vaticana. Pero ni el
mejor manager es capaz de fichar
a los mejores y conservar a los
peores sin echar a nadie. El papa
Francisco no se ha preocupado
por hacer una reforma de los
medios comunicativos vaticanos,
sino que ha obligado a su gente a
"repensar" la comunicación para
que sea lo que tiene que ser. La
institución vaticana, única en su
especie, no puede perder energías
con mentalidades antiguas, y tiene
que adaptarse a los nuevos
tiempos.
Digitales.
La
digitalización,
sin
embargo,
comporta unos tiempos y una aceleración que hace difícil ver los objetivos finales. Hay tanta
información, que nadie la digiere. Tantos hitos fundamentales, que todo se vuelve
importante y las jerarquías de importancia se diluyen. El Vaticano no se puede poner a
hacer noticias como si fuera la BBC o la CNN porque saldría perdiendo. Ni tiene la gente
competente, ni los recursos. Pero lo que sí que puede hacer es ofrecer un contenido único,
que no se agota con el Papa pero que tiene en su figura la gran fuerza. Es por eso que
cuando personalidades como Donald Trump visitan a Francisco, es la misma Santa Sede
quien distribuye las imágenes a las televisiones del mundo, porque sería inviable tenerlas
a todas en una reducida biblioteca particular del Papa en el Palacio Apostólico.
“Armonizar caridad cristiana con eficiencia profesional es un reto que sólo gente con capacidad
para equivocarse y rectificar puede emprender”
El papa Francisco sabe comunicar muy bien y no le hacen falta talleres ni horas de vuelo.
Lo que es difícil es seguirlo. Los equipos comunicativos vaticanos intentan soltarse a su
ritmo y ser lo más fieles y transparentes que puedan. Pero no son el papa Francisco ni
tienen la fuerza de su carisma. El Papa no interfiere en la vida diaria de la estructura
comunicativa vaticana, y de hecho, no ha ni puesto los pies en 5 años en la Radio Vaticana,
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por ejemplo. ¿No le interesa? Probablemente no lo ve prioritario como acoger a un grupo
de refugiados o hablar sobre corrupción. Tiene su agenda, y los medios lo ayudan, pero no
los idolatra ni les otorga una importancia primordial. Obediente, es consciente de que tiene
que hacer tuits, sabe que tiene que mantener una relación cordial con los periodistas, y por
eso en los vuelos papales se entretiene a saludar uno por uno a los corresponsales que lo
acompañan.

Que el Papa haya emprendido esta enorme reforma y haya reducido en un solo organismo
históricas marcas como el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales —que ya
ni existe— significa que no es nostálgico y no tiene miedo de cargarse el pasado. Parece
poco papal, este papel innovador. Hay muchas resistencias a la reforma, pero esta sigue
impecable hacia adelante. Una convergencia comunicativa no se traduce enseguida en una
institución mejor, más evangelizadora, más consciente de su papel de comunión y con
respecto a la diferencia. El Vaticano ha entrado en una nueva etapa comunicativa, más
empresarial si queréis, pero respetando aquella ley no escrita a la Iglesia, y es que todo el
mundo es válido y no se tiene que echar a nadie. Armonizar caridad cristiana con eficiencia
profesional es un reto que sólo gente con capacidad para equivocarse y rectificar puede
emprender. Saber que tienes la confianza del Papa debe ayudar, pero sus colaboradores
no son infalibles. Y alguna cabeza rodará. Se engaña a quien sigue pensando que el Papa
no hace nada. Interviene en la concepción de los cambios, y no en su actuación, pero
interviene. Cuesta mucho ver los cambios en una institución con tanto de peso. Pero este
Papa ha venido con recetas desintoxicantes. El estilo de vida "detox" hace mucho para la
mentalidad del Papa cuando se pone a reformar: depuración, mucha vitamina que aporte
vitalidad, rebajar el grosor innecesario y agilizar procesos para eliminar toxinas poco
saludables. La dieta detox no consiste sólo en regular la alimentación, sino en hacer
ejercicio. Un ejercicio que el Papa pide a su curia, que no estaba acostumbrada a tanto
movimiento. La reforma comunicativa es parte de una agitación mayor, de un cambio que
parece irreversible. Aunque en una institución bimilenaria, la reversibilidad no es imposible.
https://www.elnacional.cat/es/opinion/miriam-diez-papa-detox_233295_102.html
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Entrevista a Cristóbal López

