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Una tasca molt coherent amb la quaresma que estem vivint 
 

Quan els cristians parlem, la gent ens entén? 
Som capaços de parlar sense dificultat de la 
nostra fe, de la societat en la qual estem 
immersos, dels problemes que sacsegen la 
nostra vida? Els qui es dediquen a la pastoral i a 
la transmissió de la fe, quina força té la seva 
paraula? No tenim sovint la sensació de que 
amb prou feines podem parlar perquè potser 
tenim poc a dir? D'on sorgeix aquesta situació i 
com podem sanar-la? 

Un relat evangèlic ens proporciona respostes a 
les nostres preguntes. A més ens brinda una 
tasca molt coherent amb la quaresma que estem 
vivint. Jesús arriba al llac de Galilea després de 
travessar la Decàpolis (Mc 7,31-37). Unes 

persones li presenten un sord que amb prou feines pot parlar i li demanen que li imposi les 
mans. S'observen tres punts clau en la seva curació. 

Primer, la solitud. Jesús segueix amb ell una teràpia individual. L’aparta de la gent. 
Sanador i malalt cara a cara. Sols, sense ningú més. Intervé directament sobre els òrgans 
danyats. Li fica els dits a l’orella i amb la saliva li toca la llengua. El sord es deixa fer. 
Accepta el procés terapèutic. Sense oposar resistència. Sense rebutjar el contacte amb 
Jesús. Deixa de refugiar-se en el grup per estar tot sol amb ell. En altres casos, la teràpia 
es realitza en el si d'un col·lectiu. Aquí, no. Tot sol amb Jesús. Temps d'intimitat, de 
proximitat, de silenci. Al final, una  sola paraula: “Efatà”, és a dir, “Obre't”.  

Segon, l'escolta. Jesús orienta el procés terapèutic del malalt en la recuperació de l’oïda. 
Què cerca en introduir els seus dits a les orelles? Desbloquejar tot allò que li impedeix 
sentir. Tracta que sigui capaç d'escoltar. Solament així pot viure de nou entre la gent, 
gaudir de les converses, saber el que li diuen. Tancat en si mateix, el sord no escolta cap 
so i és incapaç d'articular sense dificultat una paraula intel·ligible. Surt de la seva 
bombolla i gaudeix de la convivència. Per a això ha hagut d'apartar-se de la gent i 
acceptar la curació de Jesús. Recupera l'oïda i  amb ells la seva capacitat d'escolta, que 
és el fonamental. 

Tercer, la paraula. Gràcies al contacte amb la saliva de Jesús, el malalt veu eliminades 
les traves de la seva llengua i pot parlar sense dificultat. Si no hagués sanat abans l’oïda, 
la llengua continuaria bloquejada. No es pot parlar bé sense abans recuperar l'escolta. 
Podria parlar, però seria xerrameca inútil, insubstancial. Jesús ho sap i per això segueix el 
procés adequat: escolta i parla en aquest ordre. Quan Jesús l’ha guarit, el retorna al grup. 
Ara és capaç de viure integrat amb els altres. Sap escoltar-los i pot parlar-los 
perfectament, sense dificultat. 

El testimoniatge dels cristians es basa en aquests tres punts: intimitat amb Jesús per estar 
tot sol amb ell, gaudir d'una capacitat d'escolta sense interferències i parlar als altres 
sense dificultat. La gent admirarà la nostra conducta perquè transmetrà la força de Déu. 
Qualsevol pla pastoral, sense aquests tres elements concatenats, no serveix de res. 
 

Lluís Serra Llansana 

Parlar sense dificultat 
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Joan Josep Omella Omella | El proper 14 de febrer s’escau el 
Dimecres de Cendra, que marca l’inici de la Quaresma. Uns 
dies abans que hi arribem, he recordat un article sobre la 
Quaresma que va escriure l’any 1993 qui fou bisbe auxiliar de 
Barcelona, Joan Carrera, que començava així: «Acabo de 
veure a la televisió un petit reportatge sobre el Ramadà amb 
imatges d’islàmics postrats i amb una detallada explicació de 
les dificultats que tenen els seguidors de Mahoma que viuen 
aquí per agermanar el seu dejuni amb el nostre tipus de vida... 
Se m’ha acudit que potser també caldria un petit reportatge 
sobre la Quaresma per als cristians. N’hi ha tants que només 
se la miren des de la perspectiva del Carnaval!» 

La dimensió penitencial està molt més estesa en el nostre dia a dia del que ens podria 
semblar. Quanta gent no fa grans sacrificis per mantenir la línia, o quanta gent no va al 
gimnàs per tenir un cos atractiu, o quanta gent no treballa i estudia hores i hores per 
assolir un reconeixement professional, o quants esportistes no porten la seva persona al 
límit per aconseguir un premi. 

Nosaltres, els cristians, no ens estalviem aquest camí necessari per al creixement interior i 
personal. Ara bé, hi ha un element fonamental que diferencia les nostres pràctiques 
penitencials de totes les altres; em refereixo a la finalitat amb què les fem. Sí, la nostra 
finalitat és recentrar la nostra vida a la llum de la nostra relació i seguiment de Jesucrist, 
deixant de banda tot allò que ens allunya d’aquesta meta. Durant el curs de la vida ens 
anem enganxant a moltes coses que ens van parasitant i que, tard o d’hora, comencen a 
fer-nos l’existència més feixuga, ens fan perdre el to vital i esperançat d’altres moments. 

La Quaresma és, doncs, aquest temps de purificació per tornar al que és essencial en la 
nostra vida, per retrobar tot allò pel que, realment, val la pena viure sense perdre el temps 
en coses secundàries. Que bé ens va aquest temps de reorientació de la nostra vida! 

I com fer-ho? Algunes de les eines que ens ofereix l’Església són la pregària i els exercicis 
espirituals, les litúrgies penitencials, les privacions voluntàries com ara el dejuni i 
l’almoina, i la comunió cristiana de béns (CEC 1438). 

Us convido i em convido a mi mateix a iniciar aquest temps de Quaresma amb molta 
força, conscients de tots els beneficis que pot tenir sobre la nostra vida personal i 
espiritual. Per aquest motiu i com ja vam fer l’any passat, hem convocat tots els joves de 
la diòcesi el proper diumenge 18 de febrer a les 18.30 h, a la Basílica de Santa Maria del 
Mar, a una trobada molt especial que culminarà amb la celebració de l’Eucaristia. 

Si l’any passat va ser la creu de Lampedusa la que ens va presidir i vam poder venerar, 
enguany serà la creu de Mossul. Aquesta creu prové de l’església de Sant Simó de 
Bartella, als afores de Mossul (Iraq), destruïda per Estat islàmic, on el Nadal passat els 
cristians van poder tornar a celebrar l’Eucaristia. Una creu que malgrat el dolor i el 
patiment de tanta gent d’Iraq i Síria, ens ha de portar a l’esperança pel fet de recordar-nos 
que l’amor i el perdó acaben vencent l’odi i la violència. Deia Benjamin Franklin: «Després 
de les derrotes i de les creus els homes es tornen més savis i més humils». La creu és un 
misteri dolorós que quan ens arriba ens fa trontollar, però que portada de la mà de Crist 
és font de vida, de transformació. Acabo amb unes paraules de santa Rosa de Lima: 
«Fora de la creu no hi ha cap altra escala per on pujar a Déu». 

Germans i germanes, molt bon inici de Quaresma. 

La Quaresma, un temps per “recentrar” la nostra vida 
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Salvador Giménez Valls | 11 de febrer de 2018 

Segurament serà una impressió personal, però parlar de la 
Quaresma em situa de nou en una posició una mica estranya. Per 
una part, no vull caure en una buida repetició anual amb els 
consegüents i obligats consells als lectors o oients. Per una altra 
part desitjo insistir en la importància que aquest temps té per a un 
creixement harmònic de la vida cristiana. 

Potser l’estranyesa em ve d’una observació purament estadística i 
molt personal referida al comportament de molts cristians respecte 
a les grans paraules que utilitzem durant aquests dies, l’oració, 
l’almoina i el dejuni i que ens condueixen a una realitat essencial 

en la nostra pròpia vida com és la conversió. La banalització del seu contingut per part 
d’alguns sectors cristians sembla manifest. Així mateix el pràctic abandonament del seu 
exercici s’ha estès molt o també el recurs a preguntes retòriques com a excusa pel seu no 
compliment. Tot això m’obliga, com a pastor d’aquesta diòcesi, a insistir en aquest tema i 
a animar-vos a tots a no tenir por, i sí molt coratge, en pregar, dejunar i compartir els 
béns. Moltes famílies han prescindit de fet d’aquestes singulars i permanents normes de 
l’Església per considerar-les antiquades o per falta de contingut. Ha faltat constància per 
recordar la seva importància i per viure-les amb goig i amb veritat en aquest temps. Altres 
han pretès qualificar d’infantils aquestes pràctiques buscant alternatives d’aparent 
fondària evangèlica. Algú encara recorda la facilitat amb la qual fa molts anys la pròpia 
Església dispensava del compliment de les normes quaresmals. I molts altres arguments 
que hem escoltat o hem dit nosaltres mateixos que podríem resumir en aquestes 
preguntes: de qué serveix el meu dejuni? Per què dedicar un temps a la pregària i no 
dedicar l’esforç a l’ajuda al proïsme? Té sentit abstenir-se de menjar carn un determinat 
dia de la setmana? Amb la meva almoina es corregeixen els desequilibris estructurals de 
la nostra societat? 

La resposta de totes aquestes preguntes no és senzilla. Tots hem d’aplicar els nostres 
coneixements a explicar l’autèntic sentit d’aquestes simples normes intentant que 
l’autenticitat i la radicalitat de la vida cristiana siguin un compromís de tots els que 
escoltem les paraules de Jesucrist de manera que aquestes preguntes no siguin una 
evasió per a no profunditzar en el servei als germans o per acumular més dosis 
d’egoisme. Pregunteu però no fugiu de les vostres obligacions morals. Qüestioneu 
comportaments incoherents però poseu en alerta les pròpies exigències. No banalitzeu les 
normes de l’Església, procureu extreure conseqüències exemplars de la lectura de 
l’Evangeli o de la mateixa tradició eclesial. Sens dubte això us ajudarà a créixer 
espiritualment i trobareu el sentit de les coses petites que ens condueixen a la radical 
conversió al Senyor.    

