
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felicitats, Pere Casaldàliga, pels teus 90 anys!!! 

Barcelona, 22 de febrer de 2018                                                                     ANY XI  núm. 429 

Els bisbes ho deixen ben clar 
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El divendres 16 de febrer, els bisbes de les 
diòcesis catalanes van publicar una nota sobre els 
esdeveniments polítics i socials produïts durant 
els darrers mesos a Catalunya. Els bisbes firmen 
per unanimitat un text que mira a la realitat de 
cara. Cal recordar que exactament la meitat dels 
bisbes titulars han nascut fora de Catalunya i que 
l’altra meitat han nascut dins. Han sabut assolir un 
punt de trobada que està per sobre del seu origen 
territorial. Són coneixedors que només pel fet 

d’escriure la nota pot rebre crítiques d’uns sectors o d’uns altres. Voler-les evitar 
submergint-se en el silenci seria trair la seva missió. Destaco cinc aspectes. 
 
Primer, reconeixen l’existència d’un problema polític de primer ordre que obliga a 
buscar una solució justa acceptable per a tothom. Molta gent no ho ha volgut veure. 
Problema durant anys ignorat. Pecat d’omissió. Reducció pels mitjans a un suflé. 
Clavegueres. Brigada Aranzadi. Politització de la justícia. Fins a l’1 d’octubre. Després: 
violència, 155, presó, percepció de venjança, denúncies, eleccions, Sixena, lluita 
electoral… Com buscar una solució justa acceptable per a tothom, tal com demanen els 
bisbes? 
 
Segon, demanen la formació d’un nou govern de la Generalitat. Formació difícil, 
perquè les eleccions van comportar uns resultats inesperats. S’ha volgut corregir amb 
altres mesures el veredicte de les urnes. Presó i exili.Gairebé mil persones 
investigades.Escapçar partits i organitzacions socials.Entre els independentistes, també 
sorpresa.Lluita de poder.Legitimitat o autonomisme.Ara immersió lingüística. Escenari 
complicat. Cal formar govern, segons les regles, o te’l formen. 
 
Tercer, esmenten la qüestió concreta de la presó preventiva. Demanen una reflexió 
serena sobre aquest fet. El món del dret clama al cel per l’ús actual de la justícia.I encara 
no sabem què passarà en els propers mesos. El papa Francesc va parlar ben clarament 
sobre la presó preventiva en un discurs del 2014. La concòrdia s’allunya com més 
s’intensifica la pressió judicial. El Tribunal d’Estraburg té els seus terminis, però s’albira 
una desautorització d’aquestes pràctiques portades a terme. 
 
Quart, defensen la legitimitat moral de les diferents opcions sobre l’estructura 
política de Catalunya. Anoten condicions: que aquestes opcions respectin la dignitat 
inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades de manera pacífica i 
democràtica. No tanquen portes. Afronten aquest punt, gens fàcil. L’opció guanyadora 
com a majoria parlamentària a les passades eleccions actua de manera pacífica i les 
seves propostes es poden sotmetre a una votació democràtica. 
 
Cinquè, demanen que els catòlics siguin instruments de pau i reconciliació.  
Subratllen que convé «pregar al bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya». Hi ha 
diferents opcions polítiques entre els catòlics. Com podem ser instruments de pau i 
reconciliació? Si no ens elevem a un pla superior a la polarització i a la batussa política, 
aquesta petició no podrà ser atesa. 
 

Lluís Serra Llansana 
 Nota pública dels bisbes de Catalunya 
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Els prelats de la Tarraconense advoquen per "refer la confiança mútua dins d'una 
societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política, social i també 
religiosa" 
 
Església de Barcelona. 16.02.2018 

 
Els bisbes de Catalunya, reunits els dies 15 i 16 de febrer a l’antic Seminari Menor de 
Tiana, han consensuat una nota pública que prega per la pau i la justícia a Catalunya. A 
continuació reproduïm el contingut íntegre elaborat pels deu prelats de les diòcesis amb 
presència en territori català. 
 
NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA 

En aquest temps de Quaresma, quan se’ns convida a la conversió personal i comunitària, 
no podem obviar els esdeveniments polítics i socials que s’han produït en els darrers 
mesos a Catalunya. 

Des d’aquesta perspectiva els bisbes de les diòcesis catalanes adrecem una crida a 
tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d’una societat com la nostra en la 
qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la 
concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de totes les 
persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest 
moment. 

No podem ignorar ni menystenir que en relació a Catalunya existeix un problema polític de 
primer ordre que obliga a cercar una solució justa a la situació creada que sigui 
mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb 
generositat i recerca del bé comú de tothom. Per això, tal com hem demanat 
repetidament, amb paraules del papa Francesc amb les que ens sentim compromesos, 
diem als catòlics i a tots els qui ens vulguin escoltar que «és hora de saber com dissenyar, 
en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i 
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acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i 
sense exclusions». (Evangelii Gaudium 239). 

El passat 21 de desembre es van realitzar eleccions al Parlament amb una gran 
participació dels electors. És necessari que, amb voluntat de servei, els parlamentaris 
escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d’un nou govern de la 
Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, i 
especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la crisi institucional, 
econòmica i social que vivim. 

Volem fer esment d’una qüestió concreta que ens preocupa. Pel que fa a la presó 
preventiva d’alguns antics membres del govern i d’alguns dirigents d’organitzacions 
socials, sense entrar en debats jurídics, demanem una reflexió serena sobre aquest fet, 
en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es deixin de 
considerar les circumstàncies personals dels afectats. 

Com a ciutadans d’aquest país i pastors de l’Església que fa camí a Catalunya, novament 
reafirmem que, encara que no ens correspon a nosaltres optar per una determinada 
proposta als nous escenaris que en els darrers temps s’han plantejat, defensem la 
legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya que es 
basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin 
defensades de forma pacífica i democràtica. 

Finalment, demanem als catòlics que, descobrint el pas de Déu per la vida en aquests 
moments de complexitat, siguem instruments de pau i reconciliació enmig de la societat 
catalana, i no deixem de pregar el bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya. 
 

Tiana, 16 de febrer de 2018 
 

 

Comunicat de la reunió n. 225 de la CET 

Els dies 15 i 16 de febrer de 
2018 ha tingut lloc la reunió n. 
225 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) 
a la Casa d’Espiritualitat «Maria 
Immaculada» de Tiana. La 
reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe de Tarragona. 

1.- Els bisbes s’han reunit amb 
les autoritats acadèmiques de 
l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, que agrupa les Facultats 
de Teologia de Catalunya, la 
Facultat Eclesiàstica de 

Filosofia de Catalunya i la Facultat «Antoni Gaudí», per dialogar amb ells sobre les 
diverses aportacions de les matèries teològiques, filosòfiques i humanístiques al 
pensament cristià d’avui. Els degans de les tres facultats, Dr. Joan Planellas, Dr. Jaume 
Aymar i Dr. David Abadias, han presentat els respectius temes. També el Dr. Joan 
Planellas ha exposat als bisbes els resultats de l’informe que l’Agència Vaticana per a 
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l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques 
(AVEPRO) ha realitzat amb satisfacció a la Facultat de Teologia de Catalunya. 

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Dr. Armand Puig ha presentat la nova 
Constitució Apostòlica «Veritatis Gaudium», del papa Francesc, aprovada el 27 de 
desembre de 2017, que regula les institucions acadèmiques eclesiàstiques per a una 
revisió i actualització dels estudis, d’acord amb el desenvolupament d’aquests estudis en 
els darrers anys i també pel nou context sociocultural del nostre món. 

S’ha tingut present també que el proper 7 de març s’escau el 50è aniversari de l’erecció 
canònica de la Facultat de Teologia, amb dues seus a Barcelona i Sant Cugat del Vallès. 
Aquell dia, se celebrarà l’Eucaristia que presidirà el Gran Canceller, cardenal Omella, i a 
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona el prefecte de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, l’arquebisbe Lluís Ladaria Ferrer, pronunciarà la lliçó magistral «Fer 
teologia en el context universitari i cultural del segle XXI». 

També el Dr. Armand 
Puig ha presentat el 
nou número de la 
revista Quaderns de 
Pastoral, una 
publicació que a partir 
d’ara edita la Càtedra 
de Teologia Pastoral 
«Arquebisbe Josep 
Pont i Gol» i dirigeix el 
Dr. Daniel Palau, 
prevere del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat. 

2.- Mons. Francesc 
Pardo, com a president 
del Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de Joventut (SIJ), acompanyat d’alguns membres del SIJ, Mn. 
Bruno Bérchez, Mn. Ivan Cid, la Sra. Sílvia Ruzo i Mn. Gerard Reverter, han informat els 
bisbes dels diferents aspectes organitzatius i de contingut de l’Aplec de l’Esperit, la 
trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears i 
Andorra, que tindrà lloc a Tortosa, els propers 19 i 20 de maig, solemnitat de Pentecosta, i 
que enguany té com a  lema Crist és la Vida. 

3.-  Els bisbes han designat Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, com a nou 
Bisbe-President del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears 
(SIC) i han encomanat l’acompanyament del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera 
(SIPO) a Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. També atendrà, juntament amb 
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona, l’àmbit interdiocesà de la Pastoral de Joventut. 

