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A l’alba de la 
humanitat, «es parlava una 
sola llengua» (Gn 11,1). 
Déu va observar que els 
homes volien construir una 
torre que arribés fins al cel. 
Per obstruir que 
aconseguissin tot el que es 
proposaven, els va castigar 
de manera que deixessin 
de ser un sol poble i de 
parlar un sol idioma. Els 
autors del text bíblic van 
explicar d’aquesta manera 
l’existència de pobles diferents i la diversitat d’idiomes. Enyorança d’una uniformitat 
somiada. Una lectura fonamentalista veu aquests fenòmens com una sanció divina i 
reflecteix una nostàlgia per una llengua única. Un problema afegit consisteix a determinar 
quina és aquesta llengua única. En alguns casos, s’endevina la resposta: la llengua 
d’aquells que no admeten la pluralitat lingüística. Babel ha donat nom a algun fòrum que 
manté aquesta mentalitat i que lluita en consonància amb aquests plantejaments. 

 
La visió neotestamentària és radicalment diferent. Després de la vinguda de l’Esperit 

Sant, els apòstols deixen de ser monolingües i comencen a parlar altres llengües. Es 
dirigeixen a una multitud internacional. Persones procedents de països diferents entenen 
el seu discurs en la seva llengua materna. Una realitat meravellosa de la traducció 
simultània. Sintonia humana en la diversitat d’idiomes, que deixa de ser un problema. El 
mateix Jesús no parlava les llengües imperants, com el llatí i el grec. Les seves paraules 
més entranyables recollides en els textos evangèlics estan en arameu, una llengua 
minoritària. També minoritzada. La llengua dels invasors va ser utilitzada per posar un 
rètol a la part superior de la creu, instrument de la seva execució al Gòlgota. 

 
La Constitució espanyola, malgrat les seves deficiències, va voler posar fi a una 

prohibició de les llengües (català, euskera i gallec) que imperava durant el franquisme i els 
va dedicar l’art. 3 garantint-ne la cooficialitat als seus territoris, i valorant-les com a riquesa 
i com a patrimoni cultural objecte de respecte i protecció especial. Els que s’han apropiat 
més de la lletra de la Constitució són els que s’han allunyat més del seu esperit. Llengua 
única sense admetre com a espanyoles totes les que reconeix el text constitucional. Flac 
favor. Fins i tot les han vetat a Brussel·les per impedir un major reconeixement europeu. 
Estem immersos en una enèsima batalla per la pervivència del català. Fins i tot el TC ha 
hagut de tombar les pretensions d’espanyolitzar que la vulguin reduir a cendra. L’Església, 
a partir del Concili, va reduir el llatí a un element simbòlic de comunió. Per ser cristià no 
cal renunciar a la llengua pròpia. L’Església admet la pluralitat. Està lluny de Babel, 
perquè la força de l’Esperit consisteix a mantenir la unitat en la diversitat. Hi ha partits que 
trafiquen amb la llengua perquè no han entès mai la riquesa de la diversitat. Encara més, 
han atacat frontalment el català per interessos electoralistes i perquè continuen instal·lats 
en l’esquema de Babel. La baralla entre PP i Cs té i tindrà un cost elevat per a la 
convivència. Espanya té un dilema: o integra la seva pluralitat o desintegrarà un projecte 
per a tots. 

 

A l’ombra de Babel 
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Tres afegitons  

1. Vida religiosa i inculturació.  
Les reflexions teològiques de Francisco Taborda sj. que recollim al Servei de 
Documentació núm. 184, coincidint amb la tramesa d’aquest número de l’informatiu 
Horeb, poden ajudar a l’aprofundiment d’un tema de vital importància i que presenta 
moltes vessants significatives. Cal una reflexió sobre aquest punt. El fet que sigui un 
punt sensible no justifica deixar-lo de banda, sinó dialogar-lo amb esperit de 
comunió. 
 