Acabo aconsellant la lectura del missatge per a la Quaresma que ha escrit el papa 
Francesc i que amplia els referents abans al·ludits i ens obre l’horitzó a una comprensió 
més cabal de les orientacions evangèliques. El Papa s’ha basat en una frase de 
l’evangelista Mateu: “ I el mal augmentarà tant, que es refredarà l’amor de la majoria” (24, 
12). Ens convida a viure amb joia i amb veritat aquest temps de gràcia, ens alerta dels 
falsos profetes que posen el seu interès en falsificar les actituds bàsiques del cristià i ens 
demana, per resoldre els nostres mals, el dolç remei de l’oració l’almoina i el dejuni. És 
una gran lliçó per a tots nosaltres. Acaba proposant la iniciativa “24 hores per al Senyor”, 
amb la celebració del sagrament de la Reconciliació, i que tindrà lloc de la tarda del 
divendres 9 de març i s’acabarà 24 hores després, el 10 de març. 
  

Temps de Quaresma 
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  Resulta gairebé impossible caminar per Barcelona i no veure un llacet groc, encara 
que sigui pintat a terra, al costat de la frase «Llibertat presos polítics». Es refereix en 
aquest moment a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. No són 
els únics presos preventius. N’hi ha dos més, també, que passen més inadvertits, Sandro 
Rosell i Joan Besolí, que fa gairebé nou mesos que són a la presó per presumptes 
delictes econòmics. I molts més. He llegit un text que m’ha fet pensar: «La 

presó preventiva —quan de 
forma abusiva procura un 
avançament de la pena, 
prèvia a la condemna, o com 
a mesura que s’aplica davant 
la sospita més o menys 
fonamentada d’un delicte 
comès— constitueix una altra 
manera contemporània de 
pena il·lícita oculta, més enllà 
d’un vernís de legalitat. (…) 
La qüestió dels detinguts 
sense condemna s’ha 
d’afrontar amb la cautela 
deguda, des del moment que 
es corre el risc de crear un 
altre problema tan greu com 

el primer, si no pitjor: el dels reclusos sense judici, condemnats sense que es respectin les 
normes del procés.» El seu autor no és ningú que porti un llacet groc a la solapa, ningú 
que sigui independentista, ningú que treballi en la redacció d’un diari, sinó el papa 
Francesc al seu discurs a una delegació de l’Associació Internacional del Dret Penal, 
pronunciat el 23 d’octubre del 2014. La seva anàlisi arriba a aspectes de gran actualitat. 
Només dues perles més: «Vivim temps en què, tant per part d’alguns sectors de la política 
com per part d’alguns mitjans de comunicació, s’incita algunes vegades a la violència i a 
la venjança, pública i privada, no només contra els qui són responsables d’haver comès 
delictes, sinó també contra els que recau la sospita, fonamentada o no, de no haver 
complert la llei» i «no només es busquen bocs expiatoris que paguin amb la seva llibertat i 
amb la seva vida per tots els mals socials, com era típic en les societats primitives, sinó 
que a més d’això algunes vegades existeix la tendència de construir deliberadament 
enemics: figures estereotipades, que concentren en elles mateixes totes les 
característiques que la societat percep o interpreta com a perilloses.» 

Dues intervencions de polítics rellevants ofereixen claus per comprendre, en aquest 
cas, l’ús de la presó preventiva referida a líders catalans. Sáenz de Santamaría va dir a 
Girona durant la campanya electoral: «Qui ha fet que, avui dia, ERC —el PDCAT no, que 
ja no és el PDCAT, sinó que són Junts per Catalunya—, i la resta d’independentistes no 
tinguin líders perquè estan escapçats? Mariano Rajoy i el PP.» L’objectiu està clar: 
escapçar, amb ajuda de la justícia. Els mitjans: presó preventiva, suspensions i 
inhabilitacions de tot aquell que pugui exercir un lideratge. Alfredo Pérez Rubalcaba, a 
finals de gener, va afirmar: «L’Estat pagarà el cost de treure del mig Puigdemont.» No es 
mesura el cost. Sigui el que sigui. El preu pot ser la mateixa Constitució. Tot s’hi val, 
il·legalitat inclosa, per a l’Estat. 

 Lluís Serra Llansana  
 

Presó preventiva 
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Jordi Basté. La Vanguardia. 11.02.2018 
 
Confesso que aquesta tarda de dissabte no vull veure Oriol Junqueras. Ahir tampoc. Ni fa 
una setmana. De fet fa cent dies que no ho vull. No has anat encara a Estremera? Em 
preguntava la gent que coneix la meva cordial relació amb el president d’ERC. No hi havia 
viatjat perquè no em donava la gana i perquè m’amago miserablement dels problemes 
que m’entristeixen. Em rebel·lo contra els conflictes. I és desesperant cada vegada que he 
imaginat Junqueras tancat a la presó, passejant per un pati interior que, a més, potser no 
pot trepitjar per culpa d’aquella merda d’entrevista que li vaig fer per la ràdio de quatre 
minuts i cinquanta segons que li pot costar un càstig de primer d’EGB. 

He estat diverses vegades a la presó: hi hem emès programes, hi he entrevistat presos i 
fins i tot vaig dormir en una cel·la de la Model l’última nit abans del tancament. Però no hi 
he visitat mai un conegut. 
 
A mesura que m’acosto al Centre Penitenciari d’Estremera em venen ganes de fer mitja 
volta i tocar el dos. Un erm, una torre, uns edificis baixos i ancha es Castilla. Em trobo una 
representació d’ERC (Lluís Juncà, Miquel Martin Gamisans i Gerard Gómez del Moral). A 
la recepció ho prohibeixen tot: mòbils, papers (que cal estripar), bolígrafs... Només deixen 
entrar la memòria. Res que pugui establir un contacte dins-fora. 
 
Formem pinya amb tots els familiars dels presos que aquesta tarda fan la visita. Juraria 
que tots fem la mateixa cara. “Vagin passant”, crida el funcionari. I tots en grup entrem a 
una sala en espera de travessar un pont que porta a un pati que porta a una sala que 
porta als locutoris d’uns tres metres quadrats on hi cabem quatre, dos d’asseguts en unes 
cadires de platja verdes. Al número 3, Oriol Junqueras; a l’1, Joaquim Forn. Al mig un 
colombià amb una gorra del Barça. Els veiem tots dos a la llunyania. Somriuen i saluden 
amb la mà. Estan més prims. I estan com una moto. 

Cent dies de solitud (preventiva) 
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Saludem Junqueras posant la mà contra la seva a través d’un plafó de metacrilat. 
Comença ell: “Estic molt bé”. I ho està. Molt abrigat. Comparteix cel·la i llitera amb Forn. 
Junqueras a dalt, Forn a baix. I futbol cada dia. De fet Junqueras va lesionar d’una 
puntada de peu un atracador de bancs: una setmana de baixa. Cada dia es lleven a les 8 i 
els obren la porta “un 10%” per fer el recompte: esmorzar, activitats, dinar, cel·la, pati, 
sopa i a ficar-se al llit. Tenen una relació extraordinària amb tots els presos. Explica Forn 
que “l’Oriol els encanta. Fa fòrums parlant de les estrelles i ahir fins i tot els va parlar de la 
fundació de Venècia”. Uns presos que els criden: “!Viva la República, viva Catalunya i 
visca el Barça!”. De fet hi ha més culers que merengues i Forn assegura que estan 
estudiant la possibilitat de crear la Penya d’Estremera. 
 
Junqueras aquesta setmana ha estat dibuixant, dibuixant dinosaures per enviar-los al seu 
fill Lluc. “Fa uns dies va visitar el CaixaForum i hi està obsessionat”. 
 
Torn per a la política i comença l’exhibició de comandament. Diu als seus, assenyalant-
los: “Hem de ser la ròtula del país, els que aconseguim que totes les parts del país parlin 
entre elles. Només així avançarem. El nostre projecte ha de ser per a tots, fins i tot els que 
han votat C’s o el PP: molts d’ells estan en contra que estiguem a la presó, fins i tot, com 
a Sant Vicenç, ens poden votar a les municipals”. 
 
Deixo que parlin entre ells i vaig a veure Joaquim Forn al locutori 1. És fort, magnífic... 
L’acompanyen familiars i els seus amics Joan Delort i Antoni Vives. Explica Forn que de 
tant en tant va a missa, on el capellà, afirma, “s’assembla a Puigdemont”. Riem tots, però 
ens sorprèn saber que a Junqueras se li ha prohibit anar a missa, no se sap exactament 
els motius. De fet fa unes setmanes tampoc no va poder entrar a visitar-lo el bisbe de 
Solsona, a qui es va denegar l’accés a l’interior de la presó. 
 
Quaranta minuts després s’apaga l’àudio del locutori. No ens senten, no els sentim. Una 
altra vegada les mans xocant com a comiat a través del cabró metacrilat. Fa pena. En 
sortir, recordo l’últim que ha dit Junqueras: “L’altre dia van venir el Roger (Torrent) i el 

Cléries. I van poder 
entrar dins del pati. 
No saps com 
s’agraeix abraçar 
algú després de 
cent dies aquí. 
Però, en fi, digueu a 
la gent que res 
d’abatiment. Qui no 
tingui força que em 
vingui a veure aquí 
dins”. 
 
Toco el dos i, 
paradoxalment, 
estic millor sortint 

que entrant. Transmeten energia, fortalesa i ganes d’anar al gra. Però, deixant enrere la 
presó després d’aquest exercici d’hiperrealisme, recordo una cosa que no sé qui va dir i 
que vaig apuntar: “Si la justícia extremés tot el seu rigor, la terra seria un desert. 
Sense humanitat la justícia degenera en crueltat. I la pietat sense justícia és 
debilitat”. 
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"Combatir la injusticia injustamente es un modo de acabar fomentándola"  

¿Puede un simple ciudadano expresar respetuosamente su perplejidad ante algunas 
actuaciones de la justicia que considera injustas? Me estoy refiriendo al problema 
catalán y por eso debo comenzar diciéndole que, antes de esta carta, me he sentido 
llamado a criticar los pasos del independentismo: no porque crea que no se puede ser 
independentista, sino porque estimo que se ha llevado a cabo el proceso a base de 
ilegalidades, mentiras y falta de democracia auténtica. Para no hablar del lamentable 
ridículo de un señor Puigdemont, cobarde primero y egótico después.  

Pero una vez dicho esto, creo que combatir la injusticia injustamente es un modo de 
acabar fomentándola. Por eso no puedo solidarizarme con la decisión de mantener en 
prisión preventiva tan prolongada, a los inculpados por el proceso catalán. En cuanto yo 
sé, la prisión preventiva es una decisión que se toma sólo en última instancia y para evitar 
que el imputado pueda influir en el proceso. Si se teme que vuelva a delinquir, queda el 
recurso de volver a encarcelarlo, pero no por eso se le debe negar de antemano la 
libertad, a menos que exista un peligro para la sociedad que no se da en este caso. Y si 
además dejan su acta de diputado desaparece ese peligro.  