4.- S’ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2017 i el Pressupost de l’any 
2018 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats. 

5.- Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a ensenyament, patrimoni 
artístic, pastoral de la salut, i seminaris. 

6.- Així mateix han reflexionat sobre el moment polític i social que es viu a Catalunya i han 
fet pública la següent Nota: (publicada a la pàg. 3 de l’Horeb) 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 78 

Data 15 de març de 2018, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
 
 
 
 
 

13.45 
 
 
 

 
 
14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons.Romà Casanova– Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi 
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2017 
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic 2017 
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2018 
SEGON MOMENT 
6. Primer tema d’estudi i debat:“Repercussions i desafiaments dels processos de 

reestructuració en la vida religiosa a Catalunya.” 
Exposició del tema i treball en grups 

Descans 
7. Segon tema d’estudi i debat: “Del Congrés de Vida Religiosa de Catalunya ara fa 25 

anys a la convocatòria d’un nou Congrés?” 
a. El Congrés de Vida Religiosa de Catalunya (1993-1995) vist per un dels seus 

protagonistes: P. Andreu Trilla. Itinerari i conclusions 
b. Pluja d’idees sobre un nou Congrés. Diàleg en grups 

8. Formulació de propostes i, si escau, votació 
TERCER MOMENT 
9. Secretariat Interdiocesà de Missions: P. Antoni Calvera 
10. Algunes propostes d’actuació a càrrec de la Junta directiva de l’URC 
CLOENDA 
11. Informes breus  
12. Torn obert de paraula 
13. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 

 78 

78 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Maristes. 19.02.2018 
 
El Germà Valerià ha mort aquest diumenge 18 de 
febrer a Girona, la ciutat que el va veure néixer 
l’any 1961, i en la qual els darrers onze anys ha 
estat desenvolupant la seva missió educativa a 
l’escola dels Maristes com a sotsdirector. El Valerià, 
home entusiasta, marista de socarrel, apassionat 
per l’Evangeli i pels joves, ens deixa un 
testimoniatge de vida que ha marcat totes les persones que l’han conegut. Va viure amb 
fermesa la seva vocació de germà enmig dels joves en totes les escoles maristes on va 
estar com a professor-educador: Sants, Sabadell, Tarragona, Igualada i Girona. Un 
mestre amb mentalitat científica, un gran biòleg però sobretot va ser un exemple de 
catequista i animador de la fe incansable i dinamitzador de moltes activitats escolars i 
extraescolars com l’esport, la dansa, la música... Va dedicar gran part de la seva activitat, 
gairebé vint anys (del 1998 al 2007), a la pastoral juvenil i vocacional de la província 
marista; alguns anys ho va combinar amb el secretariat general de la URC (Unió de 
Religiosos de Catalunya) dinamitzant i impulsant moltes iniciatives per als religiosos i 
religioses de Catalunya.  
 
Al davant de la pastoral marista a Catalunya destaca, especialment, la dedicació i 
preocupació per la pastoral vocacional amb els joves. Va impulsar moltes iniciatives en 
aquest sentit, sempre sensible que els joves trobin el seu camí, la seva felicitat com a 
persones a partir del discerniment i l’acompanyament. Reflex de la seva profunditat 
personal i de la seva vivència de l’Evangeli, va transmetre als joves i a les persones que el 
van acompanyar en la pastoral de joves aquesta sensibilitat per acompanyar, per estar a 
prop, per animar i estimar la persona i el seu camí de vida.  
 
Un altre aspecte que el Valerià va estimar i va impulsar és l’ensenyament de la religió a 
l’escola. Va ser, juntament amb altres educadors maristes, l’impulsor i el creador del 
projecte ERE marista, una actualització de l’ensenyament de la religió a l’escola amb la 
intenció que els infants i joves poguessin descobrir el sentit transcendent de la vida en les 
diferents tradicions religioses, poguessin fer una bona síntesi del missatge cristià i fossin 
capaços de fer un diàleg fe-cultura que els servís per orientar la seva vida. Després de la 
creació del projecte ell mateix en va ser un digne aplicador a l’escola de Girona.  
 
A part de tots aquests aspectes, els qui hem tingut la sort de conviure i compartir amb el 
Valerià hem pogut descobrir la seva vàlua com a persona i com a religiós marista. La seva 
manera de viure la fraternitat i la vocació marista, la seva sensibilitat per ser un home 
d’església, la seva incansable passió per la lectura, especialment de teologia, el seu bon 
humor... Va ser una persona que sempre pensava bé dels altres i sempre va saber 
transmetre entusiasme i  optimisme, fins i tot en els darrers mesos de la seva vida quan la 
malaltia l’anava debilitant.  
 
Ens deixa el Valerià, germà marista, fidel deixeble de Champagnat, una persona 
profunda, un home de Déu en el nostre temps. Ens deixa el Vale, el nostre amic, el nostre 
germà. La teva petjada queda en el nostre cor. Tots els qui hem compartit amb ell som 
una mica Valerià. El teu somriure sempre estarà amb nosaltres. Gràcies Vale! 
 

Germà Ramon Rúbies 

Mor el marista Valerià Simón, secretari de l’URC del 1998 al 2002 
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Jesuïtes. 14.02.2018 
 
Avui, dimecres de Cendra, iniciem el temps de Quaresma. Sovint no és fàcil entendre el 
sentit d’aquest temps litúrgic, en el que ens trobem amb propostes tan poc populars com 
la pregària, l’almoina o el dejuni. En el seu missatge de Quaresma, el Papa 
Francesc ens recorda que la pregària “fa que el nostre cor descobreixi les mentides 
secretes amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos”, l’almoina “ens ajuda a 
descobrir que l’altre és el meu germà”, i el dejuni “ens fa estar més atents a Déu i al 
proïsme”. 
De fet, la Quaresma ens convida sobretot a aturar-nos, a prendre distància de les 
preocupacions diàries i dedicar un temps a la reflexió i la pregària. Per a totes les 

persones agosarades que 
vulguin intentar-ho, la 
Companyia de Jesús ofereix 
diverses propostes i recursos. 
Es tracta de recessos, tallers, 
xerrades, celebracions, llibres 
o textos per aprofundir... i 
també iniciatives que es poden 
seguir online i a través de les 
xarxes socials, perquè, encara 
que sembli un contrasentit, 
també a les xarxes podem 
mirar de fer-nos un petit espai 
que ens ajudi a desconnectar. 
Us en presentem algunes. 
 
Recés online d'Espai Sagrat: 
Vers el desert 
A partir d’avui podeu seguir 
el recés online de 
Quaresma que ofereix el portal 
de pregària Espai Sagrat, 
disponible en més de 20 
llengües i també en català. El 
tema d’aquest any és el desert. 

A la Bíblia, el desert és un lloc de preparació; un lloc on vèncer la temptació; el lloc on 
moltes persones son conduïdes per Déu, com el mateix Jesús abans de començar la seva 
vida pública. Això ens donarà l’oportunitat de meditar tant sobre els moments de desert 
que trobem a l’Antic i al Nou Testament, com també sobre els llocs de desert presents en 
les nostres vides. Consta de set sessions que s’aniran publicant cada dijous al llarg de les 
setmanes de Quaresma. Qui ho prefereixi pot descarregar el recés complet per 
treballar-ho al llarg d’una o dues jornades, o en trobades comunitàries. Es podrà anar 
seguint el recés també a través de les xarxes socials del portal de pregària de la 
Companyia de Jesús, PregariaCat, a twitter i facebook. 
 
"La Passió, una història per avui" 
Pel que fa a les propostes presencials, és novetat d’aquest any el programa de tres 
xerrades sobre la Passió al Casal Loiola de Barcelona, amb el jesuïta José M. 

Sis propostes dels jesuïtes per viure plenament la Quaresma 

https://www.esglesiabarcelona.cat/documents/missatge-del-sant-pare-per-a-la-quaresma-2018/
http://www.espaisagrat.org/node/199539
http://www.espaisagrat.org/node/199539
http://pregaria.cat/secRecessos/documents/reces32.pdf
https://twitter.com/pregariacat
https://www.facebook.com/pregariacat?_rdr=p
http://www.jesuites.net/sites/default/files/charlas_sobre_la_pasion.jpg
http://www.jesuites.net/sites/default/files/charlas_sobre_la_pasion.jpg
http://www.casalloiola.org/
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Rodríguez Olaizola. En un món on tot passa tan ràpid, enmig de la fugacitat, el relat de la 
Passió és una història que travessa el temps per parlar-nos de les vides, possibilitats i 
realitat de les persones de carn i ossos. Amb aquesta proposta Rodríguez Olaizola ens 
parlarà de la fragilitat, que és part de la nostra vida; de les cruïlles que ens trobem i 
davant les quals hem de prendre decisions no sempre fàcils; i finalment de la fe, no com a 
possessió de certeses, sinó com a una forma de cerca, perquè viure i creure, és cercar. 
 