2. Àmbits preferents 
La presència de la vida religiosa, d’acord amb la seva missió, dóna prioritat a 
l’educació, a la sanitat i als serveis socials. Si estem pensant que la nostra actuació 
es produeix a Catalunya, cal ser sensibles als models que s’han impulsat per 
garantir, especialment en el camp educatiu, el domini de les dues llengües oficials, 
català i castellà, a través de l’anomenada immersió lingüística. Molt necessària 
actualment perquè hi ha hagut en els darrers anys una forta immigració, procedent 
de diversos països, cultures i llengües. Molt necessària encara perquè la immersió 
social, en la majoria d’indrets, es produeix en castellà: cinema, TV, revistes, jocs, 
llibres, internet, vídeos... Convé pensar més en els destinataris de la nostra acció 
que en nosaltres mateixos. No podem retallar el seu futur per buscar la nostra 
comoditat. L’objectiu fonamental és la cohesió social, és a dir, que cada persona 
pugui expressar-se en les dues llengües i no perdi possibilitats de convivència i de 
treball perquè s’ha quedat amb només una. Sense deixar de banda la resta. Tot 
seguit publiquem dos articles que l’informatiu de la Fundació de l’Escola Cristiana 
inclou a l’inici del seu butlletí: 
a) un article conjunt publicat a 
La Vanguardia, i b) un 
manifest del Consell Escolar 
de Catalunya. 
 

3. La persona del religiós o de 
la religiosa. 
És de tot punt desitjable que 
quan un religiós o una 
religiosa és destinada a  
Catalunya pugui gaudir d’una 
preparació per entendre millor 
l’escenari de la seva missió i després per posseir uns recursos lingüístics que no li 
facin perdre oportunitats i pugui donar uns millors serveis. El català passiu, és a dir, 
comprendre el que es diu, resulta convenient si una persona vol gaudir de més 
oportunitats. Que algú s’hagi de perdre la participació, per exemple, en una jornada 
de formació permanent per aquest motiu, sap greu. Un segon nivell és que, a més, 
una persona sigui capaç de parlar. Segons les edats i les capacitats pot costar més 
o menys. Ara bé, l’actitud és fonamental. L’ambient social és força tolerant. Si 
convertim una dificultat en un mur en comptes d’un repte, les conseqüències seran 
força decebedores. L’URC fa l’esforç que els textos oficials de l’Església que van 
directament adreçats a la vida religiosa també estiguin en català, que és la llengua 
pròpia de Catalunya. El web de l’URC és bilingüe. L’Horeb, en canvi, incorpora 
textos d’una llengua o de l’altre segons les fonts. Tant de bo la preparació de 
religiosos i religioses sigui tal que puguin llegir uns i altres textos sense cap 
problema. 

Lluís Serra Llansana 
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Repensar l’escola cristiana  
 
La Vanguardia en l’edició de diumenge passat  publicà un article signat per un conjunt 
d’autors cristians, habituals de les edicions dominicals d’aquest diari. Per la diversitat 
d’orígens i de capteniments, per la vàlua i itineraris personals, les seves reflexions i els 
posicionaments que adopten adquireixen un especial relleu i esdevenen referencials. 
Repensar l’escola cristiana ho és per a nosaltres. El reproduïm a continuació.  
 
“L’escola cristiana a Catalunya és una realitat rellevant tant pel que fa al gruix de centres 
educatius que la configuren, com pel nombre de famílies que any rere any hi confien 
l’educació dels 260.000 alumnes. Sota aquesta denominació s’hi apleguen escoles que 
participen de carismes diferents i de sensibilitats socials distintes, però que comparteixen 
un mateix projecte educatiu, fonamentat en l’autonomia dels centres, l’atenció primordial 
al dret dels pares a l’educació moral i religiosa dels fills, el desenvolupar una educació 
integral, física, psíquica, social, i espiritual des de perspectives que van d’una matisada 
inspiració cristiana, a les quals ofereixen Jesucrist com a centre de la seva formació.  

La diversitat de carismes i d’estils educatius que hi ha en aquest model excel·lent 
d’escola, és fruit d’una llarga història de presència cristiana que s’ha concretat en 

congregacions, ordres, i 
associacions, especialment 
atentes a l’educació dels 
infants. D’aleshores ençà, 
els temps han canviat, i 
moltes necessitats d’ordre 
social que atenien són avui 
competència de l’Estat. 
Amb tot, l’escola cristiana 
segueix tenint un paper 
decisiu en el nostre país, 
no solament perquè està 
donant resposta a 

situacions de gran vulnerabilitat, sinó també perquè irradia una cosmovisió i un estil de 
vida que és valuós en si mateix, perquè partint dels fonaments cristians persegueix 
trametre uns forts valors de servei, solidaritat i respecte.  