Hay dos principios fundamentales en el derecho romano que me parecen aplicables aquí: 
el "summum ius puede convertirse en "summa iniuria"; y hay que estar siempre "in dubio 
pro reo". Porque si no, se corre el riesgo de que luego el presunto reo sea absuelto o 
condenado a una pena mejor que la presión que ha tenido que soportar. Lo cual hiere 
gravemente la confianza en la justicia y acaba convirtiendo en "presos políticos" a lo 
que en el principio eran simples "políticos delincuentes".  

No entiendo por eso que un juez pueda dar un veredicto de prisión preventiva 
amparándose en las consecuencias políticas que pudiera tener la libertad, en vez de 
ceñirse a las razones jurídicas. Y mucho menos, si ha recibido un aviso del gobierno 
sobre esas consecuencias políticas: porque así vuelve a minarse la confianza en la 
justicia. Comparto por eso la opinión de Amnistía Internacional que considera 
"excesiva y desproporcionada" la permanencia en prisión de Jordi Sánchez.  

Carta al jutge Llarena 
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Usted quizás habrá visto la película de Spielberg sobre los papeles del Pentágono. 
Las consecuencias políticas de no condenar al New York Times ni al Washington Post 
eran entonces mucho más terribles que las que podrían seguirse de la libertad de los 
encarcelados catalanes de hoy. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
supo ser fiel a la imparcialidad de la justicia.  

Por otro lado, si queremos atender a las consecuencias políticas, mucho más graves me 
parecen las que pueden seguirse ahora de una ruptura aún mayor de la convivencia entre 
los catalanes, que va a necesitar mucho tiempo para rehacerse. Y créame que convivir 
en ambientes de odio, desautorización y hostilidad previos, es de las cosas más 
trágicas que nos pueden ocurrir.  

Me parece finalmente que la acusación de "rebelión y sedición" es también excesiva y 
desproporcionada para los autores de la declaración de independencia y, en este sentido, 
habría que haber tenido más en cuenta la decisión de la justicia belga cuando se negó a 
entregar por esos delitos a los huidos a Bruselas. Las sesiones de septiembre en el 
Parlament catalán fueron vergonzosas y ridículas, pero no fueron una decisión impuesta 
"pistola en mano", como la famosa del coronel Tejero en aquel lamentable 23F. Y otra vez 
aquí me parece aplicable el principio de "in dubio pro reo".  

Perdone Ud. esta carta que no es un ataque personal hacia alguien a quien no conozco 
y que tiene además fama de 
persona serena. Quiere ser sólo 
una respuesta a eso que se nos 
dice tantas veces a los ciudadanos 
(sobre todo si nos dedicamos al 
mundo de la pluma): si puedes 
hacer poco, haz ese poco aunque 
luego no sirva para nada. Un 
saludo cordial.  

 
José I. González Faus sj 

 



11 | 42 
 
 

 
 
 
Mn. Joan Costa, consiliari | Radar, núm 402 
 
Des dels fets del primer d’octubre, com a conseqüència de les darreres eleccions a 
Catalunya, la celebració del Referèndum, la proclamació de la República catalana, la 
suspensió de la mateixa per part de l’Estat Espanyol i la posada en marxa de l’article 155 
de la Constitució, l’exili d’una part del govern de Catalunya i la presó d’altres, així com 
dels “jordis”, n’hem vist i n’hem sentit de tots els colors, sovint ben contradictoris.  

Molts cerquen de l’Església un 
posicionament clar i contundent. 
Sovint esperen declaracions que 
de segur una certa part de la 
ciutadania se sentirà decebuda 
per allò que puguin sentir a dir, 
sigui el que sigui el que diguin, 
per a d’altres, certes 
manifestacions episcopals 
s’acolliran com a paraula de Déu 
indiscutible. Uns altres no volen 
ni sentir-ne parlar i demanen que 
l’església no s’hi impliqui. També 
n’hi ha fidels que, en nom de 

l’església, conclouen que fins i tot la mateixa aspiració independentista és un pecat greu, 
d’altres afirmen que la doctrina de l’església sobre la qüestió nacional no admet el cas de 
secessió, i pel contrari, n’hi ha que la seva consciència catòlica, sustentada també 
paradoxalment en la doctrina social de l’Església, els duu a cercar la plenitud nacional en 
la configuració d’estat propi. Tots aquests posicionaments esperen amb deler el suport de 
les autoritats eclesiàstiques, que pel que anem veient n’hi ha que s’hi posicionen a favor 
de la possible independència de Catalunya, n’hi ha que no diuen res al respecte, i n’hi ha 
que afirmen que és un atemptat contra el bé comú i per tant una ofensa a Déu. Ja es veu 
que els judicis tan contradictoris que es prenen, formulats per «homes de Déu», no 
parteixen de les mateixes dades i pressupòsits sobre les que jutjar l’anomenat «procés».  

En aquest debat, penso, tots tenen part de raó, i són molts els elements a tenir en compte, 
alguns ben objectius, d’altres subjectius, però no per això significa que siguin esbiaixats, 
que s’han de tenir en compte en el judici prudencial. Per uns, mantenir la unitat amb l’estat 
espanyol significa assegurar la convivència, garantir l’economia, defensar la legalitat, no 
fer trencadissa, ser fidel a la pàtria...; els qui defensen la independència tenen també les 
seves motivacions, com ara poder millorar el sistema fiscal i acabar amb el dèficit fiscal, 
potenciar l’economia tot afavorint les millores en el port i l’aeroport, fer possible el corredor 
mediterrani, millorar l’autogovern, acabar amb les retallades de les competències, 
promoure la cultura catalana, fer possible l’aspiració, que és ben noble, d’assolir un major 
grau de plenitud nacional...  

Tanmateix són molts, i greus, els retrets mutus. Uns se senten que se’ls hi pren una part 
d’allò que els pertany, també s’afirma que són falses totes les dades econòmiques que es 
fan servir per argumentar, que la història no és com els altres l’expliquen, que no els 
deixen reeixir com a poble, que no es pot governar tal com està la situació fins ara, que 
fruit de les decisions que es prenguin abocarà a un daltabaix econòmic, que s’enfrontaran 
els mateixos membres de les famílies, que tots sortirem perdent, que no hi ha prou 

L’església i la política 
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quòrum per fer realitat certes aspiracions, que s’estan retallant cada vegada més les 
competències autonòmiques, que és impossible de dialogar...  

Cal afegir la sensació d’humiliació per part uns i d’altres, la demagògia per obtenir rèdits 
partidistes, el fet de tractar la legalitat tot forçant-la per fins polítics i sense cap 
neutralitat... Tots som conscients del desprestigi actual del sistema judicial, que en tots els 
àmbits resta sotmès als interessos de les autoritats polítiques, sigui del signe que sigui. 
Tot plegat duu a uns a impedir les aspiracions dels altres i als altres a pensar que ja n’hi 
prou i cal començar un camí propi.  

Si a tot això afegim la dada cronològica, és a dir, tenir en compte el present i el futur, el 
curt, mitjà i llarg termini, potser alguns pensen que allò que pot ser un mal al bé comú a 
curt termini sigui una millora de l’esmentat bé comú a llarg termini, i pensin més en el futur 
que en el present. Altres valoren més el present que el futur. En fi, que no és fàcil fer un 
judici prudencial de què cal o es pot fer en la situació política i social que ens trobem 
actualment, i menys quan no tenim el do d’endevinar el futur.  

Per entendre què pot i què no pot dir l’església en l’àmbit polític, el mateix magisteri de 
l’església distingeix bé els dos conceptes de «política» i de «compromís polític». Pel que 
fa al primer concepte, l'Església pot i ha de judicar els comportaments polítics no sols en 
la mesura que toquen l'esfera religiosa, sinó també per tot el que fa a la dignitat i als drets 
fonamentals de l'home, el bé comú, la justícia social: problemes tots que tenen una 
dimensió ètica, considerada i valorada per l'Església a la llum de l'Evangeli, en virtut de la 
seva missió d'«evangelitzar el camp polític» i per això mateix, d'humanitzar-lo del tot. Es 
tracta d'una política entesa en el seu més alt valor sapiencial, que és tasca de tota 
l'Església. En canvi, el compromís polític, en el sentit de decisions concretes a prendre, de 
programes a formular, de campanyes a dur a terme, de representacions populars a 
ostentar, de poder a exercir, és un deure que correspon als laics, segons les justes lleis i 
institucions de la societat terrena de la qual formen part. El que l'Església demana i mira 
de procurar a aquests fills seus és que posseeixin una consciència recta i conforme a les 
exigències de l'Evangeli precisament per tal d'obrar assenyadament i responsablement al 
servei de la comunitat.  

I pel que fa als pastors i als altres ministres de l'Església, per conservar millor la seva 
llibertat en l'evangelització de la realitat política, els demana que es mantinguin fora dels 
diversos partits o grups, que podrien crear divisions o comprometre l'eficàcia de 
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l'apostolat, i menys encara els donaran suports preferencials, llevat que en 
«circumstàncies concretes i excepcionals, ho exigeixi el bé comú»  

Això no obstant, sobre aquesta temàtica s’hi juguen de debò temes morals, i cal conèixer 
bé els ensenyaments doctrinals objectius que l’església, amb la seva doctrina social, ha 
fornit, sense els quals en serà impossible una valoració justa. En aquest àmbit cal afirmar 
la licitud moral de les nacions a l’autodeterminació. Sobre aquesta qüestió el papa Joan 
Pau II fou força explícit. Davant l’ONU, havent mostrat la distinció entre nació i Estat i 
afirmat tot seguit el dret a l’existència de tota nació, reconeix que «pot haver-hi 
circumstàncies històriques en les quals, agregacions diverses d'una sobirania estatal 
poden esdevenir, fins i tot, aconsellables, però amb la condició que això es faci en un 
clima de veritable llibertat, garantida per l'exercici de l'autodeterminació dels pobles.» I 

què cal fer quan 
sorgeixen problemes 
delicats, perquè un grup 
minoritari presenta 
reivindicacions que tenen 
particulars implicacions 
polítiques? A vegades, el 
grup cerca la 
independència o, si més 
no, una major autonomia 
política. La resposta de 
Joan Pau II en el 
missatge mundial de la 
Pau de 1889 fa així: 
«Desitjo repetir que, en 
aquestes delicades 
circumstàncies, el diàleg i 
les negociacions són el 
camí obligat per a assolir 
la pau. La disponibilitat de 

les parts a acceptar-se i a dialogar és un requisit indispensable per a arribar a una solució 
equitativa de problemes complexos que poden atemptar seriosament contra la pau. Al 
contrari, el refús del diàleg pot obrir la porta a la violència». En aquests texts, el Sant Pare 
s’adreça a tot el món i no se cenyeix, com alguns volen interpretar, només als casos 
d’invasió o de pobles colonitzats.  