Recés de Quaresma a la Cova 
Sant Ignasi de Manresa 
Si es tracta de fer una aturada per 
a meditar i pregar, és clar que una 
de les millors maneres 
d’aconseguir-ho, si és possible, és 
desplaçant-nos físicament a un 
altre entorn que no sigui el 
quotidià i fent un recés de dos o 
tres dies. La Cova Sant Ignasi de 
Manresa és un marc privilegiat per 
a cultivar la interioritat i a principis 
de març ofereix el recés de 
Quaresma “Disposar-se a la joia 
del Ressuscitat”, que conduirà el 
jesuïta David Guindulain per 
ajudar a recórrer el camí cap a la 
Pasqua. La proposta combinarà 
moments de treball individual i 
pregàries comunitàries, i la 
possibilitat també d’un 
acompanyament personalitzat. 
 
Pregar amb els sentits a la Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del Clot 
Les parròquies i comunitat cristianes programen també aquests dies xerrades i activitats 
especials, com la comunitat cristiana Sant Pere Claver del Clot, a Barcelona, que centra la 
seva proposta de Quaresma aquest anys a “pregar amb els sentits”, una activitat que 
s’iniciarà aquesta setmana i que s’anirà recorrent al llarg de les setmanes de Quaresma. 
 
Vetlla: Pelegrins amb Sant Ignasi, de Montserrat a Manresa 
l calendari ha volgut que coincideixi aquest any amb el final de la Quaresma la 
tradicional vetlla a Montserrat i caminada a Manresa. Es tracta d’una experiència que 
recorda la que va tenir el mateix Sant Ignasi, quan de soldat va esdevenir pelegrí, i que 
resulta especialment adient per atendre la demanda que ens fa el Papa Francesc en el 
seu missatge de Quaresma, de mirar cap al nostre interior per descobrir les mentides amb 
les que sovint ens enganyem a nosaltres mateixos. 
 
"Tornar a Déu" 
Els qui prefereixen un suport en text tradicional per acompanyar el temps de quaresma, 
poden recórrer al llibre "Tornar a Déu", publicat per l'editorial Claret, una guia per pregar 
amb els Evangelis del temps de Quaresma i fins a la Setmana Santa i amb els comentaris 
a aquests evangelis publicats al web “espaisagrat.org”. 
 
http://www.jesuites.net/quaresma-alliberar-se-de-les-distraccions-descansar-en-la-
presencia-dun-deu-que-ens-espera 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/reces-de-quaresma
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/reces-de-quaresma
http://www.jesuites.net/pregar-amb-els-sentits-la-comunitat-cristiana-sant-pere-claver
http://www.jesuites.net/vetlla-montserrat-manresa-1
http://pregaria.cat/index.php?sec=recursos&op=2&id=444
http://www.jesuites.net/quaresma-alliberar-se-de-les-distraccions-descansar-en-la-presencia-dun-deu-que-ens-espera
http://www.jesuites.net/quaresma-alliberar-se-de-les-distraccions-descansar-en-la-presencia-dun-deu-que-ens-espera
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La Provincia de Aragón-San Rafael, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
atiende anualmente más de 300.000 personas que acuden a los centros asistenciales por 
un episodio agudo de salud o de accidente. Para sensibilizar sobre este tipo de 
afectaciones, así como para informar sobre la labor que la Orden ofrece a este colectivo, 
basado en un modelo de atención integral, estrenamos vídeo divulgativo.  
 
“Tu vida puede cambiar en un momento por culpa de un episodio agudo de salud o de un 
accidente”. Así empieza el nuevo vídeo divulgativo que la Provincia de Aragón-San 
Rafael, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, acaba de lanzar a través de sus 
redes sociales. El objetivo es mostrar al público la labor que se realiza en los centros 
asistenciales de la Orden para atender a personas que han sufrido un episodio agudo de 
salud, actuando con rapidez cuando se produce y estando a su lado curando y cuidando 
al paciente durante todo su proceso de recuperación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La atención hospitalaria y especializada de agudos cubre diferentes servicios de atención 
sanitaria para la población: atención ambulatoria (consultas externas), hospitalización, 
urgencias, hospital de día, intervenciones quirúrgicas con o sin ingreso y pruebas 
diagnósticas. En 2016 se atendieron a 314.929 personas, entre las cuales se realizaron 
43.736 intervenciones quirúrgicas, 4.807 partos y se registraron más de 676.000 visitas 
en consultas externas.  
 
La atención de pacientes agudos de la Provincia de Aragón-San Rafael se realiza en: 

 Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
 Fundació Althaia - Manresa (Barcelona) 
 Hospital Sant Joan de Déu - Palma de Mallorca 
 Hospital San Juan de Dios - Zaragoza 
 Hospital San Juan de Dios - Pamplona 

  
Acceso al vídeo: https://vimeo.com/238721492 
Más información: http://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-estrena-video-sensibilizar-
sobre-atencion-al-paciente-agudo 

San Juan de Dios estrena un vídeo para sensibilizar sobre la atención 
al paciente agudo  

 

https://vimeo.com/238721492
http://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-estrena-video-sensibilizar-sobre-atencion-al-paciente-agudo
http://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-estrena-video-sensibilizar-sobre-atencion-al-paciente-agudo
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Jordi Llisterri. Catalunya Religió. 11.02.2018 
 

L'edifici que era un noviciat per a les dominiques ja és un "noviciat" per a les famílies 
vulnerables. Aquest dissabte al vespre es van beneir els nous locals de l'Espai Caixa 
Francesc d'Assís a Manresa, una de les concrecions del projecte #invulnerables que 
lidera Sor Lucía Caram i que s'inclou en el programa CaixaProinfància. 
 
Una part del monestir de Santa Clara de Manresa ha estat totalment remodelada per 
l'Obra Social la Caixa per acollir un espai per a infants, joves i famílies en situació de risc 
social. Serveis d'atenció psicoterapèutica, reforç educatiu, educació en el lleure, suport 
educatiu i familiar, i un espai materno-infantil donaran una nova vida al convent de les 
dominiques. Són tres plantes totalment reformades que fa uns anys acollia el noviciat del 
convent i que ara havien quedat en desús. 
 
L'octubre de 2016 el papa Francesc va "beneir" el projecte en una visita que li van fer els 
impulsors a Roma. Francesc ha demanat diverses vegades que, si es buiden els 
convents, es posin al servei de la societat i dels pobres. Per aquest projecte, el mateix 
papa va suggerir que si volien posar-li de nom Francesc al nou centre, que no fos dedicat 
a ell, sinó al sant del qui va prendre el nom pontifici, Sant Francesc d'Assís. El 
cardenal Joan Josep Omella va fer arribar als impulsors del projecte que aquesta 
setmana li havia explicat al papa per telèfon que ja s'havien enllestit les obres i que 
Francesc li va dir que des de la distància es feia present a la benedicció. 
 
Lucía Caram va voler donar un to familiar a la benedicció, en espera de la inauguració 
oficial que es farà els mesos vinents. Per això va convidar alguns dels representants de 
projectes eclesials que també encarnen l'obertura de l'Església als pobres. Va presidir la 
benedicció el pare Àngel Garcia, fundador del projecte d'acollida de l'Església de San 
Anton de Madrid. També s'hi van sumar el rector de Santa Anna, Peio Sànchez, i la 

L'Espai Caixa Francesc d'Assís, 
un nou "noviciat" al convent de Sor Lucía Caram 

 

https://www.invulnerables.org/
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/pobreza-infantil/que-hacemos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/convent-santa-clara-manresa-inicia-obres-acollir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-rep-delegacio-programa-invulnerables
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escoltant-pobres
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teresiana Viqui Molins, dos dels impulsors de l'Hospital de Campanya d'aquesta 
parròquia de Barcelona. El jesuïta Lluís Magriñà, director de la Cova de Manresa, situada 
a tocar del convent de Santa Clara, també va afegir-se a la celebració.   
 
"Tot el sarau no va començar amb mi", va destacar Lucía Caram. En la benvinguda a 
l'acte va remarcar especialment la continuïtat del projecte amb la presència de diversos 
segles de les dominiques a Manresa: "Jo vaig venir aquí perquè ja hi havia una comunitat 
i abans d'arribar ja escoltava les pregàries que es feien en el convent preguntant-se que 
podem fer amb la gent que ve a la nostra porta i ens demana un ajuda".  Cedir les 
instal·lacions del convent a una obra social vol dir que les religioses no s'han quedat en el 
que era més fàcil, que era "donar-los només pa, omplir-los la boca i mirar cap a una altra 
banda".  
 