En més d’una ocasió es posa en qüestió la legitimitat d’aquesta proposta educativa, fins i 
tot es considera que és anacrònica i obsoleta. Hi ha una sèrie de tòpics, que no responen 
a la realitat, perquè hi ha abundància de referències empíriques, que indica la seva 
valuosa aportació educativa.  

S’afirma, en ocasions que és una escola elitista, quan l’escola cristiana s’estén per tot 
tipus de barri, i encara ho faria molt més si el concert aportés els mateixos recursos per 
alumne que els que disposa l’escola pública. Hi ha tendències ideològiques, amb força 
política en el nostre país que voldrien la seva lenta o veloç extinció, negant el dret 
constitucional dels pares i malgrat uns resultats educatius de primer nivell per a un país 
que els necessita perquè viu immers en veritable emergència educativa. L’escola cristiana 
juga un paper clau en la formació integral dels nens i dels joves del nostre país i cal que hi 
sigui amb ple vigor.  

Dos documents d’interès 
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Alguns afirmen, també, que és un focus d’adoctrinament de les consciències. En realitat 
no hi ha educació neutral perquè en tota proposta educativa subsisteix una comprensió, 
implícita o explícita, de l’ésser humà, del seu lloc en el món i del seu destí. El sistema 
educatiu vigent no és neutre axiològicament. Transmet uns determinats valors i continguts 
i en tot cas el que cal és valorar-ne la idoneïtat.  

L’escola cristiana no amaga, ni pot amagar, els pressupòsits antropològics i la proposta 
moral ha de ser capaç d’oferir-la amb revocabilitat i versemblança a les generacions més 
joves, tenint en compte el seu nivell cognitiu i el seu estat de desenvolupament psicològic. 
És una qüestió d’honestedat institucional i de fidelitat a l’Evangeli, la seva font d’inspiració. 
L’Estat té el deure de garantir que tot ciutadà rebi una educació de qualitat, garantir el 
màxim d’equitat, així com el drets constitucionals dels pares a d’escollir quina educació 
volen donar als seus fills, tot tenint en compte la seva sensibilitat moral i religiosa. 

Per desenvolupar la seva missió, l’escola cristiana necessita un marc d’autonomia i 
econòmic que li permeti poder ensenyar segons el seu propi ideari. Un sistema de concert 
equivalent al de l’àmbit sanitari que tants bons resultats aporta per la salut de la població.  

L’escola cristiana està ubicada en entorns molt diferents, tant en l’àmbit rural com urbà, 
tant en contextos de confort i benestar material, com en àmbits de gran vulnerabilitat 
social i econòmica. L’elitisme és incompatible amb l’ètica de l’Evangeli que parteix de la 
dignitat sublim de tota persona i de l’opció preferencial pels més febles.  

En aquest context cultural, entenem que a l’escola cristiana li pertoca irradiar la seva 
identitat i els seus valors en el món, sense complexos i por, singularitzar la proposta 
educativa que fa i fer-ho persuadint la ciutadania del valor que té la cosmovisió que 
presenta.  

Això exigeix audàcia i coherència i lluitar contra la moral del replegament. Pouar en les 
fonts d’inspiració i traduir-les en el llenguatge actual és un desafiament de primer ordre 
que exigeix, a la vegada, imaginació i memòria”.  
 
Albert Batlle, Míriam Díez, Josep Maria Carbonell, Eugeni Gay, Jordi López Camps, 
David Jou, Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, Montserrat Serrallonga, Francesc 
Torralba. 
 