Volia, però posar en relleu una última idea per a reflexionar, i és potser la que vull donar 
més importància: és la tristor que em produeix veure que en temes complexes, però dins 
l’àmbit del que és opinable, siguem capaços de mirar qui no pensa com un mateix com a 
enemic a enfonsar, a arraconar, a menysprear, a ignorar les seves aspiracions o 
necessitats, i a humiliar, és a dir, que no som capaços de mirar l’altre com un germà, que 
potser no pensa com un mateix, però no deixa de ser un germà, a qui estimar, de qui 
preocupar-me i ocupar-me’n. Aquesta manca de magnanimitat i d’amor sincer és el que hi 
ha en el rerefons de la manca de diàleg i de trobar solucions adients.  

Joan Pau II volgué donar una resposta a la por que enfosqueix l'existència humana en 
«l'esforç comú per construir la civilització de l'amor, fundada en els valors universals de la 
pau, de la solidaritat, de la justícia i de la llibertat. I l'ànima de la civilització de l'amor —
afirmà— és la cultura de la llibertat: la llibertat dels individus i de les nacions, viscuda en 
una solidaritat i una responsabilitat oblatives.»  
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Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat, va impartir una jornada de formació a 100 
religiosos i religioses de l’URC el dissabte 10 de febrer al col·legi Santa Dorotea de 
Barcelona. Una jornada inclosa en el programa de formació continua que ofereix la Unió 
de Religiosos de Catalunya i que va tractar sobre noves metodologies que han sorgit els 
últims anys en els estudis de l'Evangeli de Joan. Pou i Muntaner va fer-ne un anàlisi des 
del punt de vista 
psicològic, sociològic i 
literari. Antoni Pou i 
Muntaner és psicòleg, 
doctor en teologia 
fonamental i docent a la 
Facultat de Teologia i a 
l'Ateneo Sant’Anselmo a 
Roma, entre d’altres. 
 
El teòleg va parlar de la 
Bíblia com “el cor i la font 
d’on brolla la teologia i el 
pensament de l’Església”. 
L’estudi d’aquest text ha canviat al llarg del temps, adaptant-se als canvis de pensament 
cultural. Als anys 80-90 s’estudia l’Evangeli de Joan des del punt de vista sociològic, en 
que es discuteix sobre quin tipus de grup és la comunitat de Joan. Més endavant, 
l’aproximació literària a l’Evangeli de Joan consisteix a analitzar-lo com una novel·la, 
s’analitzen els personatges i la trama. Finalment, a través de la interpretació psicològica 
es planteja què passa quan l’Evangeli s’interpreta com un somni. 
 
La propera jornada de formació de la URC es celebrarà el mes de març.  
 
Més informació aquí: http://www.urc.cat/index_.php?a=4b 
 

Jornada de formació sobre els nous mètodes d’estudi de l’Evangeli de 
Joan 

 

http://www.urc.cat/index_.php?a=4b
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L’antropòleg, biòleg i escolapi 
Ramon M. Nogués proposa 
una pastoral que tingui en 
compte l’interès dels joves per 
la meditació i l’espiritualitat, 
però sense oblidar transmetre 
el missatge religiós i 
evangèlic. D’aquesta manera 
els joves se sentiran 
interpel·lats. En un context en 
el qual les tècniques de 
meditació estan en de moda i 
els joves tenen curiositat per 
practicar-les, la pastoral ho ha 
de tenir present. Ho va 
explicar a la Trobada de 
Pastoral Vocacional el 
dissabte 10 de febrer a La 

Salle de Gràcia organitzada per l'URC i on hi van participar prop de 50 religiosos i 
religioses de l’àmbit pastoral i educatiu. 
 
Tal com diu Nogués, “estem en un context en el qual el punt central de la pastoral 
cristiana és Déu, la transmissió d’aquest missatge religiós en els joves s’ha trencat”. Ha 
parlat sobre el poc compromís dels joves per participar en activitats espirituals. Uns 
adolescents que prefereixen fer accions puntuals com per exemple viatges d’ajuda 
humanitària. Per tant, Nogués afirma que “la feina de pastoral ha de ser proposar 
activitats contínues”.  
 
Ramon M. Nogués és catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica a la Facultat 
de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
fet estudis de pedagogia, filosofia i teologia, i és doctor en biologia per la Universitat de 
Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon M. Nogués: 
"La transmissió del missatge religiós als joves s’ha trencat” 
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Parròquia de Solsona. 07.02.2018 

El passat diumenge, dia 4 de febrer, a la l’església del Cor 
de Maria de Solsona, a la missa de les 12 del migdia, 
seguint la recomanació del nostre bisbe Xavier, van tenir el 
goig de celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
que es commemora el dia de la Presentació del Senyor (2 
de febrer). 

És bo que tots junts reconeguem i festegem el tresor de la 
vida consagrada que configura i enriqueix la nostra 
parròquia, com diu sant Pau en la seva carta als Romans 
(12, 4-5): “En un sol cos hi ha molts membres, i no tots 
tenen la mateixa funció; també nosaltres, que som molts, 
units a Crist formem un sol cos i som membres els uns dels 
altres”. 

En la celebració hi participaren representants de les diverses comunitats religioses que hi 
ha a Solsona: Missioneres Filles del Cor de Maria –Seminari-, Orde de la Companyia de 
Maria Ntra. Senyora –Lestonnac- i Benedictins del Santuari del Miracle. Va presidir 
l’Eucaristia el P. Jordi Castanyer, recentment nomenat delegat de Vida Consagrada al 
Bisbat de Solsona. 

Com que es va voler fer un record especial al germà Jaume Vergés, recentment 
traspassat a la casa del Pare, la comunitat claretiana va estar representada pel P. Ramon 
Olomí, membre del Govern Provincial dels Claretians, el qual al final de la missa va donar 
testimoni de fe i de vida, de mèrit excepcional del germà Jaume. 

El rector de Solsona, Mn. Lluís Tollar, i altres sis sacerdots residents a Solsona també van 
concelebrar l’Eucaristia. En acabar aquesta, la majoria dels assistents van poder 
compartir un pica-pica, com és costum en aquesta diada. 

http://bisbatsolsona.cat/2018/02/celebracio-jornada-vida-consagrada-solsona/ 

Celebració de la Jornada de la Vida Consagrada a Solsona 
 

http://bisbatsolsona.cat/2018/02/celebracio-jornada-vida-consagrada-solsona/
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Bisbat Lleida. 03.02.2018 
 
Sábado tres de febrero, llegamos al Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, 
religiosos/as de diferentes comunidades de Lleida y pueblos, deseosos de compartir entre 
nosotros y con las Carmelitas de esta comunidad. 
 
Dio comienzo el retiro con la concelebración de la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 
Salvador Jiménez y acompañado del P. Jesús Sans y el P. Ángel Briñas. Toda la 
celebración fue compartida, por los asistentes y las Hnas. Carmelitas: cantos, preces, 
momentos de silencio… y al terminar la Misa como era el día de San Blas unas familias y 
las mismas Hermanas presentaron alimentos que el Sr. Obispo los bendijo, fueron 
sentimientos de fe que a través de los años se van repitiendo. 

Terminada la Eucaristía, la Madre Priora nos dio 
la bienvenida y las gracias por nuestra presencia 
en día tan memorable, también otra Hna. nos 
habló de su Carisma, resaltó palabras de Sta. 
Teresa: que no las quería solo monjas sino 
también ermitañas y que permanecieran dentro 
de la Iglesia, por lo que ellas en su silencio, 
sacrifico y oración tienen presente y piden por 
las necesidades de la Iglesia Universal, todo 
esto junto con la homilía de nuestro Sr. Obispo, 
que hizo referencia: Primera lectura: 1 Re. 3, 4-
13 “Concede, pues, a tu siervo, un corazón 

atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal”. Y al evangelio: Mc. 6, 30-
34 “Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco”. Hizo también 
mención a la Madre Teresita y al P. Joan Suñol S.J. fallecidos el año pasado. Insistió en la 
capacidad de escucha que hemos de tener los consagrados y en la oración por las 
nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas.  
 
La importancia del encuentro que solo puede darse desde una atenta escucha a Dios en 
la oración, en la escucha al hermano, en la comunidad y en nuestro mundo con hambre 
de Dios. 
Todo esto lo pudimos meditar en el largo tiempo que tuvimos de oración personal. 
 
Acabada la oración en la Iglesia pasamos a 
diferentes salas, por grupos o individual, fuimos 
hablando con las Hnas. Carmelitas en el 
locutorio, momentos en los que veíamos la 
grandeza y amplitud del Espíritu de Dios; 
mientras, como éramos muchos, otros 
compartimos nuestras experiencias degus-
tando un buen y abundante picapica, que nos 
habían preparado, creo que todos nos sentimos 
contentos y animados y podíamos cantar con el 
salmista, ¡Qué deseables son tus moradas! 
Finalizada la visita con las Hnas. en el locutorio 
y el compartir entre nosotros y que todo fue muy bueno, nos fuimos despidiendo, con una 
esperanza renovada que camina hacia la plenitud. 

Celebració de la Jornada de la Vida Consagrada al Monestir Carmelites 
Caparrella 
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Glòria Barrete. Catalunya Religió. 09.02.2018 
 

El 7 de febrer de 1618, ara 
fa quatre-cents anys, 
s'iniciava la presència 
caputxina a Arenys de Mar. 
Feia tan sols vint anys que 
Arenys s'havia 
independitzat d'Arenys de 
Munt i el poble va demanar 
tenir un convent de frares 
que testimoniessin la seva 
vida. Aquest diumenge 11 
de febrer s'obre l'Any 
Caputxí, una efemèride 
que vol posar en relleu la 
vinculació entre convent i poble durant quatre segles d'història. 
 
Els caputxins havien arribat a Catalunya quaranta anys abans, l'any 1578, i estaven en 
aquell moment en plena expansió. És una època en que es funden molts convents 
caputxins, és un orde nou que ha arribat fa poc a Catalunya i que en aquells anys 
establirà presències a diferents punts de la costa, com a Calella, a Mataró, o a Blanes. 
 