Les sales es van omplir de persones que estan donant el suport al projecte i després de la 
benedicció es va fer un concert en el qual van participar algunes de les famílies usuàries 
del centre. En l'acte també va adreçar unes paraules als assistents la subdirectora de 
l'Àrea Social de Fundació Bancaria “la Caixa”, Montserrat Buisan, i el director general 
d'Afers Religiosos, Enric Vendrell. Els dos van destacar la valentia de comunitat religiosa 
en posar les seves instal·lacions al servei de la societat. Com expressava també Sor 
Lucía Caram, "que millor que compartir allò que hem rebut i que era de tots". 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/espai-caixa-francesc-assis-nou-noviciat-convent 
 

 
 
 
 

Sor Lucía Caram: 
 
"què millor que compartir allò que hem rebut i que era 
de tots". 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/espai-caixa-francesc-assis-nou-noviciat-convent
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Eduard Pini. Catalunya Cristiana. 11.02.2018 
 
L’octubre de 2016, el papa Francesc va anunciar el tema a tractar en el proper Sínode 
dels bisbes: Els joves, la fe i el discerniment vocacional, que se celebrarà a la ciutat de 
Roma dos anys més tard, l’octubre de 2018.  
De seguida vam tenir a les mans la carta que ens adreçava el 13 de gener del 2017. En 
ella convida els joves a «viure en sortida» per fer possible «una societat més justa i 
fraterna», tot denunciant les realitats de violència, prevaricació, injustícia i guerra que 
vivim, especialment a les «perifèries del món». Recordava el «sí» que van dir els joves a 
la Jornada Mundial de la Joventut de Cracòvia, quan els va preguntar si «les coses podien 
canviar». «Un món millor es construeix gràcies a vosaltres, els joves, que sempre 
desitgeu canviar i ser generosos.»  
Amb aquestes paraules el Papa convidava a participar els joves de tot el món, creients o 
no, en aquesta dinàmica sinodal, i alhora presentava el document preparatori Els joves, la 
fe i el discerniment vocacional, amb tres gran apartats: a) els joves en el món d’avui; b) la 
fe, el discerniment i la vocació, i c) l’acció pastoral. El document es tanca amb un 

qüestionari general 
adreçat als joves de tot el 
món, i un altre grup de 
preguntes adreçades als 
joves de cada continent.  
L’Orde de l’Escola Pia, en 
sentir la invitació del Sant 
Pare, vam veure clar que 
havíem de fer sentir la veu 
dels joves dels 39 països 
on som presents. Per 
aquest motiu el pare 
general, Pedro Aguado, 
va convocar un sínode 
escolapi previ, amb el títol 
Piarist Synod. Amb tu +. 

Es tracta de la creació de grups de treball de joves i d’agents pastorals que treballen amb 
ells, a totes les demarcacions escolàpies, per respondre dos qüestionaris: un sobre la 
situació dels joves en el seu entorn i un segon sobre els joves en l’Església.  
Aquest treball s’està realitzant a totes les entitats escolàpies del món. Un cop finalitzat el 
temps del treball en grups, es realitzarà una posada en comú de cada grup per 
demarcacions.  
A casa nostra, aquesta posada en comú es realitzarà en una trobada que farem el dia 12 
de maig a l’Escola Pia de Sant Antoni, a la qual hem convidat al bisbe auxiliar de 
Barcelona, monsenyor Antoni Vadell, amb la intenció de donar un caire més eclesial i de 
comunió a la nostra aportació. Tota aquesta feina serà coordinada per la Comissió del 
Piarist Synod a Catalunya. 
Un cop fets els resums de cada demarcació, l’Orde convocarà set representants de cada 
regió per fer una trobada a cadascun dels cinc continents. En la trobada es faran els 
resums de les aportacions continentals, que seran enviades a l’oficina sinodal, com a 
aportació dels joves de l’Escola Pia. La trobada del Piarist Synod europea serà el mes 
d’agost de 2018, en un lloc encara per determinar.  
Però això no acaba aquí.El Sínode dels bisbes es realitzarà l’octubre de 2018, i esperem 
que uns mesos després el Sant Pare publiqui les seves conclusions. L’any 2020, en una 

La resposta de l’Escola Pia al sínode dels joves 
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trobada mundial amb representants de tots els joves participants en el sínode escolapi, 
treballarem aquestes conclusions.  
A nivell de Catalunya, el resum de les aportacions dels grups que hagin participat en la 
nostra demarcació serà lliurat al Capítol Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, que se 
celebrarà el mes d’abril del 2019, com a material de treball de l’Àrea de Pastoral, del qual 
esperem que sorgeixin noves propostes fruit d’aquesta crida que ha fet el papa Francesc.  
Tot aquest procés el podeu seguir amb més detall a https://piaristsynod.escolapia. cat en 
referència al Sínode català; i a http:// piaristsynod.org/ trobareu el web del sínode de l’orde 
escolapi, que també podeu seguir per facebook a https://www.facebook.com/ piaristsynod/ 
i per Twiter a @PiaristSynod.  
Esperem que aquest sínode que ja hem iniciat amb il·lusió doni molt de fruit i que, un cop 
culminat, puguem repensar l’acció pastoral que fem a les entitats de la nostra institució i 
fer la nostra aportació a la crida del Papa.  

 
Testimoni de 3 joves 
 
Àngels Doñate  
Hem volgut conèixer algunes de les respostes que els mateixos joves donen al 
qüestionari que els proposa el Sínode escolapi: un sobre la situació dels joves en el seu 
entorn i un segon sobre els joves en l’Església. Aquest és el testimoni de tres joves 
estudiants de 2n de Batxillerat de l’Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona.  
 
MARTÍ ISIDRO  
«No em sento gaire escoltat i comprès per l’Església»  
Sovint no estem contents del món que ens han deixat i per això protestem. Com 
podem passar d’una cultura de la protesta a una de la proposta?  
Per passar d’una societat de la protesta a la proposta, cal posar en marxa una educació 
que no creï desinterès polític en els joves i que els mogui a participar en la vida políti- ca i 
posar-se en la pell dels que estan pitjor per poder canviar les coses. A partir d’això, fer 
propostes, eliminar la burocràcia que endarrereix el progrés social. Una reforma des de 
baix per anar a millor. No només des dels partits polítics. Des de qualsevol institució o 
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organització es poden canviar les coses. Aquest Sínode és una bona ocasió per escoltar 
els protagonistes per tal de fer propostes i projectes nous que poden canviar el que ens 
trobem.  
 
Et sents escoltat i comprès per l’Església?  
No em sento gaire escoltat i comprès per l’Església ja que la meva realitat respecte del 
tema religiós no és comparable a les grans estructures i organitzacions. Però trobo que 
aquest Sínode és una molt bona oportunitat per començar a escoltar petites comunitats 
que són la base de tot. Cal començar a crear aquests llaços i unir les bases amb les 
jerarquies.  
 
ROSER TARRIDAS  
«Donem classes particulars a nens refugiats de Síria»  
Et relaciones amb joves que tenen una clara diferència amb tu per la seva religió, 
situació econòmica, cultural o origen? En cas afirmatiu, on? En cas negatiu, per 
què?  
Em relaciono amb joves, nens més petits, que tenen una situació diferent, com alguns 
refugiats que venen de Síria, a través del Casal Educatiu de l’Escola. Voluntàriament els 
fem classes particulars i els acompanyem perquè perdin la por al nou país. La 
recompensa és mútua. Ensenyem però ens coneixem, els coneixem. I m’emporto el seu 
carinyo, emoció i les seves experiències. Com- prendre altres realitats.  
 
FERRAN AGULLÓ  
«Els valors de l’Evangeli són universals»  
Com podem millorar les relacions entre generacions? Què podem aprendre de les 
generacions més grans?  
La manera de millorar les relacions de diferents generacions parteix del respecte i 
l’explicació d’experiències i interessos comuns. A partir d’aquí, la innovació i experiència 
que poden aportar joves i grans porta a una millor comunicació i més interès per part de 
les dues parts.  
Fins a quin punt els valors de l’Evangeli ens acompanyen en el dia a dia o en les 
opcions de vida que anem prenent?  
Els valors de l’Evangeli són els que em van transmetre a mi: la solidaritat, l’altruisme, la 
joia, l’alegria... Amb ells he fet la meva forma de vida i m’acompanyen en els grups on 
participo, en el dia a dia. D’una manera o d’altra els intento transmetre. Trobo que són 
universals, que tothom els té.  
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Joan Soler, claretià. Catalunya 
Cristiana. 18.02.2018 
 