 

Amb les llengües no s’hi juga  
 
“El Consell Escolar de Catalunya 
ha fet públic un manifest que, 
sota el títol Amb les llengües no 
s’hi juga, defensa el model de 
normalització lingüística de 
l’escola catalana. L’APSEC i la 
CCAPAC, membres del Consell, 
s’adhereixen a la iniciativa i en 
fan seus els arguments. 
Reproduïm el manifest tot seguit:  
 
El model educatiu de Catalunya 
és una història d’èxit. L’escola 
catalana ha fet possible que 
siguem un sol poble, en no 
separar els alumnes per raó de 
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llengua i incorporant la diversitat de tradicions culturals existent arreu del país. Aquest 
principi d’equitat constitueix una aposta decisiva a favor de la cohesió social. Al nostre 
país hi ha un consens social molt ampli entorn d’unes polítiques lingüístiques que han fet 
efectiva la igualtat d’oportunitats. Siguin quines siguin les circumstàncies de cadascú, els 
alumnes acaben l’ensenyament obligatori amb una sòlida competència comunicativa 
consistent a utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i amb un 
coneixement notable d’una tercera llengua. En efecte, els resultats de les proves 
competencials que tots els alumnes realitzen en acabar l’ESO indiquen uns resultats 
similars en llengua catalana i castellana (74,6 en català i 77,2 en castellà al 2017).  

Tenim un sistema educatiu, amb la presència actual d’unes 120 llengües diferents, que 
s’ha dotat d’un model plurilingüe assentat en unes sòlides bases psicopedagògiques, en 
el qual el projecte lingüístic de cada centre educatiu defineix l’estratègia a seguir per 
desenvolupar al màxim les habilitats comunicatives de tot l’alumnat, en un exercici 
responsable de l’autonomia reconeguda per la legislació vigent. Un tractament integrat de 
les llengües als centres educatius capacita per interactuar en la pluralitat de contextos 
sociolingüístics en què viuen els alumnes. Avui dia ningú no posa en dubte que la 
immersió lingüística no tan sols ha garantit i garanteix el coneixement per part de tot 
l’alumnat del català i del castellà, sinó que a més afavoreix una actitud oberta per 
incorporar el coneixement d’altres llengües i per enriquir les competències comunicatives. 
I això té una estreta relació amb l’èxit educatiu i la formació al llarg de la vida.  

Els professionals de l’educació a Catalunya fan una bona feina i un gran esforç per 
adequar l’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística dels seus alumnes, 
fins i tot en entorns molt complexos, i per afermar l’ús del català com a llengua vehicular 
d’aprenentatge i garantir alhora la competència en castellà.  

L’intent de desestabilitzar el model lingüístic de Catalunya amb una intencionalitat política 
i electoral és una greu irresponsabilitat que pot afectar la convivència ciutadana. 
Igualment, l’obstinació per establir unes quotes lingüístiques constitueix una perversió del 
paradigma plurilingüe, perquè no té en compte la interacció comunicativa ni la diversitat 
sociolingüística dels centres. El sistema educatiu té la responsabilitat de preservar els 
drets de la ciutadania oferint la millor educació. Amb les llengües, no s’hi juga!”  
 
Consell Escolar de Catalunya  
Barcelona, 23 de febrer de 2018 
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La cultura es «la segunda naturaleza» de la 
persona. Despojarse de ella para asumir la del 
otro es una experiencia de muerte, que aunque 
fruto de opción, no deja de ser dolorosa y, en 
cierto sentido, traumatizante. El redescubrirse 
dentro de la otra cultura, con sus valores, sus 
oportunidades, sus horizontes, es, a su vez, 
experiencia de resurrección, de vida nueva. 

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 Francisco Taborda, sj 

184 Títol 
Vida Religiosa e inculturación 
Reflexiones teológicas 

Font  http://servicioskoinonia.org/relat/044.htm 

Publicat 1 de març de 2018 

Servei de Documentació:  
« Vida religiosa e inculturación » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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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20.02.2018. ZENIT 

¿Por qué hay padres que aman a los niños sanos y no a los 
enfermos?; ¿Por qué nosotros hemos tenido este destino?; 
¿Por qué mi madre no me acepta?… 

Son algunas de las preguntas formuladas al Papa Francisco 
por los niños y niñas del orfanato rumano ayudado por la 
ONG FDP “Protagonistas de la educación”, con quienes el 
Santo Padre se encontró el pasado 4 de enero de 2018, en el 
Vaticano. 

“Hay muchos `¿por qué?´. A algunos de estos `¿por qué?´ 
puedo dar una respuesta, a otros no; solo Dios puede darla”, 
señaló el Papa. 