L'inici, a la capelleta de la Pietat 
 
Els inicis a Arenys són modestos. Comencen amb una presència de tres o quatre 
frares. Fra Eduard Rey, provincial dels Caputxins a Catalunya, rememora els inicis de la 
presència: "On actualment hi ha el cementiri d'Arenys hi ha una capelleta, la de la Pietat, i 
és aquí on els primers frares caputxins a Arenys s'instal·len". En aquella època els 
cementiris sempre estaven dins els pobles, al voltant de l'església parroquial. Aquesta 
capelleta de la Pietat acull aquells frares caputxins a través del capellà d'aquell moment 
que tenia una petita caseta. Després aquella capelleta i aquella casa va passar a mans 
dels frares caputxins. 
 
Al cap d'uns anys els frares es traslladen a un lloc que avui dia s'anomena 'El Paraíso', 
just a sobre del convent actual, i és allà on el convent va durar més, des de meitats del 
segle XVII fins al 1835, moment de l'exclaustració. Amb l'exclaustració es perd aquell 
convent, és requisat i subhastat com tots els altres. 
 
Ens situem ara en el 1850. Un frare caputxí d'Arenys, el pare Joan Pruna, viu a casa 
seva i fa aleshores d'ajudant de capellà del poble. Aconsegueix aquell any un permís per 
fundar un col·legi de missioners. Acollia vocacions, els preparava a casa seva i els 
enviava a fer el noviciat a Guatemala. 
 
Al 1878 es comencen a donar permisos de nou per tornar a obrir convents a Espanya. El 
d'Arenys de Mar serà un dels primers; el primer va ser el d'Antequera però el segon va ser 
el d'Arenys, a la casa del pare Pruna. "El nostre convent actual és la casa del pare Pruna 
ampliada", recorda Fra Eduard. 

S'inicia un Any Caputxí per commemorar els 400 anys de presència a 
Arenys de Mar 

 

http://www.caputxins.cat/fraternitats/arenys/index.htm
http://www.caputxins.cat/fraternitats/arenys/index.htm
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/presentacio-any-caputxi-arenys-mar
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Una comunitat al servei del poble 
 
A l'actualitat la comunitat d'Arenys de Mar compta amb deu frares caputxins. La tasca del 
convent actualment passa per oferir el culte, catequesi i grups. Hi ha també el Terç Orde 
Franciscà, persones que es comprometen amb la vida franciscana des de l'opció de vida 
seglar. Però també compta amb una important tasca social. "Es dona de dinar a la gent 
sense recursos de dilluns a divendres". Es donen bosses de menjar, però també tenen la 
possibilitat de dinar allà mateix i se'ls ofereix servei de dutxa. Un dia a la setmana també 
es proporciona roba. 
L'Any Caputxí que s'inicia aquest diumenge ha sorgit de manera esporàdica i amb 
participació juvenil del poble. "En un acte públic en una presentació d'un llibre a l'estiu es 
va indicar que aquest 2018 se celebrava el quart centenari de la presència del convent i 
algunes persones vinculades a la Festa de Sant Roc del poble i a través de l'ajuntament 
van veure necessari que se celebrés. Aquesta gent és la que ha estat empenyent per 
donar-li forma a tot aquest Any Caputxí". 
 
Celebrar aquesta presència de quatre segles és, per a Fra Eduard, "recordar el paper que 
han tingut els frares vinculats a llocs concrets". Aquesta vinculació entre convent i poble 
és important reprendre-la aquest any, explica el provincial dels caputxins. Els monestirs 
sempre han estat vinculats a grans àrees de terreny però els convents de frares establien 
una vinculació més propera amb un poble o amb un barri, vinculació que en molts casos 
perdura fins al dia d'avui. 
 
"A Arenys el convent forma part de l'origen 
del poble d'alguna manera, hem canviat 
de lloc però vam arribar vint anys després 
del naixement del poble, forma part de la 
història del poble i això es nota". 
 
L'Any Caputxí 
 
I tot i que Arenys ha crescut molt i sovint hi 
ha gent que no coneix el convent, la 
presència caputxina forma part del 
paisatge del poble. "Per a la gent que ha 
estat aquí de generació en generació 
forma part dels referents fonamentals del 
poble, junt amb la parròquia i d'altres 
indrets. El centenari serveix per posar en 
relleu això". 
 
Les activitats de l'Any Caputxí comencen aquest diumenge però inclouen la representació 
teatral sobre Sant Francesc a càrrec d'una companyia argentina el 3 de març. També el 
16 de març es fa l'habitual recés de Quaresma obert a la gent però que aquest any gira 
entorn a l'espiritualitat dels primers caputxins. El 15 d'abril es farà una lectura 
dramatitzada del conte 'El frare escalfallits' de Joaquim Ruyra. El 18 de maig hi haurà una 
conferència a la biblioteca municipal sobre la història del convent i sobre frares nascuts a 
Arenys. El 13 de juny, Sant Antoni, vindrà el bisbe de Girona i s'estrenarà un documental 
sobre el convent. Per la Festa Major d'Arenys es farà una visita guiada al convent, i la 
cloenda de l'Any es farà per la festa de Sant Francesc, el proper mes d'octubre. 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/inicia-any-caputxi-commemorar-400-anys-presencia 
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Fragmenta Editorial. 05.02.2018 
 

Excel·lentíssima alcaldessa, distingida secretària general del Departament de Cultura de 
la Generalitat en representació d'un govern perseguit, altres autoritats presents, familiars 
de Raimon Panikkar senyores i senyors: Les intervencions que hem escoltat de les 
persones que m'han precedit en l'ús de la paraula han posat en relleu l'enorme vàlua 
intel·lectual de Raimon Panikkar. Que Panikkar és un gegant intel·lectual, un dels 
grans noms que ha donat el pensament català al món, això és una cosa que 
probablement tots els presents compartim. La importància de la seva obra en el camp de 
l'estudi de la religió i les religions, de l'hinduisme, del budisme i del cristianisme, del diàleg 

entre cultures i religions, de la 
mística i l'espiritualitat, del 
que Panikkar va anomenar la 
realitat cosmoteàndrica (la 
interrelació, sense jerarquies, 
entre Déu, l'home i el cosmos, 
nucli del seu pensament), de la 
Trinitat, de l'ecosofia, la crítica 
a la tecnocràcia, etc., la 
importància, dic, dels seus 
estudis sobre totes aquestes 
qüestions és fora de 
qualsevol dubte. Si fem, però, 
un exercici de realisme, ens 
adonarem que la constatació 

de la importància d'aquesta obra no és encara prou estesa, no pas aquí dins, entre les 
persones que hem omplert el Saló de Cent i l'adjacent Saló de Cròniques d'aquest 
Ajuntament, però sí fora d'aquí. Temo que Panikkar sigui víctima del seu personatge. 
La indumentària, el somriure —més murri que espiritual—, la rapidesa verbal, el passat 
llegendari entre l'Índia i els Estats Units, la residència entre els cingles de Tavertet, els 
pelegrinatges per escoltar la paraula del mestre, tot plegat ha convertit Panikkar en una 
figura pintoresca entre l'adoració dels deixebles i la indiferència de bona part del nostre 
món intel·lectual. Quan el 2014 vaig proposar a l'aleshores conseller Mascarell que la 
Generalitat commemorés a fons l'any 2018 el centenari del naixement de Panikkar, tenia 
molt clar que l'objectiu havia de ser superar aquesta imatge caricaturesca. Panikkar és 
molt més que el seu personatge. Panikkar és, per damunt de tot, la seva obra, el seu 
pensament. Per això entenc que el centenari ens ha de servir sobretot per fer conèixer la 
seva obra i per avaluar fins a quin punt les seves intuïcions són vàlides per entendre 
el nostre món. Aquest Any Raimon Panikkar està sent possible gràcies a la implicació 
decisiva de la Generalitat de Catalunya, que l'ha declarat commemoració oficial de 
Govern, i de l'Ajuntament de Barcelona. Dins la Generalitat, el lideratge l'assumeix la 
Institució de les Lletres Catalanes, tot i que també hi participa l'Institut Ramon Llull, el 
Departament de Cultura en el seu conjunt, el Departament d'Ensenyament, la Direcció 
General d'Afers Religiosos, la Direcció General de Difusió, etc. Dins l'Ajuntament de 
Barcelona, el lideratge l'assumeix el Comissionat d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat, 
però també hi participa l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Oficina d'Afers Religiosos, el 
Festival Grec i el Reial Monestir de Pedralbes, entre altres unitats. Altres administracions 
molt implicades en l'Any Panikkar són l'Ajuntament de Tavertet, les diputacions de 

Discurs d’Ignasi Moreta, comissari de l’Any Raimon Panikkar, a l’acte 
d’inauguració 
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Barcelona i la Diputació de Girona, i Casa Àsia. A totes les administracions que s'estan 
implicant a fons en l'Any Panikkar, només puc manifestar-los el reconeixement per 
haver entès la importància de difondre l'obra de Panikkar entre nosaltres. M'hauria 
agradat que Acción Cultural Española, l'organisme estatal que assumeix per part del 
Govern espanyol l'organització de commemoracions culturals, s'hagués sumat a la 
iniciativa, però per ara les gestions que he fet en aquest sentit han sigut infructuoses. Si 
ho volen, encara hi són a temps. Entre les accions més rellevants promogudes per les 
administracions catalanes esmentades m'agradaria destacar: l'exposició comissariada 
per Jordi Pigem a l'Espai Avinyó, que itinerarà per biblioteques i centres culturals; les 
conferències i taules rodones en diverses biblioteques; la col·locació d'una placa a la casa 
natal de Panikkar; l'accent en Panikkar dins la Nit de les Religions i dins la Mostra de 
Cinema Espiritual; l'exposició comissariada per Xavier Serra Narciso i jo mateix al Palau 
Robert, que s'inaugurarà el 10 d'octubre; la feina desenvolupada a Ensenyament; les 
Jornades Panikkar a Tavertet i a Girona; els Diàlegs de Pedralbes dedicats a Panikkar; el 

concert de Lídia Pujol; la creació d'un 
documental; les accions 
d'internacionalització que promouen la 
Fundació Vivarium i l'Institut Ramon Llull... 
Però a més de les accions promogudes 
per les administracions, hi ha també les 
que s'estan tirant endavant des de la 
societat civil. L'inestimable suport de la 
Fundació  Vivarium Raimon Panikkar, les 
accions de l'Ateneu Barcelonès, la 
Fundació Joan Maragall, l'Institut 
d'Humanitats de Barcelona, Linguapax, 
l'Associació Unesco per al Diàleg 
Interreligiós, Casa Virupa, l'Institut 
Superior de Ciències Religioses de Vic, 
els diversos grups Vivarium (Barcelona, 
Manresa i Cadaqués), les universitats de 
Girona i Ramon Llull, l'Associació 
Sociocultural Xarxa de Manresa, les 
editorials Herder i Fragmenta, etc., estan 
sent fonamentals per promoure el 