«Jo moriré a peu dret, com els 
arbres...», vas escriure fa ja uns 
40 anys. I segueixes, ja tocant els 
90 anys amb la punta dels dits, 
vinclats els genolls i l’esquena pel 
Parkinson —aquest «germà» 
esdevingut «lladre-grileiro» de la 
teva salut, de la teva autonomia, 
de la teva capacitat 
comunicadora—. Però segueixes 
íntegre, generós, ocupat dels 
germans i germanes propers, dels re- talls de vida que t’arriben de lluny, de la injustícia 
que continua encadenant i matant, d’aquesta terra soferta. I segueixes encara amb 
aquella estranya tendresa que neix de la teva pau enmig d’una lluita tan despietada amb 
què la malaltia et tracta.  
Sí, és una passió, semblant a la de tants homes i dones víctimes de malalties nascudes 
al cervell, i que asserveixen el cos. Passió nascuda, segurament, dels esgotaments de 
tants viatges, acollides, dejunis, nits de vetlla, hores de persecució, incomprensions de 
jerarquies, persecucions de terratinents, calúmnies de polítics corruptes, intents 
d’atemptat de sanedrins diversos. Passió de vida oferta, Passionis Causa (vas rebre 
aquella distinció en una universitat) per la teva passió per i amb els humans.Amb els indis 
—els lliures tapirapés, els guerrers xavantes, els empobrits karajàs—. I amb tants 
germans de les lluites per llurs drets, pels camperols i els re-conqueridors de les terres 
robades pels latifundis —els de les terres ocupades, els de la Comissió Pastoral de la 
Terra, els del Moviment dels Camperols Sense Terra, l’MST—. Amb les comares de 
Nicaragua i del Salvador, i amb les comares de l’Araguaia, arrugades, sofertes, valentes, 
lluitadores, resistents, aquestes comares rostres de la comare Maria, rostre de totes elles. 
I amb tantes comunitats eclesials de base de Brasil i de tota l’Ameríndia, transformant 
l’església de Jesús, fent església nova que neix del Poble i de l’Esperit, que recupera la 
presència, la paraula i la presència profètica de les dones, que lluita i resisteix la voràgine 
d’aquesta bogeria malaltissa del neocapitalisme que destrossa terra, selva, rius i mars, 
que mata animals i persones, assassina de Pau i possibilitats de viure. I amb la Terra, que 
resisteix encara, tots els mortífers embats del gran capital, de la usura i el lladrocini fets 
llei.  
I t’alces tu, amb tantes i amb tants, dels morts i les mortes —màrtirs de la caminada, 
«Vides per la Vida», amb el màrtir Jesús— i dels vius —amb nosaltres de Catalunya i amb 
vosaltres de Brasil, i amb vosaltres d’Espanya i de l’Ameríndia i d’Europa—.I t’alces amb 
el crit de la terra, amb els cants de la memòria, amb les resistències i els passos de la 
lluita. Amb els silencis matinals, aquells serens silencis, mu- sicats per tants cants i crits 
d’ocells i bestioles. Amb les abraçades de la tendresa, de la poesia, de la música, de les 
rialles, de la taula compartida, de la casa per a tothom, del murmuri, aquest llenguatge 
que també tu comprens, de l’Araguaia.  
Aquest ample Araguaia que, com algú t’havia dit fa ja molts anys, ha estat el riu del 
baptisme sagrat més radical i definitiu de la teva vida. Perquè entrant en les profunditats 
de les seves aigües, n’has renascut radicalment fet Poble, germà de totes i tots, escoltant 
aquella veu més íntima i radical que batega al teu cor i a tots els cors i al cor de la Terra. 

Continuant aquesta teva i nostra llarga “caminhada” 
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En aquests dies duríssims, foscos i lluminosos de Catalunya, algú va enviar un whatsapp 
just la nit del 30 de setembre a l’1 d’octubre, aquelles paraules d’En Miquel Martí i Pol:  
I, sobretot, no oblidis que el teu temps és aquest temps que t’ha tocat viure, no un altre i 
no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la 
lluita, / car el teu lloc només tu pots omplir-lo.  

Entre dos patriarques, entre dos profetes. Del Ter a l’Araguaia, aquesta vegada. En 
aquests dies en què, més que mai ens cal omplir el sarró i el cor, en aquest dur viatge, al 
Brasil i a Catalunya, i a Espanya i a tants recons castigats per l’odi, la guerra, la corrupció 
i la mentida, ens fa bé de recobrar la teva paraula i la teva vida. Amb tenacitat i 
constància, rebent —tu ho demanaves— «aquella Pau estranya  
que brolla en plena lluita...». I tu, amb la teva vida valenta i humil —plena de dignitat, de 
lleialtat, de respecte, feta transformadora solidaritat diària—, has tatuat de gràcia i 
compromís, de tendresa i coratge, de lluita i esperança —sempre, l’esperança!—, d’amor i 
vida radicalment donats, molts camins personals i col·lectius d’aquest Brasil i aquesta 
Amèrica Llatina, d’aquesta Catalunya. I fas camí, indefectiblement, en poble, perquè ja la 
teva paraula i la teva vida estan sembrades en nosaltres i en tantes i tants! I fas camí, fins 
al final, a la casa del Pare, on obriràs el teu cor tot ple de noms i descobriràs, encara més, 
amb un joiós espant, que sempre, sempre, has caminat sobre el palmell de la seva mà. I 
has fet i fas camí indesinenter, aquest mot i aquesta actitud vital de ressons «espriuencs» 
i «raimonians» que el company David Fernández ens ha convidat a recuperar per viure’l 
també en aquests dies: amb cap fa- tiga per consellera, amb cap por per carcellera, amb 
cap odi per banderer, amb cap mentida per amiga, amb cap «titulitis» per mestra, amb 
cap diner ni poder per pontífex; només amb els teus peus descalços i les teves mans i el 
teu cos i el cervell i el cor humilment compartits, com el seu Cos-en-Poble. Com et volem, 
Pere! Com et volem en Poble! Com et volem en Església, vestida només de Vent i de 
sandàlies! Gràcies a la Vida, i al Déu de tots els noms, que ens han fet i ens fan el teu 
regal. Intentarem, cada dia, ser-ne dignes!  
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“Casaldàliga diu que el Primer Món hauria de suïcidar-se, renunciar a 
les seguretats” 
 
Antoni Bassas. Diari Ara. 10.02.2018 
 
Com era el Casaldàliga del 1962, a Catalunya? 
Tenia el despatx sempre obert, acollint gent a totes hores, des de prostitutes fins a jovent, 
famílies amb problemes, etcètera. Amb la Guàrdia Civil hi va tenir una relació directa, 
sincera i clara: no volia anar de bracet de l’Estat. Va tenir un tiet que van matar els rojos, 
però deia: “L’Església sempre ha sigut molt sensible als màrtirs que li han fet, i en canvi 

ha estat molt poc sensible als màrtirs que ella ha fet”. 
Així no hi pot haver pau ni reconciliació. 
 
 Per què va anar al Brasil? 
Al seminari ja li vèiem que ell volia estar a prop dels 
pobres. Primer va pensar d’anar a l’Àfrica, però 
després el Vaticà va demanar als claretians si podien 
anar de missió a una zona molt allunyada de la 
civilització, a São Felix do Araguaia, al Mato Grosso 
brasiler. En aquella època, els companys ja li deien 
Che Guevara. 
 
I quan va arribar al Brasil es va radicalitzar 
definitivament el seu compromís amb els pobres. 
Sí. Ell sempre recorda els primers infants acabats de 
néixer i morts, enterrats en capses de sabates. Allò va 
ser un primer bateig essencial. Casaldàliga diu que 
Déu ha posat un vuitè sagrament amb el qual és 
imprescindible combregar si volem viure la nostra 
experiència humana i cristiana d’una manera coherent: 

el poble. El poble és el sagrament, sense el qual els altres no tenen gaire sentit. Vol dir 
que Déu està present en els patiments, les lluites i les esperances del poble oprimit. Si 
Déu no és allà, és que no deu ser el Déu de Jesús. Amb aquesta experiència, el Pere no 
hi negocia. 
 
Amb Joan Pau II no s’hi va entendre gaire, oi? 
El Pere li va dir que no acceptava anar a fer les visites al Vaticà que els bisbes han de fer 
cada cinc anys com aquell que hi va a passar examen. Que s’ha de construir des de la 
comunió, i no des de la jerarquia. Al final hi va anar. I el Papa li va dir que com era 
possible que només hi hagués quatre capellans i un grapat de monges en un territori que 
és la meitat de l’estat espanyol. El Pere li va contestar que hi havia molts homes i dones 
cristians, que no calia que hi hagués moltes monges o capellans. A Joan Pau II li va 
escriure un poema que es titula Deixa la cúria, Pere, deixa el Sanedrí i la muralla. És 
curiós: el papa Francesc està fent això. Ha deixat la cúria, s’ha quedat amb les monges a 
la residència de Santa Marta i rep la gent allà. 
 
Vostè l’ha anat a veure a São Felix unes quantes vegades. 
Sí, com a company claretià i una mica deixeble seu. Jo sempre dic que és el meu pare en 
la fe, el Pere. 

Entrevista a Joan Soler Felip, claretià 
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Com és una conversa amb Pere Casaldàliga? 
Sempre s’interessa per la nostra situació, com a claretians, com a Església, com a país, 
com a Europa. Una de les coses impressionants del Pere és la seva capacitat de rebre 
informació. La col·lecció de revistes que rebien cada mes a São Felix era impressionant. I 
la casa està oberta. Recordo un xicot, disminuït psíquic, al qual el Pere cada dia li 
preparava l’esmorzar. El xicot feia una mica de neteja de les herbes del pati, i a la tarda 
tornava a berenar allà una altra vegada... Així eren les visites al palau episcopal, aquella 
caseta simplicíssima que tots hem vist. 
 
S i anéssim pel carrer a São Felix i 
preguntéssim «Qui creieu que és 
Pere Casaldàliga?», què dirien? 
L’avi Pere.L’amic dels pobres. Potser 
alguns dirien que es fa massa amb els 
indis. 
 
¿Aquest anell negre que porta té res 
a veure amb Casaldàliga? 
[Joan Soler es mira la mà i s’emociona.] 
Sí, esclar. Aquest anell està fet d’un petit 
coco d’allà. És un anell de tucum. És 
l’anell de bisbe del Pere.Per a mi, és estar casat amb el poble.El Pere Casaldàliga està 
casat amb el poble. L’Església no va ser el centre de l’anunci de Jesús, i no hauria de ser 
el centre del nostre anunci, sinó una eina al servei d’aquest projecte de plenitud humana. 
 