Josep Lluís Burguera | Núm. 34 de la revista "SMX comunidad inspectorial".
¿Cómo nace tu vocación salesiana y sacerdotal? ¿En algún orden?
Mi vocación nace, por decirlo de al- guna manera, por contagio medioambiental. A mí, que
desde pequeño –a los 6 años- quería y me gustaba ser maestro, el medioambiente
salesiano del colegio de Badalona, en el que estuve como alumno de los 8 a los 12, me
contagió, me enamoró y me conquistó.
Allí descubrí a unos maestros que, además, eran amigos, hermanos mayores, padres...
Maestros que jugaban con nosotros, que nos llevaban de excursión, que estaban a tiempo
completo para nosotros... y que nos hablaban de Jesús, y de María. Eran como Don Bosco,
del cual también nos hablaban mucho. Cuando, de puro madura y evidente, cayó la
pregunta, de parte del padre director: “Cristóbal, ¿no quisieras ser salesiano?”, no pude
decir sino que sí. Y aquí estoy después de casi 54 años de ese hecho.
Yo me siento salesiano sacerdote, y si soy lo segundo es en función de lo primero. Alguna
vez dije, siendo aspirante, que si los salesianos no diesen clase, yo no sería salesiano. Pero
luego descubrí que ser educador es algo más que ser profesor, y que se educa también en
el tiempo libre, en la parroquia, en lo social, a través de la comunicación social... Ahora, por
el sacramento del orden, voy a recibir la plenitud del sacerdocio y, ¡qué contraste chocante!,
por el mismo hecho dejo de ser jurídicamente salesiano... Es una llamada de Dios a
descubrir que el sacerdocio es un ministerio, un servicio universal, abierto a todos y a todo,
no sólo a los jóvenes. Sin dejar de ser y sentirme salesiano, tendré que aprender a expandir
mi sacerdocio más allá de la salesianidad.
A lo largo de tu vida has pasado por muchos lugares, en varios de ellos has
desempeñado responsabilidades importantes. Enumeramos algunos para que nos
digas qué impronta te ha dejado cada uno de ellos:
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La Verneda y La Perona, en Barcelona.
La Perona, la mayor concentración de población exclusivamente gitana de España y del
mundo –creo-, fue para mí la ocasión de un primer éxodo: salir de mi cultura para entrar en
otra, intentando comprenderla, entenderla y, sobre todo, amarla.
Descubrir que hay varias formas de ser persona, de entender la vida, y que se
complementan. Palpar algo que se dice mucho ahora: que las diferencias no son un
problema, sino una oportunidad de enriquecimiento mutuo.
Por otra parte toqué con las
manos la miseria económica,
moral, afectiva y social... todo
junto.
Fue
mi
juventud
salesiana, de los 21 a los 32
años.
B) Asunción, Paraguay.
Paraguay me ayudó a entender,
valorar y vivir la religiosidad
popular, la fe sencilla y afectiva,
la prevalencia del corazón sobre
la razón, la amistad como valor
innegociable...
Fue también ocasión para
crecer
enormemente
en
capacidad de organización
pastoral,
en
gestión
de
actividades y en cualidades para
la animación y gobierno.
Me permitió, colateralmente
pero en forma importante,
ejercer una segunda vocación
que arrastraba desde niño, la del
periodismo, pero integrada en la
educación y la evangelización.
Experimenté
la
paternidad
espiritual al poder acompañar a
muchos adolescentes y jóvenes,
grupal y personalmente. Fue el
centro de la etapa adulta de mi
vida: de los 32 a los 50 años.
C) Kenitra, Marruecos.
Marruecos fue para mí un auténtico “volver a nacer” partiendo absolutamente de cero: cero
personas conocidas (¡yo que venía de una intensísima vida de relación!), situación
geográfica y social completamente distinta y desconocida, ambiente religioso musulmán y,
sobre todo, lengua francesa, en la que tuve que empezar balbuceando como un niño, pero
a los 50 años.
Ese esfuerzo por tejer de nuevo la telaraña social, como una araña a la que se la han
destruido y tiene que empezar de nuevo; ese éxodo radical que me exigió salir dejando
atrás todos los apoyos humanos, me hizo quedar como desnudo ante la vida.
Pero eso me rejuveneció y me obligó a buscar y a centrarme en lo esencial: en Cristo, en
su seguimiento. Empecé a experimentar no la paternidad, sino la “abueleidad”. Adultez
rejuvenecida: de los 50 a los 58.
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D) Cochabamba, Bolivia.
Otro éxodo, otro empezar de cero en la relación social... ¡pero en castellano! Regreso a
América Latina... pero primer contacto con la cultura andina. Casi casi un paréntesis de tres
años y medio, inesperado en su apertura y más aún en su cierre. Con una mayoría de
hermanos más jóvenes que yo, la paternidad se podía vivir más intensamente. Excelente
experiencia de Familia Salesiana, de influencia en la educación del país, de trabajo
inspectorial en comunicación social. Pluralidad de ambientes, situaciones, climas, etnias,
lenguas... pero un solo pueblo. Por mi parte, despliegue de iniciativas y movimientos,
aprovechando experiencias anteriores. Adultez plena: de los 59 a los 62
E) Sevilla.
Recuperación de mis orígenes familiares, reencuentro con la Europa secularizada (aunque
en Andalucía se note menos)...Enorme esfuerzo por atender a hermanos y comunidades,
pero satisfacción por poder hablar con todos, acompañar a muchos, atender a los
necesitados. Entusiasmo e ilusión no producidos por generación espontánea, sino
inducidos a partir de la fe y de la esperanza en el Reino.
F) Roma, los Capítulos Generales 24 y 27
La participación en dos
Capítulos Generales ha sido
para mí una verdadera gracia
de Dios. He visto la
universalidad de la vocación
salesiana, la validez del
Sistema Preventivo en los
cinco continentes, la belleza
de lo que Dios hace en el
mundo a través de la
Congregación, la maravilla
de los milagros educativos
que se producen aquí y allá
en nuestras obras.
¿Y resumiendo?
Veo que yo no he conducido
mi vida. Ha sido Dios el que
la ha ido dirigiendo para aquí
y para allá. Por eso hago
bueno el lema “Déjate llevar”,
que me ha dado tan
excelentes
resultados,
porque he sido y soy feliz en
todas partes. “Mi casa es el
mundo; y mi familia, la
humanidad”
Por eso, vaya donde vaya, no
cambio nunca de casa, sólo
de habitación; y siempre
estoy en familia, porque
todos son mis hermanos.
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Trobada de pastoral juvenil vocacional
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
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« Noves aproximacions a l'estudi de l'Evangeli de Joan »