coneixement i la difusió de l'obra de Panikkar aquest Any que li dediquem. Una última 
nota: forma part dels objectius de l'Any Panikkar que aquesta commemoració serveixi per 
difondre l'obra de Panikkar, però també per discutir a fons la validesa d'aquesta 
obra. No es tracta només de difondre, sinó també de confrontar-nos amb les intuïcions 
de Panikkar i veure fins a quin punt ens serveixen per resoldre els problemes que es 
plantegen les nostres societats d'avui. Lluny d'una presentació acrítica de Panikkar, 
m'agradaria que la commemoració servís per entrar en un cos a cos, més dialògic que 
dialèctic, amb la seva obra. Si ens confrontem —en el bon sentit de la paraula— amb 
el pensament de Panikkar, aquest pensament podrà ser més viu i més fecund que 
mai. Moltes gràcies! 
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Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de São Félix do Araguaia 
(Brasil), compleix 90 anys. Nascut a Balsareny el 16 de 
febrer de 1928, va professar com a missioner claretià el 
1949. Després d’una etapa com a animador i professor a 
Catalunya i formador a Barbastre i Madrid, el 1968 va 
marxar al Brasil per fundar una missió claretiana. El 1971 
va ser nomenant bisbe de la Prelatura de São Félix i des 
de llavors no ha tornat a Catalunya. El seu compromís amb 
les comunitats indígenes i l’Església popular a l’Amazonia 
l’han convertit en un símbol de la de la denúncia profètica. 
 
Per celebrar els 90 anys des de Catalunya s’organitzen 
dues activitats. L’Associació Araguia amb el bisbe 
Casaldàliga organitza el mateix divendres 16 de febrer un 
homenatge-concert a Barcelona i l’Editorial Claret inaugura 
una exposició amb llibres i fotografies del bisbe Casaldàliga 
el dimarts 13. 

 
-Dimarts 13 de febrer a les 19h: 
Inauguració de la mostra "Casaldàliga: 90 anys". Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria 
Claret (Roger de Llúria, 5. Barcelona 08010) 
 

 
 
-Divendres 16 de febrer a les 20h. 
 
Homenatge a Pere Casaldàliga. Santa Maria del Pi (Plaça del Pi. Barcelona 08002) 
 
Podeu llegir una presentació dels actes aquí: http://claretians.cat/2018/02/09/un-concert-i-
una-exposicio-celebren-els-90-anys-del-bisbe-claretia-pere-casaldaliga/ 
 
 

Un concert i una exposició celebren els 90 anys del bisbe Casaldàliga 
 

https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=22290bdcc3&e=8d81ec1b2d
https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=22290bdcc3&e=8d81ec1b2d


23 | 42 
 
 

 
 
 
 
 

IVICON. 09.02.2018 
 

El 26 de enero pasado, el Papa Francisco 
reconoció el milagro para la canonización de la 
Beata Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora 
de la Congregación de las Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia, autorizando a la Congregación de 
los Santos a promulgar el Decreto. 
 
Nazaria Ignacia nació en Madrid (España) el 10 
de enero de 1889. Los vaivenes económicos de 
la familia les llevaron a México; donde ingresa, a 
la edad de 19 años, en las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. En 1912 fue destinada 
a Oruro-Bolivia, donde se dedicó durante doce 
años al cuidado de los ancianos. 
 
En 1925 dejó las Hermanitas para fundar la 
Congregación que el Señor le había inspirado. A 
partir de la fundación el trabajo de Nazaria 
Ignacia y de las primeras misioneras fue 
incansable y se desarrolló sobre todo en las 
periferias de Oruro, Potosí y otros 
departamentos, y en las zonas mineras y 

campesinas rurales. Una de sus grandes respuestas fue organizar en 1933 el primer 
Sindicato Obrero Femenino de Bolivia. 
 
A pesar de su corta vida dejo fundadas las siguientes casas: En Bolivia: Oruro, 
Cochabamba, La Paz, 
Potosí y Santa Cruz. 
En Argentina: Buenos 
Aires. En Uruguay: 
Montevideo y Melo. En 
España: Madrid y 
Málaga. 
El 6 de Julio de 1943 
falleció en Buenos 
Aires, Argentina. Sus 
restos reposan en la 
ciudad de Oruro, en el 
lugar donde inició la 
Fundación. 
Hoy la Congregación 
se encuentra en cuatro 
Continentes: Europa, 
América Latina, África y 
Asia. 
 
 

Reconegut el miracle per a la canonització de la Beata Nazaria Ignacia 
March Mesa 

 

http://www.misionerascruzadasdelaiglesia.net/Quienes-somos,103
http://www.misionerascruzadasdelaiglesia.net/Quienes-somos,103
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Antoni Puigverd. La Vanguardia. 11.02.2018 
 
La setmana passada, com és ben sabut, a la 
delegació romana del Corriere della Sera va arribar 
una carta. Al remitent no hi constava cap nom 
personal, sinó l’adreça del monestir Mater Ecclesiae, 
situat dins dels murs vaticans, on Benet XVI es va 
refugiar poc després de renunciar al papat. El 
Corriere havia fet arribar uns dies abans una discreta 
petició a Ratzinger: volien saber com estava. Molts 
lectors s’havien dirigit al diari preguntant el mateix. 
Pràcticament invisible, allunyat de la vida pública, en 
contacte amb poquíssims amics, se sabia que Benet 
XVI havia abandonat fins i tot les passejades pels 
jardins del Vaticà, del tot depenent d’un caminador. 
 
La carta de Benet és un text curt, deferent, d’atenció 
exquisida envers aquells que s’interessen pel seu estat. “M’ha commogut –diu– que tants 
lectors del vostre diari desitgin saber com transcorre aquest darrer període de la meva 
vida. I en aquest sentit només puc dir que, en el lent deteriorament de les meves forces 
físiques, interiorment estic peregrinant cap a Casa”. Aquesta frase –que, pel fet de ser 
una metàfo- ra de la mort, ha causat un impacte inevitable–, fa pensar en el VI Himne a la 
nit de Novalis, un estrany i subtilíssim poeta alemany que segur que Ratzinger ha llegit 
moltes vegades: “Lloada sigui la Nit eterna; / sigui lloat el Somni sens fi. / El sol del dia 
ens va escalfar, / una llarga aflicció ens va marcir. / Van deixar d’atreure’ns les terres 
estranyes, / volem anar a la casa del Pare”. 
 
Tanmateix, potser la paraula més significativa de la frase és el verb “peregrinar”, un verb 
que el Ratzinger dimissionari ha fet servir altres vegades. En una intervenció seva a 
Castel Gandolfo, el vespre del 28 de febrer de 2013, va dir: “Ja no soc el summe pontífex 
[...], soc simplement un peregrí que comença la darrera etapa de la seva peregrinació en 
aquesta terra”. Però va afegir, a més: “Voldria encara, amb el meu cor, el meu amor, la 
meva pregària, la meva reflexió, amb totes les meves forces interiors, treballar per al bé 
comú, el bé de l’església i de la humanitat”. 
 
El fet és que Benet “hi és”: es mou, inspira, perfuma l’ambient sense voler-ho. Hi és, 
malgrat l’abandonament radical de la vida pública, voluntàriament invisible rere el doble 
clos que conformen els murs vaticans i els del monestir on resideix. Persisteix la força 
suau del mestratge del papa intel·lectual, del coratjós defensor de l’aliança entre fe i raó. 
Persisteixen els seus arguments de crítica tranquil·la, però intel·lectualment 
desacomplexada, a l’hedonisme i el relativisme, dogmes ideològics i vitals del món d’avui. 
Benet hi és per diverses raons. També per una nostàlgia que s’ha instal·lat en determinats 
ambients catòlics a mesura que el pontificat de Francesc, inicialment torrencial, topa amb 
dificultats i enfangades: crítiques internes de caràcter doctrinal; oposició curialesca a les 
reformes de l’estructura vaticana; aparició dels corbs que, com ja li va passar a Ratzinger, 
fan circular rumors i malvestats sobre afers interns vaticans, i les inevitables dificultats en 
el difícil combat contra els vicis i pecats dels eclesiàstics, del carrerisme a la plaga de la 
pederàstia, que ha tornat a commoure l’església durant el viatge de Francesc a Xile. 
 

Benet hi és, encara 
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Aquests i altres problemes han reforçat la posició dels que, des del primer moment, van 
qüestionar la figura de Francesc. El consideraven concessiu amb els valors 
contemporanis i titllaven la seva elecció i la dimissió de Benet XVI com un triomf del 
relativisme postmodern damunt l’església catòlica. 
 
Els que oposen les figures de Benet XVI i de Francesc, però, obliden que Ratzinger no 
tenia por de fer servir la paraula “reforma”. Certament, la seva paraula preferida era la 
“continuïtat”, però va insistir molt sovint en la idea de “reforma en la continuïtat”. 
 
“Déu és amor i només amor”, va dir l’any 2009. Tres anys abans havia dedicat una 
encíclica a aquesta visió teològica: “Deus caritas est”. Benet XVI sosté que l’amor és l’únic 
“principi transcendental” del cristianisme. La teologia de l’amor és la seva millor herència, i 
no pas les catedrals lògiques que tant complauen els ateus devots que descrivien el 
cardenal Ratzinger com una fortalesa del conservadorisme. No hi ha antagonisme entre 
els dos papes vius, sinó un aprofundiment de la continuïtat. La teologia de l’amor es 
desplega en la teologia de la misericòrdia. Benet desemboca en Francesc. 
 
No hi ha antagonisme entre els dos papes vius, sinó un aprofundiment de la continuïtat; 
Benet XVI desemboca en Francesc. 
 
 
 
 

 
Josep Playà Maset. La Vanguardia. 11.02.2018 
 

Corresponsal del diari argentí La Nación a Itàlia i al 
Vaticà des de fa gairebé vint anys, Elisabetta Piqué 
va néixer a Florència fa 50 anys, d’una família amb 
orígens catalans llunyans (res a veure amb el central 
blaugrana que cobreix l’esquena de Messi). Va 
estudiar Ciències Polítiques, ha estat corresponsal de 
guerra i, des que el 2001 va entrevistar Jorge Maria 
Bergoglio, s’ha convertit en una de les persones que el 
coneixen millor. Es diu que va ser l’únic periodista que 
va anticipar la seva elecció com a Papa al Conclave i 
el 2014 en va escriure una de les millors biografies: 
Francisco. Vida i revolución. Aquesta setmana ha 
estat a Barcelona. 
 