Quan ell diu “Les meves causes valen més que la meva vida”, sap que s’hi està 
jugant la vida. 
Se l’ha jugat més d’una vegada.Encara no fa gaires anys el van fer marxar perquè tenia 
una amenaça molt seriosa de mort, que era certa. El van amagar uns dies en un altre 
racó, en una ciutat. Ell ens diu moltes vegades a Occident: “Ei, suïcideu-vos”. Literalment. 
 
I ara! Què vol dir, amb això? 
Suïcideu-vos com a Primer Món. Us quedeu amb la vostra vida petita, construïu les 
vostres muralles, les vostres seguretats, però al Sud continuem vivint com si fóssim unes 
colònies. I ell diu que ens conformem amb les estructures de poder, i que anem vivint la 
nostra petita vida sense capacitat per construir una terra que sigui de tothom. 
 
¿És per això que ell parla d’Auschwitz en un sentit més ampli del que fem servir 
nosaltres? 
Sí. Hi ha hagut alguns teòlegs que s’han preguntat: “Com podem parlar de Déu després 
d’Auschwitz?” Però ell es pregunta com podem parlar de Déu, no pas després 
d’Auschwitz, sinó dintre d’Auschwitz. Nosaltres estem dintre d’Auschwitz.Mentre no em 
toqui a mi, anem fent la viu-viu. En canvi, cada vegada ens adonem més que és una 
problemàtica global: la Mediterrània, els refugiats, la guerra de Síria i el sistema econòmic, 
que està absolutament boig. 
Com està ara mateix el bisbe Pere Casaldàliga? 
Ara sordeja moltíssim.I també té Parkinson. Al començament, al Parkinson li deia “germà”, 
però ara ja li diu “ grileiro ”, que són els que entren als camps i roben les fruites. El 
Parkinson se li està emportant la vida.Ara té molt poca autonomia i necessita que el 
cuidin.A ell, que ha sigut molt comunicador, li costa bastant d’acceptar que no se l’entén 
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quan parla, perquè el Parkinson ja li agafa la musculatura. A vegades, dicta alguna cosa i 
li llegeixen els correus que rep. 
 
Ja no deu dir missa. 
Participa en alguna eucaristia.Ja sol anar sempre amb cadira de rodes. Està molt 
limitadet. Són 90 anys, i milers i milers de quilòmetres en autobús per aquelles carreteres. 
 
Ja és un sant, Pere Casaldàliga? 
Jo crec que sí, i tant! Però que n’hi facin o no, a ell no li importa gens ni mica. I, a més, 
quan fan beats gent tan punxeguda com ell o com el bisbe Romero, llavors endolceixen la 
seva biografia, i tota aquesta part més revolucionària sembla que desaparegui del camí 
de la seva vida. 
 
Suposo que ni es planteja ser enterrat a Balsareny. 
No, no. Ell ja va triar un lloc allà, al cementiri dels carajàs. A mesura que São Felix va anar 
creixent i hi van anar arribant els blancs, els indígenes van acabar marxant a l’altra banda 
del riu. Però van deixar un cementiri que sempre s’ha respectat. Era el lloc on van enterrar 
aquells primers nadons que es va trobar a la porta de casa... Ell sempre ha dit que volia 
que l’enterressin allà. 
 
 
 

 
Jordi Corominas i Joan Albert Vicens. Catalunya Cristiana. 18.02.2018 
 

 Cal tocar-lo, abraçar-lo, per 
adonar-se de la bellesa d’una 
persona com Pere Casaldàliga: 
tendre i exigent, indignat i ple de 
sentit de l’humor, fràgil i dur, 
valent en les seves debi- litats, 
contemplatiu i polític, fill de 
pastors, amant del petit poble que 
el va veure néixer i ciutadà del 
món, defensor dels indígenes i de 
totes les causes dels més 

perjudicats. Nostàlgic i esperançat, dolç i aïrat. La seva vida mateixa és un vers, una 
escletxa vers un món altre, que sense escapar de l’immens sofriment que sovint ens 
envolta, dona la mà, per caminar i obrir més escletxes, a tots els marginats i els que 
pateixen, en un vast movi- ment de rebel·lia i esperança. Perquè l’última paraula no és la 
de la mort, ni la dels poderosos sinó la de l’amor. És ben conegut que l’han intentat matar 
diverses vegades per la seva denúncia de la injustícia, per la seva llibertat davant de tot 
poder i fins i tot davant de les seves pròpies pors i temors.  
 
Aquest poema seu és en ell un vers vivent:  
 
Pobresa evangèlica  
No tenir res. No portar res. No poder res. No demanar res. I, de passada, no matar res;  
no callar res. Només l’Evangeli, com una faca afilada el plor i el riure en la mirada, la mà 
estesa i atapeïda la vida, a cavall donada aquest sol i aquests rius i aquesta terra 
comprada, per testimonis de la Revolució ja esclatada. «mais nada»!  
D’aquí aquesta sensació compartida per molts que hem tingut la sort de compartir uns 
dies amb ell a São Felix, independentment de si som cristians o no, que paraules com 

La seva vida mateixa és un vers 
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«reg- ne de Déu», «Església», «Evangeli», «Jesús», no són buides ni vanes, sinó que 
cobren en la figura del Pere tota la seva carnalitat i actualitat. «En el Jesús que ell 
expressa, en l’Església que ell viu, en el Regne que ell espera, sí que hi creuria», ens deia 
una amiga atea a la qual el Pere va explicar amb moltes senzillesa la seva fe. Pere deixa 
empremta en tots els que s’acosten a ell perquè tot en ell, amb les seves contradiccions i 
dificultats humanes, amb la seva taula sempre a punt per compartir, amb el seu «palau 
episcopal» sempre obert, amb el seu humor sorneguer, amb la seva tendresa a flor de 
pell, ens mostra un cristianisme i una església palpables que revelen el millor de cada un 
de nosaltres. Hom sent al costat del Pere que la duresa de la vida, el sentiment de buit, de 
derrota, de fracàs, de marginació, de sofriment... queden transformats. El Pere, com a 
cristià, no et predica el Regne de Déu, te’l fa sentir. Al seu costat et sents millor, més  
persona, més escoltat, amb més ganes de lluitar, amb més esperança, amb més alegria, 
il·lusió i fortalesa interior.  
Amb les paraules de Toru Akada (tretes de la pàgina dels claretians dedicada a P. 
Casaldàliga) volem acabar aquesta felicitació d’aniversari: «Un arbre s’eleva trenta metres 
sobre el dosser de la selva, a la riba del Gran Riu, testimoni del temps que passa, antic 
com el Temps mateix. En un altre lloc, molt lluny, a través del laberint d’aigua i vegetació, 
Pere Casaldàliga s’asseu enfront del corrent, acollit per l’ombra de tres mangos plantats 
per les seves pròpies mans quan va arribar a São Felix de Araguaia. És un home humil, i 
sembla un home fràgil, esglaiat per la immensitat del riu i de la tasca que el va portar allà, 
però no ens hem d’enganyar: és un arbre fort amb moltes branques i les arrels 
profundament clavades al terra fèrtil de l’Evangeli. Quan cap de nosaltres hi siguem, quan 
les nostres preocupacions ja no siguin res, la seva paraula seguirà ressonant dins la selva 
sense camins, en la qual Déu continua buscant els seus fills.»  
 
 