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

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.
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Cases d’espiritualitat: reunió de responsables

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.
6 de febrer de 2018, dimarts
10.00h – 13.00h
CSSCC [Centres SocioSanitaris Catòlics de Catalunya]
Plaça d’Urquinaona 11, 3 pis
08010 Barcelona
Clicar aquí
Persones amb responsabilitats a les diferents cases d’espiritualitat o en funcions
similars
1 Salutació inicial i presentació dels objectius de la reunió
2 Presentació dels participants
3 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
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
Unió de Religiosos de Catalunya

Data
Hora
Lloc

Mapa
Assistents
Ordre del dia

Confirmació
Convoca
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Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
presentacions…
Concert solidari “Cors Solidaris per un món d’oportunitats”

El divendres 2 de febrer celebrem la 3a edició del Concert Solidari de La Salle
Solidària. T'esperem a les 18:30h al Teatre de La Salle Bonanova (Passeig Bonanova, 8,
Barcelona), per gaudir de les actuacions de 10 grups musicals: La Salle Barceloneta, La
Salle Bonanova, La Salle Comtal, La Salle Congrés, La Salle Gràcia, La Salle Montcada,
La Salle Premià, La Salle Sant Celoni i el Cor Jove de Ciutat Vella. No et quedis sense la
teva entrada! Podeu comprar-ne a la secretaria de les diferents escoles que participen
en el concert o a través d'Atrápalo.com.