Des que va conèixer Bergoglio han passat gairebé 
17 anys. Creu que continua sent la mateixa 
persona o la seva nova responsabilitat l’ha obligat 
a llimar arestes?  

El més extraordinari és que continua sent la mateixa persona. Fa poc m’ho va dir un bisbe 
argentí: “No li ha pujat el papat al cap”. Ell mateix ho va dir una vegada a uns capellans: 
“Resin per mi perquè no m’ho cregui”. La seva decisió de no viure al palau apostòlic sinó a 
la residència de Santa Marta amb altres sacerdots, la seva austeritat, ens recorda que per 
alguna cosa va ser el primer Papa que es va fer anomenar Francesc, com Francesc 
d’Assís, sant de la pobresa, fill de mercader que va voler viure amb els pobres. Continua 
sent el mateix jesuïta i sacer- dot que a l’Argentina anava a rentar els peus als presos o 
que va crear una vicaria per a les villas on vivien els marginats. És un home d’acció que 
busca la proximitat i té una visió de l’Església com a hospital de campanya. 

« El Papa és un referent global i moral » 
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Al seu llibre sobre el Papa deia que havia “revitalitzat” l’Església. Encara es manté 
aquell impuls inicial o han aparegut més resistències de les previstes i l’han frenat?  
Continua fidel al seu impuls. Les resistències han existit des del primer dia, però 
procedeixen d’una minoria, encara que, això sí, és sorollosa. Estic convençuda que la 
majoria de fidels i bisbes estan amb Francesc. N’hi ha prou amb veure com cada 
diumenge unes 25.000 persones assisteixen a l’Àngelus a la plaça de Sant Pere. El que 
passa és que ens hem acostumat a les sorpreses i ja no ens dona tants titulars. 
 
El Papa el veu amb la mateixa fortalesa? 
Té 81 anys i està rejovenit. En el recent viatge a Xile i el Perú vam agafar deu vols en set 
dies. Els periodistes estàvem destrossats i ell semblava tan fresc. Té una energia enorme 
i va en augment, la seva agenda és intensa. L’Església no es canvia d’una dia per l’altre 
però ell ha iniciat un procés. 
 
Està d’acord quan es diu que el Papa és un líder més escoltat fora de l’Església que 
a dins?  
Si, perquè sap transmetre missatges amb gran simplicitat. Transmet l’essència de 
l’Evangeli, que va més enllà del catolicisme. Té autoritat moral, és la veu dels sense veu, 
denuncia les enormes injustícies del món, recorda que hi ha guerres perquè existeix el 
comerç d’armes, que hi ha gana malgrat disposar d’enormes recursos, denuncia la 
corrupció i el tràfic de persones i molesta l’establishment. I molesta també l’Església,  
especialment quan recorda que els bisbes han de ser pastors amb olor d’ovella. Va a 
Lampedusa i a Lesbos i demana a l’Església que no sigui un hotel de cinc estrelles sinó 
que aculli els immigrants. Ha mediat en conflictes internacionals i li ha tocat viure en una 
època sense grans líders mundials, i això ho reconeixen fins i tot els ateus o els 
musulmans. 
Caps d’Estat de tot el món fan fila per anar-lo a veure perquè s’ha convertit en un referent 
global i moral. 
 
De les reformes iniciades, quina destacaria...? 
En primer lloc ha desestructurat un Vaticà etnocèntric. Ara al col·legi cardenalici ja no hi 
ha majoria de cardenals europeus, sinó que mira cap a les perifèries. Ha començat una 

reforma de les 
estructures financeres. I 
hi ha un nou 
enfocament pastoral, 
una visió d’una Església 
que no condemna sinó 
que acompanya, també 
als divorciats que s’han 
tornat a casar, i els 
gais, dos temes que fins 
ara eren tabú. 
L’Església no és només 
per als perfectes. Per 
això l’exhortació Amoris 
Laetitia va molestar. 
Francesc aplica 
l’aggiornamento del 

Concili Vaticà. Un altre jesuïta, Carlo Maria Martini, va dir un dia que l’Església s’havia 
quedat cent anys enrere i ara Francesc vol posar-la al dia. La seva última i insòlita 
proposta és un Sínode per als joves amb un presínode amb joves de tot el món. 
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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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Conferències de Mons. S.E. Mor. Nicolaos Matti Abd Alahad 
 
Conferències sobre la situació actual dels refugiats cristians ortodoxos dels països amb 
conflicte bèl·lic a l'Orient. 
 
16 de Febrer 
Conferència a la Sala Abat Safont de Sant Pau del Camp de Barcelona. A les 19 h. 
 
17 de Febrer 
Conferència a la Sala de Cotxeres de Sants de Barcelona, a la Sala d'actes a les 17'30 h. 
 
18 de Febrer 
Celebració Divina Liturgia, a l’església Romànica de Sant Pau del Camp Barcelona a les 
9h.  
 
19 de Febrer 
Conferència a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona a les 19 h.  
 

Cicle de conferències. Fundació Joan Maragall 
 
Cicle de conferències | ENTRADA LLIURE PRÈVIA INSCRIPCIÓ 
 
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 Joan-
Andreu 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 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) 
 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

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 

Vetlla de pregària Vetlla de Quaresma 
Dissabte 17 de febrer a les 
19 

Recés de Quaresma 
Abraça el teu passat per viure el present 
Acompanya Conxa Adell.  

Dissabte 24 de febrer de les 
10 a les 17 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

 
 

http://benedictinessantperepuelles.cat/cons8.pdf
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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 a les 18  

  

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

II Simposi Internacional “Reforma i reformes en l’Església” 

 

 
 
L’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza el Simposi internacional “Reforma i 
reformes en l’Església, II. La santedat i la sinodalitat, claus per a la renovació 
eclesial” (Barcelona, 21 i 22 de febrer de 2018). 
  
Després de les lliçons històriques de la Reforma de l’Església analitzades l’any passat, 
aquesta segona edició estudiarà el testimoni de la santedat i la sinodalitat en els diversos 
àmbits de l’acció eclesial com a factors decisius de renovació. Igual que en el Simposi 
anterior, les sessions de tarda es dedicaran a la vessant pastoral, endinsant-nos en els 
desafiaments i reptes de la pastoral dels joves, a propòsit de la temàtica proposada pel 
papa Francesc en el proper Sínode de Bisbes. Vegeu el programa adjunt. 
  
Les sessions tindran lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona: carrer 
Diputació, 231. 
  
Podeu fer la vostra inscripció a través de l’enllaç web:  

http://www.teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/ii-simposi-internacional-
reforma-i-reformes-en-lesglesia/127 

 
 

Curs “Com cuidar millor als nostres germans i germanes grans” 

Dia: Dimecres 21 de febrer 2018 

Lloc: Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep Col·legi El Carme. C/ El Mar, 16-
1843004 Tarragona.  

Hora: de 10 a 13:30 
Preu: 10€. Cal inscripció prèvia. Enviar correu a 
cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org  

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC12.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/ii-simposi-internacional-reforma-i-reformes-en-lesglesia/127
http://www.teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/ii-simposi-internacional-reforma-i-reformes-en-lesglesia/127
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Los religiosos y las 
religiosas se enfrentan en 
nuestros días a nuevos 
retos; uno de los más 
importantes es cómo 
desarrollar nuevos modelos 
de acompañamiento de sus 
hermanos y hermanas 
mayores con el fin de 
cuidarlos y atenderlos 
mejor, buscando no solo 
asistirles sanitariamente, 
sino integralmente en sus 
últimos años de vida.  

Estos nuevos modelos deben centrarse en el acompañamiento personalizado y 
humanizante, y basarse en el cuidado integral de las Hermanas y Hermanos mayores 
convirtiendo este acompañamiento en el eje central de nuestra actuación.  

No queremos olvidar el papel fundamental que tiene la Comunidad dentro de este modelo 
de cuidado, integrado todo ello en una atención coordinada y de calidad. Este reto exige 
un cambio de mentalidad y se convierte en una nueva misión para nuestros tiempos.  

Este Modelo de Cuidado Integral a nuestras Hermanas/os Mayores defiende que el 
trabajo con personas dependientes, debe ser un ejercicio centrado en las potencialidades 
de las mismas, más que en sus enfermedades, carencias o pérdidas, atendiendo a cada 
mayor desde lo que ha sido su experiencia vital y sus capacidades preservadas, en su 
individualidad, de una manera global e integral, sin olvidar atender ninguna dimensión del 
ser humano.  

Contingut 

 Una primera aproximación  
 Retos que se nos plantean  
 Cómo cuidar integralmente a un religioso/a mayor: Cuidar a semejanza del buen 

samaritano A la luz de la parábola ¿cómo podemos cuidar mejor?  
 La clave: la atención centrada en la persona Principios de la Atención centrada en la 

persona Y entonces ¿cómo lo hacemos? Las historias de vida  
 ¿Y para animar una Comunidad de mayores?  
 Conclusiones y aportaciones  
  

 

Montserrat proposa un cap de setmana per preparar-se per viure el 
temps quaresmal 
 
El cap de setmana del 24 i 25 de febrer, l’Hostatgeria de Montserrat ofereix un recés, 
obert a tothom, per tal de preparar-se per viure la Quaresma. Amb el títol 4 models de 
persona, el P. Sergi d’Assís Gelpí, hostatger del Monestir i director del recés, proposa 
elaborar i integrar les vivències personals quotidianes i els reptes de la nostra societat a la 
llum de l’Evangeli. 
El recés començarà al migdia del dissabte 24 de febrer, amb les presentacions i les 
dinàmiques que ajudaran a entrar en les actituds pròpies d’aquest cap de setmana, i 
acabarà l’endemà, diumenge, havent dinat. 
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Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir de Montserrat i s’emmarca dins d’una 
sèrie d’activitats que oferirà durant el 2018, com ara recessos per a joves (de 20 a 35 
anys), exercicis espirituals per a religiosos i religioses... A la tardor està prevista l’activitat 
Descobreix la vida monàstica, un cap de setmana destinat a persones agnòstiques. 
 
Els interessats a participar en el recés 4 models de persona, dels dies 24 i 25 de febrer, i 
dirigit pel P. Sergi d’Assís Gelpí, poden enviar un correu-e a 
hostatgeria@abadiamontserrat.net o bé trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. hostatger. 
Les places són limitades. 
 

Jornades d’àrees de justícia i solidaritat, missió i cooperació Confer 

mailto:hostatgeria@abadiamontserrat.net


33 | 42 
 
 

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. 
 