Catalunya celebra l’aniversari de Casaldàliga 
 
El claretià Pere Casàldiga (Balsareny, 16 de fe- brer del 1928) va marxar l’any 1968 cap al 
Brasil per fundar-hi una missió claretiana. El 1971 va ser nomenant bisbe de la Prelatura 
de São Félix i des de llavors no ha tornat a Catalunya. I malgrat això, els lligams que 
l’uneixen amb Catalunya són profunds. El seu compromís amb les comunitats indígenes i 
l’Església popular a l’Amazònia l’han convertit en un símbol de la denúncia profètica que 
ha estat seguit molt de prop des de Catalunya gràcies a l’Associació Araguaia amb el 
bisbe Casaldàliga, presidida per la seva 
neboda, Glòria Casaldàliga. També la 
congregació dels Claretians, de la qual 
forma part Casaldàliga, ha propagat la seva 
veu profètica.  
Per celebrar els 90 anys des de Catalunya 
s’han organitzat dues activitats. 
L’Associació Araguaia amb el bisbe 
Casaldàliga organitza el mateix divendres 
16 de febrer un homenatge-concert a la 
basílica de Santa Maria del Pi i l’Editorial 
Claret ha muntat una exposició amb llibres i 
fotografies del bisbe Casaldàliga. 
L’exposició Casaldàliga: 90 anys es pot visitar a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria 
Claret (Roger de Llúria, 5, Barcelona). Les fotografies formen part del llibre Casaldàliga 
(Claret), del fotògraf Joan Guerrero. Així mateix, el dia 16 de febrer, a les 17 h, Ràdio 
Estel li dedica un programa especial. L’espai, titulat Araguaia, combina música del 
compositor Carles Casas i poemes recitats pel mateix Pere Casaldàliga.  
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• "Si no hi ha causes grans la vida no té 
sentit" 
• "La paraula 'radicalitat' prové d’arrel', i jo, 
com més va, amb més força sento les 
meves arrels" 
• "El fet de ser català m'ha tornat més 
sensible al problema de la llengua i la 
identitat dels indis i m'ha ajudat a no caure 
en l'imperialisme cultural" 
• "El consumisme està consumint les 
persones" 
• "Un poble només és lliure quan és 
independent, autònom, sobirà". 
• "El capitalisme per definició és lucre 
acumulat, és privilegi del capital, és exclusió 
de la majoria" 
• "El gran atemptat diari és la fam al món" 
• "La major part de la humanitat, avui dia, 
sobreviu en comptes de viure". 
• "On no hi ha llibertat no hi pot haver 
justícia" 
• "Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu 
units. Responeu a la persecució amb 
esperança. Responeu a la por amb unió" 
• "El que dono és el que em fa, no el que 
tinc. Quan més dono, més tinc perquè soc 
més. Quan més tinc i dono menys, tinc menys perquè soc menys" 
• "Els valents són aquells que vencen la molta o poca por que tenen" 
• "En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat" 
• "L'expressió 'no violència' no ha de ser sinònim de passivitat" 
• "Si veus infelicitat, és difícil sentir-te plenament feliç, però si mires de ser solidari i senzill, 
hi ha una mena de felicitat de fons que es manté" 
• "La causa indígena m'ha fet més català. Les tribus prohibides m'han ajudat a retrobar la 
meva sempre maltractada tribu" 
• "Només aquell qui s'aventura es pot equivocar" 
• "Em sembla que la vellesa és una espècie de sagrament. Tot i que perds oïda, hi sents 
més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… I compares, saps relativitzar més. A la llum 
de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu" 
• "La lluita per la terra ha estat la lluita llatinoamericana. Tota acumulació suposa exclusió" 
• "Jo soc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida" 
• "No acceptem la fatalitat del sistema capitalista neoliberal que ens imposen, que redueix 
la vida a un mercat" 
• "La ciència, la tècnica, el progrés només són dignes del nostre pensament i les nostres 
mans si ens humanitzen més" 
• "La tasca primordial i comuna d'humanitzar la humanitat es fa practicant la proximitat". 
• "No n'hi ha prou amb ser creient, també s'ha de ser creïble" 
• "Al final del camí em diran: 'Has viscut? Has estimat?' I jo, sense dir res, obriré el cor ple 
de noms" 
 

Frases d’en Pere Casaldàliga 
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Rosa Maria Jané Chueca. Catalunya Cristiana. 11.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dissabte 10 de març, a les 10.30, a la catedral de Sant Pere de Rabat (Marroc), el 
salesià Cristóbal López (Vélez Rubio, Almeria, 1952) prendrà possessió d’aquesta diòcesi 
del nord d’Àfrica. No serà el seu primer contacte amb l’Església marroquina, perquè va 
estar vuit anys treballant a Kenitra (2003-2011).  
Als 32 anys va demanar anar a missions i va ser destinat al Paraguai, on va passar 18 
anys. «Va ser un temps molt fecund, en vaig gaudir molt, em vaig nacionalitzar paraguaià i 
vaig pensar a quedar-m’hi tota la vida», ens explica. «Allà tothom em coneixia... i tot d’una 
me’n vaig anar al Marroc, on jo no coneixia absolutament ningú i ningú no em coneixia.» 
El canvi de continent va ser un xoc molt fort: «Amb 50 anys començo, com un nen, a 
balbotejar un idioma que no és el meu, el francès; a intentar alguna cosa amb l’àrab, que 
vaig aconseguir molt poc... per a mi va ser un renaixement: fer-me nen, sentir que no tenia 
paraules... va ser una experiència extraordinària.»  
Al Paraguai l’Església és «una taca d’oli que ha cobert tot el territori nacional, totes les 
capes socials, totes les institucions... tot és cristià», explica el P. Cristóbal. Al Marroc, la 
història és diferent: «Una altra cultura, una altra religió, una altra llengua, l’Església és 
petiteta, insignificant, sense poder, sense autoritat... ets estranger i aprens a valorar les 
coses petites. No pots parlar de Jesucrist explícitament, la teva evangelització no ha de 
ser amb les paraules, sinó amb testimoni. Va ser una experiència reconstituent i 
enriquidora per a la meva personalitat cristiana.» Recordant els seus vuit anys a Kenitra, 
el P. Cristóbal tanca els ulls i assegura: «Torno content al Marroc perquè aquella Església 
em va enamorar.»  
L’Església marroquina per a nosaltres és una gran desconeguda, tot i que geogràficament 
no és tan llunyana. Una de les seves característiques és «la catolicitat», comenta el nou 
arquebisbe de Rabat, «perquè entre els agents de pastoral hi ha més de 40 nacionalitats, 
i entre els 20.000-25.000 cristians n’hi ha de 80 o 90 nacionalitats. La catolicitat està 
súper assegurada [riu]». Aquesta universalitat també es reflecteix en el clergat, que abans 
era quasi tot europeu i ara és sobretot africà, de països diferents.  

“Torno content del Marroc perquè aquella església em va enamorar” 
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Una altra particularitat de l’Església al Marroc és la mobilitat dels fidels. D’aquests, més de 
20.000 cristians, «uns 5.000 o 6.000 cada any se’n van i en venen uns altres», ens 
il·lustra el P. Cristóbal, «és una Església molt jove, molt canviant, molt mòbil... cada 
vegada has d’estar tornant a començar... però és bonic perquè no hi ha l’encarcarament 
d’altres llocs». I encara podem apuntar un altre tret de l’Església marroquina: «És una 
Església samaritana, no passa de llarg davant dels necessitats. L’Església crea fraternitat, 
això és perquè som una minoria. Hi ha un sentiment d’acollida molt fort.»  

Església en un món musulmà  

 El diàleg interreligiós és una experiència que 
marca profundament.I al Marroc l’Església 
exercita el diàleg amb el món musulmà 
contínuament. «A Espanya i a Europa crec que 
és molt necessari que això es conegui», apunta 
el P. Cristóbal. «El diàleg interreligiós no és 
qüestió d’asseure’s al voltant d’una taula on 
discuteixen teòlegs», apunta. Segons aquest 
salesià, hi ha quatre nivells: «El més primari és 
el de la vida de cada dia: compartir la vida amb 
els veïns, treballar junts, divertir-se junts, crear 
amistats, llaços entre cristians i musulmans...; després ve el treball comú per les grans 
causes de la societat, que per a nosaltres és construir el Regne. Per exemple, lluitar per la 
dignitat de la dona, contra l’explotació i el treball infantil, lluitar pels drets humans, per la 
salut, per l’educació... hi pot haver projectes comuns en els quals coincidim...»  

Un tercer nivell és «l’intercanvi del que cada un creu. No es tracta de discutir qui té raó, 
sinó d’escoltar-se i comprendre’s, fer diàleg de fe. És difícil...; el darrer nivell és el místic, 
el religiós: pregar junts encara que cadascú pregui a la seva manera».  

Per a Cristóbal López, la tasca de l’Església «no consisteix només a tenir cura dels 
poquets cristians que hi ha, és treballar amb tot el món musulmà aquest diàleg 
interreligiós que es fa al carrer, a les cases, a les escoles, als hospitals, a les empreses i a 
les taules de diàleg que es puguin crear».  

Aquest salesià lamenta que l’Església del nord d’Àfrica ens sigui tan estranya perquè «és 
molt rica. Una de les coses que jo em proposo és ser pont entre l’Església del Marroc i 
l’Església d’Espanya, d’Europa o de Llatinoamèrica, en la mesura que pugui». 

El nou arquebisbe de Rabat encara no ha triat el lema episcopal, tot i que li ressona molt 
la frase «Vingui a nosaltres el vostre Regne». I això és el que ell vol: «Que al Marroc creixi 
el Regne de Déu. Un regne de justícia, de pau, de vida, d’amor, de veritat... l’Església al 
Marroc probablement se- guirà sent insignificant, de tan petita que és, però significativa.»  

Gràcies a «Catalunya Cristiana»  
El P. Cristóbal aprofita l’ocasió per saludar els lectors de Catalunya Cristiana: «Em sento 
molt unit a aquest setmanari des del començament perquè, com a periodista i salesià, 
vaig crear l’oficina de premsa dels salesians a Barcelona. Jo enviava notícies a Catalunya 
Cristiana  
i cada mes les publicaven.» A més, explica, durant els seus 18 anys al Paraguai «vaig 
estar rebent gratuïtament el setmanari, gràcies a un apadrinament missioner. Vull agrair a 
Catalunya Cristiana que m’hagi estat alimentant eclesial i formativament sobre Catalunya i 
sobre l’Església durant tot aquest temps. Gràcies!»  
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Consol Muñoz, superiora general de les franciscanes missioneres. Catalunya Cristiana. 
11.02.2018 

 
Ja sabem que les benediccions són accions litúrgiques de l’Església. Avui em vull centrar 
en la benedicció d’una nova escola, i transcric les paraules d’una nota explicativa que el 
Benediccional inclou abans del ritu de la benedicció. Ens diu que «l’Església sempre ha 
manifestat un interès especial per les escoles, tant les de grau inferior com les de 
superior, perquè s’hi obre l’esperit dels deixebles fins a arribar a una educació eficaç. Això 
serveix especialment per a aquelles institucions catòliques en què els adolescents i joves 
tenen la possibilitat d’adquirir una cultura i una formació humana, alhora que es fan 
receptius a l’esperit de l’Evangeli.» En les paraules que pronuncia el celebrant (prevere o 
diaca), als educadors cristians se’ns atorga una gran responsabilitat, ja que hem 
d’ensenyar «a conciliar, com cal, la saviesa humana amb la veritat evangèlica». D’altra 

banda, els nostres alumnes han de descobrir 
en nosaltres «la presència de Crist Mestre» i, 
a la vegada, els hem d’ajudar «a ser persones 
preparades i aptes per il·luminar i ajudar els 
germans». És a dir, els educadors no hem 
d’impartir, únicament, coneixements, sinó que 
també tenim com a missió formar-los en 
valors, actituds, comportaments... i fer-los 
aflorar tot allò de positiu que tenen, per tal 
d’ajudar-los a ser persones íntegrament 
formades.  