Acte “Avui Àfrica Migrant”
Amb la presència d’Helena
Maleno i Mussie Zerai
(Premi Mundo Negro 2017 a la
Fraternitat).

9 de febrer a les 19h.

Cristianisme i Justícia,
carrer Roger de Llúria, 13,
Barcelona.
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Cicle de conferències. Fundació Joan Maragall
Cicle de conferències
CINEMA, RELIGIONS I CULTURES. LES RELIGIONS MONOTEISTES A LA GRAN
PANTALLA A càrrec de Joan Andreu ROCHA-SCARPETTA
Mitjançant una aproximació didàctica a les diverses etapes i característiques de la
producció cinematogràfica sobre aquestes tres tradicions religioses, el professor JoanAndreu Rocha Scarpetta proposa un apropament a la manera com l’imaginari social de la
indústria cinematogràfica mundial ha projectat en la gran pantalla la seva comprensió dels
creients de les tres tradicions religioses monoteistes, accentuant les motivacions
polítiques i culturals que han influït sobre aquestes representacions.
Dimarts 6 de febrer de 2018
Presentació del volum 88 de la col·lecció Cristianisme i cultura CINEMA, RELIGIONS I
CULTURES. La representació cinematogràfica de les grans tradicions religiosesAmb
la participació de: Enric VENDRELL, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat
de Catalunya Josep M. CARBONELL, president de la Fundació Joan Maragall Joan-Andreu
ROCHA SCARPETTA, autor. Tot seguit s'impartirà la conferencia. ENTRE NARRACIÓ
BÍBLICA I IDENTITAT CULTURAL: LA REPRESENTACIÓ DEL JUDAISME AL CINEMA
Dimarts 13 de febrer de 2018 DE LA REPRESENTACIÓ DEL CRIST A LA
INTERPEL·LACIÓ DE JESÚS: LA REPRESENTACIÓ DEL CRISTIANISME AL CINEMA
Dimarts 20 de febrer de 2018 LA IMATGE, L'ESTEREOTIP I LA CULTURA: LA
REPRESENTACIÓ DE L'ISLAM AL CINEMA. Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació
Blanquerna (Valldonzella, 12 - Barcelona) Hora: 19h. Aquesta activitat està coorganitzada
per la Fundació Joan Maragall i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna (URL)
ENTRADA LLIURE PRÈVIA INSCRIPCIÓ

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Taller de
Constel·lacions
Familiars
i Teràpia
Sistèmica
Vetlla de pregària
Recés de Quaresma

Taller
de Cal·ligrafia

El dirigeixen
Andreu Adrover Tirado
i Tòfol Salas Covas
Cartell [clic]
Vetlla de Quaresma
Abraça el teu passat per viure el present
Acompanya Conxa Adell.
Iniciació a la lletra carolina
amb la gna. Conxa Adell
Cal inscripció prèvia

del divendres 23
al diumenge 25 de febrer
Dissabte 17 de febrer a les
19
Dissabte 24 de febrer de les
10 a les 17

dissabte 3 de març
de les 9.45 a les 18

Més informació [clic]

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat
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Conversa amb Andrea Tornielli