Exposició “Els caputxins catalans a l’Amazònia” 

 

https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=359c62d2d0&e=830feccecb
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=5a1e799915&e=830feccecb
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Jornades “Vida religiosa i salut” 
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Jornada de portes obertes a les famílies dels futurs escolans de 
Montserrat 
 

Diumenge 4 de març, l’Escolania convida a conèixer el centre a famílies interessades en 
el seu projecte educatiu, de la mà d’escolans 
 
La inscripció a la jornada, que comença a les 12.30h i que inclou el dinar, està 
oberta a nens de 6 a 8 anys amb ganes de cantar i s’ha de fer prèviament al web 
www.escolania.cat o trucant al 93 877 77 67 
 
 Montserrat, gener de 2018. L’Escolania celebra el diumenge 4 de març la jornada anual 
de portes obertes, que està pensada per a nens a partir de Primer d’Educació 
Primària, i les seves famílies. Des de la direcció del centre es recomana, per això, que el 
primer contacte es produeixi abans del 3r. de Primària, ja que, com més aviat ho facin, 
se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que en el futur 
poden ser positius per aconseguir uns resultats òptims a l’hora d’entrar a formar part de 
l’Escolania. 

 
Els escolans s’impliquen clarament en aquesta diada festiva, ja que fan de guies dels 
nens interessats i les seves famílies per les dependències de l’edifici. D’aquesta manera, 
la convocatòria de les famílies interessades és a les 12.30h del diumenge 4 de març -un 
cop finalitzada la missa i el cant de la Salve i el Virolai-, quan començarà la visita guiada 
pel centre.  
A les 14h, l’Escolania ofereix el dinar a totes les famílies que vinguin; a les 15h tindran lloc 
activitats de lleure per als nens i, paral·lelament, se celebrarà una reunió informativa per 
als pares i mares. Per cloure la jornada, a les 16.30h, hi haurà una xocolatada 
organitzada per les famílies dels escolans. La inscripció a la jornada, que està oberta a 
tots els nens de 6 a 8 anys amb ganes de cantar. S’ha de fer prèviament a través del web 
www.escolania.cat o trucant al telèfon 93 877 77 67. 
 
Des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l’Escolania entren a 4rt de Primària –i algun 
a 5è-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical. L’estada 
a la residència, de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels 
propis nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a 
casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans prenen part a la Missa 
Conventual del Monestir, i a la tarda participen a l’ofici de Vespres amb la comunitat 
benedictina. Fora d’aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus 
pares i germans. 

http://www.escolania.cat/
http://www.escolania.cat/
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Exercicis Bíblics - espirituals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació de portaveus de la vida religiosa 

 
CONFER ha abierto ya el plazo de 
inscripción para el segundo curso-taller 
de formación de portavoces, en el que 
se trabajará específicamente la 
competencia de "Hablar en público en 
entornos profesionales". 
El curso-taller se desarrolla entre los 
días 5 y 6 de marzo, en la propia sede 
de CONFER y  combina formación 
teórica en portavocía, comparecencias 
públicas y manejo de crisis con 
ejercicios prácticos que incluyen la 
grabación en vídeo y el posterior análisis para la mejora de la comunicación institucional. 
Esta formación está especialmente destinada a Superiores Mayores y sus Consejos, a 
Delegados, y, en general, a todas las personas que tengan en algún momento la 
responsabilidad de representar a sus instituciones ante los medios de comunicación o en 
entornos profesionales.  
 
Para garantizar la práctica y la atención a todos los asistentes, se limitan a 25 las plazas. 
En este enlace se puede consultar y descargar el programa detallado. 
Aquí se puede realizar la inscripción. 

http://confer.es/698/activos/texto/6674-triptico-comunicacion-taller-portavoces-18030506.pdf
http://confer.es/que_hacemos/actividades/Curso+de+formaci%F3n+de+Portavoces.+Hablar+en+p%FAblico+en+entornos+profesionales
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Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius 
(Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 
MES DE JUNIO 
01-09: Padre Juan José Martines sj 
17-24: Padre José Luis Bartolomé CSsR 
                                                                                                                                                                                        
MES DE JULIO                       
17- 25: Padre Juan José Rodríguez Ponce sj 
                                                                                                                                                                                                                        
MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
            
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la noche del primer día y terminan la noche del día 
señalado. Si una vez hecha la reserva de la plaza, surge un motivo por el que no pueda 
acudir, avise con tiempo suficiente para poder disponer de la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y grupos organizados para retiros, asambleas etc. 
desde el compromiso cristiano.  
Los E. E. se realizan en castellano. 
En el momento de hacer la reserva de la plaza, se debe ingresar 50€  a fondo perdido a la 
Caixa de la cuenta del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descontar en el pago final.                         
Para garantizar y formalizar la asistencia a los E.E. se pagará la totalidad 15 días antes 
del inicio de los mismos. 
 

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 
 

Més información: www.confer.es 

http://www.confer.es/
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Obra de teatre sobre Francesc d’Assís 

 

Dominics, els Rosari i Barcelona 
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Activitats quaresmals a la cova de Sant Ignasi (Manresa) 
 

2-4 de març, Recés de 
Quaresma: Disposar-se a la 
alegria del Ressuscitat. A 
càrrec de David Guindulain sj 
 
2-4 de març. Recés 
multigeneracional: per a 
famílies senceres. Coordina: 
Rafel Abós. 
 

Cada dimarts de Quaresma, de 21 a 22h. Pregària contemplativa a La Cova de Sant 
Ignasi 
 
17 febrer i 3 de març. Jornades de pregària contemplativa. Acompanya l’Equip Comunitari 
de la Cova 
 
3-28 de març. Seminari d'exercicis: La quarta setmana: de la mística de la unió al realisme 
de la vida ordinària. Coordina: Francesc Riera, sj 
 
29 de març-1 d'abril. Tridu Pascual. Recés i celebració dels dies sants. Acompanya Carles 
Marcet sj i David Guindulain sj. 
 
 
 

El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

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

www.urc.cat 
 

També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter.  

Tindràs informació diària. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús, la nostra font d’inspiració  
 
La setmana passada se celebrà una sessió del Seminari Permanent de Gestió de 
Xarxes Escolars (SPGXE), adreçat especialment a responsables de xarxes, equips de 
gestió i titularitats, delegats d’ensenyament, titulars i directors. Era una de les sessions 
que periòdicament -sis cada curs- organitza la FECC. El tema que convocava era: Com 
es manté la identitat mitjançant els equips de titularitat.  

La ponència inicial es va encomanar a Francesc Torralba, qui, amb la seva capacitat de 
mestratge, s’endinsà en el tema bo i constatant les dificultats que comporta traduir la 

Fundació de l’Escola Cristiana • fecc informa 671: 12.02.2018 
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identitat cristiana a les entitats educatives. També abordà la qüestió des de tres 
conceptes: la identitat, la identitat cristiana i les concrecions en cada realitat.  

Algunes pinzellades que conviden a la reflexió:  

La identitat és la naturalesa d’una cosa. És el que la defineix i la fa singular. Sempre té 
una configuració històrica (com va començar, qui en va ser el fundador). En aquest 
sentit, la crisi de la memòria és la crisi de la identitat i la rememoració és la forma de 
mantenir- la. El Papa Francesc parla de l’alzheimer espiritual, que consisteix a perdre els 
orígens. Ens hem de preguntar sovint: què en saben els nostres alumnes, professorat, 
PAS, directius, pares, dels nostres fundadors i el seu capteniment? La identitat queda 
reflectida en l’Ideari, que expressa la visió, l’horitzó que es vol assolir a través del temps 
i l’esforç multigeneracional. És allò a què aspira la comunitat educativa i que demana un 
esforç de recreació i redefinició continuada des de la realitat que es viu sense perdre 
de vista l’horitzó al qual apunta l’ideari.  

La identitat cristiana emana d’una 
referència central, la font d’inspiració, la 
matriu, Jesús de Natzaret, que les 
comunitats educatives, fruit d’una plural 
tradició, llegeixen i interpreten a través 
d’un carisma determinat. Una comunitat 
educativa és més cristiana com més mira 
d’assemblar-se i s’apropa a la font 
d’inspiració: Jesús era un mestre, un 
educador. Eduquem i volem educar com 
ell educava, i és per això que Torralba 
assenyala que Jesús inclou 
universalitat, s’adreça a tothom; marca 
una preferència per un col·lectiu, pels 
descartats, en paraules del Papa 
Francesc; mostra capacitat d’adaptació a 
tothom, parla de manera comprensiva, 
clara i concisa; els seus ensenyaments 
són orals, a partir dels fets i valorant els 
silencis; és un mestre itinerant que va a 
la recerca de l’altre; transmet saviesa de 
vida.  

Les concrecions són el resultat de la 
negociació amb la realitat. Sempre 
convé tenir en compte el context per 
actuar amb el pragmatisme que afecta 
als continguts, és a dir, a allò que 

ensenyem: la concepció de l’home, la concepció de la història, de Déu i quin accent tenen 
aquests continguts; la forma, com ho transmetem i ens relacionem amb les famílies, amb 
les institucions, com acollim i integrem els professors i alumnes, la forma diu com som; els 
rituals, litúrgies i simbolismes, que també configuren la identitat, adonar-nos que hem 
passat de la saturació litúrgica a l’evaporació. Cal trobar la mesura, recuperar 
simbolismes, convidar al recolliment i al silenci, a la vivència i a la celebració sense caure 
en esnobismes, des d’experiències reeixides.  

Complementà la intervenció del Dr. Torralba l’exposició dels processos de treball de la 
identitat des de les xarxes del Cor de Maria i la Fundació Educativa La Mercè. Va ser un 
matí ben aprofitat entorn un tema cabdal per al nostre col·lectiu.  
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El monestir de Santa Clara de Reus és un convent femení que segueix la forma de vida 
iniciada per santa Clara d'Assís fa 800 anys. Són 12 germanes que porten una vida de 
fraternitat, pregària i treball. Les clarisses tenen un obrador on elaboren dolços i 
galetes amb productes de proximitat. Aquest diumenge, 18 de febrer, a les 10.30, "Signes 
dels temps" entrevista Teresa Pujal, clarissa de Reus i presidenta de la Federació de les 
Clarisses de Catalunya, Castelló i Menorca. La conversa s'ha gravat a l'església del 
monestir. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 18 de febrer de 2018, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

 

 

 

 

 

 

2018  FEBRER  
19 dl CEVRE 

26 dl CEVRE 

Signes dels temps a TV3: “Les clarisses de Reus” 

Calendari URC 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
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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 

mailto:sec.general@urc.cat
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