La lectura de la Paraula de Déu (Mt 5,1b.2.13-
16: Vosaltres sou la llum del món) que 
proposa el benediccional, és molt adequada 
per referir-la als educadors, perquè se’ns 
demana que siguem llum per als que joves 
que tinguem a les aules. Però una llum que 
il·lumini les «bones obres» que han de sortir 
de nosaltres; «bones obres», conseqüència 
de la nostra vivència interior, arrelada en la 
nostra fe, els valors evangèlics i humans, la 

nostra missió d’Església... i, per tant, tot això s’ha de veure reflectit per mitjà de les 
nostres actituds i comportaments (que han de servir de referència als nostres alumnes), 
per poder arribar a ser aquella «llum» que Jesús ens demana que siguem.  

El que no pot faltar mai a un educador és la bona disposició per actuar com a «llum» de 
referència per als alumnes, dels que hem d’aconseguir que siguin «persones preparades i 
aptes per il·luminar i ajudar els germans», però abans han de veure aquestes mateixes 
qualitats en els seus professors, com a persones que els il·luminen i ajuden. I conclou 
amb la pregària que s’adreça al Senyor en la benedicció de la nova escola:  

Senyor, Déu totpoderós, escolteu les nostres supliques i feu que aquesta casa, dedicada 
a la formació humana dels joves, al progrés de la ciencia i a l’adquisició de nous 
coneixements, sigui un lloc en què deixebles i mestres, instruïts amb paraules de veritat, 
segueixin els ensenyaments de vida cristiana i s’esforcin per unir-se de tot cor a Crist, 
l’únic Mestre.  
 
 

Benedicció d’una nova escola 
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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. 

«La reducción, un tiempo de gracia para 
vivir de fe» 

Es evidente que, en nuestros contextos de Occidente, la Vida Consagrada está viviendo una fuerte 
experiencia de reducción, que no es sólo sociológica, sino que afecta también hondamente a niveles 
existenciales. Ante esta realidad, es muy comprensible que las 
reacciones instintivas se traduzcanen actitudes prometeicas o en la 
negación de la realidad, en la evitación de las cuestiones que nos 
pueden provocar miedo, en la inhibición o la huida. Pero, ¿es esta la 
única mirada posible sobre la realidad que estamos viviendo? ¿Es 
posible una mirada creyente, que sin cerrar los ojos a la realidad, pueda 
percibir en ella la presencia del Señor que nos llama y envía también 
hoy, no a pesar de la reducción sino precisamente a través de ella?  Pero 
¿de dónde puede nacer esta lectura creyente de la realidad? ¿Qué 
requisitos implica? ¿Cuáles son algunos de los retos que plantea a la VC 
la vivencia teologal de nuestro momento? 

a càrrec de   
Mª Isabel Ardanza Mendilíbar  

Religiosa Carmelita de la Caridad Vedruna. Nascuda en Abadiño (Bizkaia) en 1951. És Llicenciada en 
Teologia Espiritual per la Universitat de Comillas (Madrid). Resideix actualment a Vitòria-Gasteiz.  
En els últims vint-i-cinc anys s'ha dedicat a la Formació i a responsabilitats de govern. Des de fa deu anys 
dirigeix i coordina el Curs Internacional d'Espiritualitat que la seva Congregació organitza anualment a 
Vic (Barcelona) per a germanes entorn de l'etapa de la jubilació, amb una durada de tres mesos. 
Col·labora amb l'Institut Teològic de Vida Religiosa de Vitòria, portant tallers i donant cursos de 
Formació Permanent, així com amb CONFER Euskadi. Imparteix cursos, retirs i Exercicis Espirituals dins 
de la pròpia congregació i a altres grups de religiosos i religioses. Des de 2007 forma part d'un equip que 
ofereix tallers per a formació d'Agents de Pastoral en processos de Personalització de la Fe d'adults.  I 
col·labora en el treball pastoral amb grups d'adults, en clau de Personalització. 

 

 
Data: 17 de març de 2018, dissabte. 
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
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 20 €: 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 IAM 

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 reducción, tiempo de gracia para vivir la fe » 

 

mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Servei de Documentació 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

Autor Càritas diocesana de Barcelona 

183 Títol 
Vidas precàries 
Quan la precarietat laboral ho invaeix tot 
Llengua : català 

Font  05 Informes Càritas – Gener de 2018 

Publicat 22 de febrer de 2018 

Servei de Documentació:  
« Vides precàries » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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L'informe vol donar visibilitzat a persones que viuen situacions de precarietat laboral i 

pobresa i proposa solucions per afrontar aquestes realitats. 

El passat 24 de gener Càritas Diocesana de Barcelona va presentar l’informe Vides 

Precàries, elaborat amb la resposta de 35 persones en que expliquen com afecta a 

precarietat a àmbits de la seva vida coml’habitatge, la salut o la conciliació laboral, 

entre d'altres. 

Han participat a la presentació en Salvador 

Bacardit, delegat episcopal de Càritas Diocesana 

de Barcelona; en Salvador Busquets, director de 

Càritas Diocesana de Barcelona, la Miriam Feu, 

responsable del programa d’anàlisi social i 

incidència de Càritas Diocesana de Barcelona i 

en Sergi Gordo, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat 

de Barcelona. 

Les persones en situació de precarietat laboral 

que atenen a Càritas Diocesana de Barcelona 

protagonitzen aquest informe, en què expliquen la 

seva pròpia experiència vivint en situació de 

precarietat: els efectes en el seu dia a dia, els 

seus esforços per cobrir les seves necessitats 

immediates com l’alimentació, la llar i com 

aquest fet els connecta amb el present o els 

dificulta construir el seu projecte personal i 

familiar. Parlen d’ansietat, de sentiment de 

culpa, de por a perdre la serva llar i de factors 

externs que fan que es trobin en aquesta situació. 

L’informe consta de quatre capítols: 

 Precarietat i pobresa: tracta temes com el dret humà al treball i el treball decent, el 

treball precari i les persones treballadores pobres, els impactes de la precarietat i la vida 

en la precarietat. 

 La precarietat laboral destrueix la persona: informació sobre com la precarietat 

laboral destrueix la persona, les condicions del treball precari, la crisi i la reforma laboral 

empitjoren les condicions, els problemes afegits de la situació administrativa irregular, la 

situació familiar i l’edat, les conseqüències de la precarietat laboral, la repercussió a la 

salut i la importància de tenir un treball decent i una actitud positiva  

 Accions i propostes de Càritas Diocesana de Barcelona: la inserció sociolaboral 

de Càritas Reptes a abordar en la inserció laboral, com canviar les condicions de la 

realitat i propostes. 

 Conclusions: a la cerca d’un treball digne per a tothom. 

Càritas entén que com a entitat tenen la responsabilitat de donar a conèixer el model de 

societat que tenim en l'actualitat per fer-la més humana i més inclusiva. Només donant 

visibilitat i veu a persones en situació de precarietat laboral serà possible trobar-ne 

solucions. 

https://caritas.barcelona/
https://www.esglesiabarcelona.cat/
https://www.esglesiabarcelona.cat/
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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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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 

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

Dissabte 24 de febrer de les 
10 a les 17 

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 

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

 
 

http://benedictinessantperepuelles.cat/cons8.pdf
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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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. 
 
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. 
 

Jornada Mundial pel treball decent 

 
 

mailto:hostatgeria@abadiamontserrat.net
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Jornades d’àrees de justícia i solidaritat, missió i cooperació Confer 
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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". 
 
HORARI11.30 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 agraïment14.00 h Dinar 
popular16.00 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 DESEPTIEMBRE 
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
 
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la nochedel 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 disponerde la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y gruposorganizados para retiros, asambleas etc. 
desdeel 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 losmismos. 
 

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 
 
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 5% dels catalans reben l'ajuda de Càritas. Són 360.000 persones que es beneficien 
dels nombrosos projectes d'aquesta entitat de l'Església que lluita contra la pobresa i la 
marginació. Aquest diumenge 25 de febrer, a les 10.30, "Signes dels temps" 
entrevista Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. La conversa s'ha gravat 
al Casal de Joves Llops del Taga al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. 

Signes dels temps a TV3: "Càritas Catalunya” 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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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 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018  FEBRER 
26 dl CEVRE 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com 

http://www.urc.cat 

Calendari URC 

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