Sin embargo, el Papa contestó una a una las preguntas de estos niños: “Dios transforma 
nuestro corazón con su misericordia y también transforma nuestra vida. No somos 
siempre iguales, nos están “trabajando”. Dios nos trabaja el corazón, es Él, y somos 
trabajados como barro en las manos del alfarero; y el amor de Dios toma el lugar de 
nuestro egoísmo” explicó a los pequeños. 

La organización FDP “Protagonistas de la educación” fue creada en 1996 por voluntarios 
italianos y rumanos, con el apoyo de la organización italiana AVSI. El nombre inicial de la 
organización fue ‘Fundación para el Desarrollo del Pueblo’. 

Publicamos a continuación la transcripción de las respuestas del Papa a las preguntas de 
los niños y niñas rumanos: 

Respuestas del Papa Francisco  

Queridos muchachos, queridos hermanos y hermanas: 

Os doy las gracias  por este encuentro y por la confianza con  que me habéis hecho 
vuestras preguntas, en las que se siente la realidad de vuestra vida. 

Tengo vuestras preguntas aquí y ya las había leído. Pero antes de responder, me 
gustaría dar las gracias al Señor por vosotros, porque estáis aquí, porque Él, con la 
colaboración de muchos amigos, os  ha ayudado a avanzar y a crecer. Y juntos 
recordamos a tantos niños y jóvenes que se fueron al cielo: oramos por ellos y rezamos 
por aquellos que viven en situaciones de gran dificultad, en Rumania y en otros países del 
mundo. Confiamos a Dios y a la Virgen Madre a todos los niños y niñas, a los chicos y 
chicas que sufren por las enfermedades, las guerras y las esclavitudes de hoy. 

Y ahora me gustaría responder a vuestras preguntas. Lo haré como pueda, porque nunca 
puedes responder completamente una pregunta que sale del corazón. En estas 
preguntas, la frase que más utilizáis es “¿por qué?”: Hay muchos “¿por qué?”. A algunos 
de estos “¿por qué?” puedo dar una respuesta, a otros no; solo Dios puede darla. En la 

Francesc respon 6 difícils preguntes sobre Déu i el destí 
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vida hay muchos “¿por qué?” a los que no podemos responder. Solo podemos mirar, 
sentir, sufrir y llorar. 

Primera pregunta: ¿Por qué la vida es tan difícil y entre nosotros, que somos amigos, a 
menudo nos peleamos? ¿Y nos engañamos ? Vosotros, los sacerdotes nos decís que 
vayamos a la iglesia, pero apenas salimos nos equivocamos y cometemos pecados. 
Entonces, ¿por qué entré en la Iglesia? Si considero que Dios está en mi alma, ¿por qué 
es importante ir a la iglesia? 

Papa Francisco: Tus “¿por qué?” tienen una respuesta: es el pecado, el egoísmo 
humano: por eso, como dices, -“a menudo peleamos”-, “nos hacemos daños, nos 
engañamos”. Tú mismo lo has reconocido: incluso si vamos a la iglesia, volvemos a 
equivocarnos, seguimos siendo pecadores. Entonces, con razón te preguntas: ¿de qué 
sirve ir a la iglesia? Sirve para ponernos frente a Dios tal como somos, sin “maquillarnos”, 
tal como estamos ante Dios, sin maquillaje. Para decir: “Aquí estoy, Señor, soy un 
pecador y te pido perdón”. Ten piedad de mí “. Si voy a la iglesia para fingir que soy una 
buena persona, no me sirve. Si voy a la iglesia porque me gusta escuchar música o 
porque me siento bien, no sirve. Sirve si al principio, cuando entro en la iglesia, puedo 
decir: “Aquí estoy, Señor. Tú me amas y yo soy un pecador. Ten piedad de nosotros”. 
Jesús nos dice que si hacemos esto, regresamos a casa perdonados. Acariciados por Él, 
más amados por Él, sintiendo esta caricia, este amor. Entonces, lentamente, Dios 
transforma nuestro corazón con su misericordia y también transforma nuestra vida. No 
somos siempre iguales, nos están “trabajando”. Dios nos trabaja el corazón, es Él, y 
somos trabajados como barro en las manos del alfarero; y el amor de Dios toma el lugar 
de nuestro egoísmo. Por eso creo que es importante ir a la iglesia: No solo mirar a Dios, 
dejándonos mirar por Él. Esto es lo que pienso. Gracias. 