Justícia i Pau celebra 50 anys

Des de Justícia i Pau volem convidar-te a participar del dinar de germanor que hem
organitzat per al pròxim 24 de febrer, per celebrar el 50è aniversari de l'entitat.
Volem commemorar aquests 50 anys de treball i agrair l’esforç de totes aquelles persones
que l’han fet possible. La celebració començarà amb una eucaristia a la parròquia de Santa
Tecla i un posterior dinar, on ens trobarem tots els membres i amics l’entitat. L'acte acabarà
amb un concert a càrrec del grup "Tres de vuit".
HORARI 11.30 h Eucaristia a la P. de Santa Tecla (Av. de Madrid, 107, 08028, Barcelona)
13.00 h Acollida al Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" (C. Comandant Benítez, 6, 08028,
Barcelona) 13.30 h Paraules de memòria i agraïment 14.00 h Dinar popular 16.00 h
Actuació musical del grup “Tres de vuit” 17.15 h Comiat
El tiquet del dinar té un preu mínim de 15 €.Per als menors d'11 anys el preu és de 10 €.És
important que us inscriviu a través del següent formulari o trucant al 933176177. Cal
inscripció prèvia i pagament del dinar abans del divendres, 9 de febrer.
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Simposi d’Interioritat Compromesa
“EL PAÍS CREIX QUAN LES PERSONES CREIXEN”

En el moment que està vivint el país, com aplicar al canvi social, personal i organitzatiu
l’energia del silenci interior? Aquest simposi posarà en comú les experiències de persones
que han reeixit en el maridatge de la consciència amb el compromís social, per tal que
ens inspirin noves maneres de ser i de fer. Coneixerem exemples significatius en l’àmbit
de l’empresa, la cultura i l’educació, amb ponències i debats participatius al voltant de
casos reals.
PROGRAMA
Dissabte 3 de febrer de 2018
Matí. Presentació i Organitzacions
08:45 – Registre d’assistents i entrades in-situ.
09:30 – Presentació de País Conscient i inauguració del simposi, a càrrec dels
representants de la plataforma i de Gaspar Hernàndez.
10:00 – Xavier Guix – “Lideratge personal, el pas previ al compromís”.
10:30 – Jordi Griera – “Lideratge natural profund”.
11:00 – Col·loqui sobre les dues ponències anteriors.
11:45 – Pausa cafe.
12:15 – Josep Maria Mallarach – “Una ètica per a una sostenibilitat ecològica forta”.
12:45 – Idili Lizcano -“La transformació cap a una empresa de nou paradigma”.
13:15 – Col·loqui sobre les dues ponències anteriors.
14:00 – Fi del programa matinal.
14:00 – 15:30 – Dinar.
15:30 – 16:00 – Inscripcions i adquisició de llibres.
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Tarda. Cultura i societat
16:00 – Agnès Ramos i Nil Roda – “La crida dels joves”
16:45 – José Luis “Ulises” Escorihuela – “Interioridad y ser colectivo”
18:15 – Pausa
18:45 – Natxo Tarrés – “Activisme cultural”
19:30 – Fi del programa de la tarda
Diumenge 4 de febrer de 2018
Matí
09:30 – Recepció
10:00 – Xavier Melloni – “La interioritat al cor de la realitat”
11:00 – Berta Meneses – “La interioritat a l’educació”
12:00 – Pausa
12:30 – Brigitte Hansmann – “La relació del cos amb el camp gravitatori”
13:00 – Marta Burguet – “La interioritat per a desplegar l’ ésser”
13:45 – Debat de conclusions del simposi
14:30 – Comiat
INSCRIPCIONS AQUÍ
Organitza: PAÍS CONSCIENT
Telèfon +34 930 162 762 | oficina@paisconscient.cat | http://paisconscient.cat

V Trobada de laics i religiosos en missió compartida
Fecha: CONFER 3 de marzo de 2018
Programa
09:00 h: Entrega de material
09:15 h: Oración
Saludos
Presentación de la Jornada
09:45 h: Haciendo historia
10:15 h: “El buen LÍDER es todo para
todos” Ma Belén Blanco Rubio,
responsable pedagógica de la red de
colegios marianistas de España. Javier
Palop Sancho, director de la fundación
sm
11:00 h: Descanso - café
11:30 h: Taller 1: “Llamados a una
misión”
12:45 h: Taller 2: “Caminos para crecer”
14:00 h: Comida - descanso
16:00 h: Taller 3: “Practicando se
aprende a liderar”
17:30 h: "Construyendo un líder
18:15 h: Descanso
18:30 h: Recapitulando
19:00 h: Eucaristía
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Obra de teatre sobre Francesc d’Assís

Obra de teatre
“Pobrecito - Francisco de Asís”
de Mariano Moro

Des d’Argentina ens arriba aquesta obra de teatre
que narra, en llenguatge actual, la vida del sant d’Assís.
Adreçada a tots els públics.

Diumenge 4 de març a les 17h.
Lloc: Cripta de l’Església de Pompeia
(Av. Diagonal 450, de Barcelona)
Organitza: Família Franciscana de Catalunya

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

www.urc.cat
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter.
Tindràs informació diària.
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Fundació de l’Escola Cristiana • fecc informa 669: 29.01.2018
Comissions de Garanties d’admissió. Presència de l’escola concertada, de l’escola
cristiana des de la FECC

El curs vinent és ja objecte de preocupació i dedicació de les titularitats i de les direccions
de les escoles. Pendents de la publicació de la resolució sobre el procés de preinscripció i
matrícula d’enguany, hem començat a rebre les sol·licituds de designació de representants
a les comissions. La davallada de la natalitat, l’afebliment econòmic després de la crisi i la
nostra notable implantació en el sector educatiu recomanen no negligir-hi la presència.
És un bon moment per ressaltar, com ho hem fet en altres ocasions, la importància de la
participació activa en aquestes comissions, tant per part dels representants de la titularitat
com dels pares i mares. Alhora que aporten el capteniment d’una part important del sector,
poden contribuir a un desenvolupament transparent i d’acord amb la legalitat vigent de tot
el procés.
Des de la Secretaria Institucional de la FECC ja s’ha contactat amb algunes escoles per tal
de sol·licitar aquesta presència. També des de la Confederació Cristiana d’Associacions de
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) es procedirà, com cada any, a demanarvos representants de pares i mares per a les citades comissions, recordant-vos que el
requisit és que siguin membres del consell escolar del centre. Convé ser-hi presents per
vetllar pel correcte desenvolupament del procés.
Recordem també la importància que aquests representants coneguin la situació de les
escoles cristianes de la zona que són competència de cada comissió. És important que,
d’un o de l’altre costat, es propiciïn els contactes previs a les reunions d’aquests òrgans.
També es molt important que els representants del sector tinguin les informacions
necessàries que els permetin assegurar un correcte desenvolupament legal del procés. Per
això, de la mateixa manera que s’ha anat fent en les campanyes precedents, us anirem
proporcionant els comentaris i aclariments sobre els aspectes que poden esdevenir
conflictius. Sigui com sigui, ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol consulta en
relació a les tasques de les comissions.
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Signes dels temps a TV3: “Hospital de Campanya”

El papa Francesc ha dit que l'Església ha de ser com un hospital de campanya per guarir
les persones ferides. Recollint aquesta crida, des del gener del 2017, la parròquia de
Santa Annade Barcelona acull el projecte Hospital de Campanya. Una iniciativa solidària
per acollir i acompanyar les persones sense llar que viuen als carrers del barri Gòtic.
Aquest diumenge, 4 de febrer, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Peio Sánchez,
rector de la parròquia de Santa Anna i impulsor del projecte Hospital de Campanya. La
conversa s'ha gravat a l'interior de l'església de Santa Anna.
TV3 – Programa: Signes dels Temps
Dia: 4 de febrer de 2018, diumenge.
Hora: 10.30 h.
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps
www.twitter.com/signesdelstemps

Calendari URC
2018

FEBRER

2
5

dv
dl

6

dm

10

ds

12
14
19

dl
dm
dl

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
CEVRE
Matí: reunió de responsables de Cases d’Espiritualitat
Tarda: URC: Junta directiva
Jornada de Formació Permanent
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
CEVRE
Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra
CEVRE
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26

dl

CEVRE

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

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat
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