Segunda pregunta: ¿Por qué hay padres que aman a los niños sanos y en cambio no 
quieren a  los que están enfermos o tienen problemas? 

Papa Francisco: Tu pregunta es sobre los padres, su actitud hacia los niños sanos y 
hacia los que están enfermos. Te diría esto: frente a las fragilidades de los demás, como 
las enfermedades, hay algunos adultos que son más débiles, no tienen la fuerza de 



11 | 44 
 
 

soportar las fragilidades. Y esto porque ellos mismos son frágiles. Si tengo una piedra 
grande, no puedo apoyarla en una caja de cartón, porque la piedra aplasta el cartón. Hay 
padres que son frágiles. No tengáis miedo de decir esto, de pensar esto. Hay padres que 
son frágiles, porque siempre son hombres y mujeres con sus límites, sus pecados y la 
fragilidad que llevan dentro, y tal vez no hayan tenido la buena suerte de recibir ayuda 
cuando eran pequeños. Y así con esas fragilidades continúan en la vida porque no les 
han ayudado, no han tenido la oportunidad de encontrar un amigo, como lo hemos 
encontrado nosotros,  que nos tome de la mano y nos enseñe a crecer y hacernos fuertes 
para superar esa fragilidad. Es difícil obtener ayuda de padres frágiles y, a veces, somos 
nosotros los que tenemos que ayudarlos. En lugar de reprochar a la vida porque me dio 
padres frágiles y yo no soy tan frágil, ¿por qué no cambiar la situación y decir gracias a 
Dios, gracias a la vida porque  yo puedo ayudar a la fragilidad de los padres para que la 
piedra no aplaste la caja de cartón? ¿Estáis de acuerdo? Gracias. 

Tercera pregunta: El año pasado murió uno de 
nuestros amigos que se había quedado en el 
orfanato. Murió en Semana Santa, el Jueves 
Santo. Un sacerdote ortodoxo nos dijo que murió 
pecador y que por eso no irá al cielo. Yo no lo 
creo. 

Papa Francisco: Tal vez ese sacerdote no sabía 
lo que estaba diciendo, tal vez ese día ese 
sacerdote no estaba bien, tenía algo en su 
corazón que le hizo responder así. Ninguno de 
nosotros puede decir que una persona no ha ido 
al cielo. Te digo algo que tal vez te sorprenda: ni 
siquiera de Judas podemos decirlo. Tú has 
recordado a tu amigo que murió. Y recuerdas 
que murió el Jueves Santo. Parece muy extraño 
lo que habéis oído decir a ese sacerdote, habría 
que entenderlo mejor, tal vez no se explicó bien 
… Pero yo os digo que Dios quiere llevarnos a 
todos al cielo, sin excepción, y durante la 
Semana Santa se celebra precisamente eso: la 

Pasión de Jesús, que como Buen Pastor dio su vida por nosotros, que somos sus 
pequeñas ovejas. Y si una oveja se pierde, Él la busca hasta que la encuentra. Es así. 
Dios  no está sentado, va, cómo nos hace ver el Evangelio: Él está siempre en camino 
para encontrar a esa oveja, y no se asusta  cuando nos encuentra, incluso si estamos en 
un estado de gran vulnerabilidad, si estamos sucios de pecados, si estamos abandonados 
por todos y por la vida, Él nos abraza y nos besa. Podía no haber venido, pero el Buen 
Pastor vino por nosotros. Y si una oveja se pierde, cuando la encuentra, se la carga sobre 
los hombros y, lleno de alegría, se la lleva a casa. Puedo decirte algo: Estoy seguro, 
conociendo a Jesús, estoy seguro de que esto es lo que hizo el Señor en esa Semana 
Santa con tu amigo. 

Cuarta pregunta: ¿Por qué nosotros hemos tenido este destino? ¿Por qué? ¿Qué 
sentido tiene? 

Papa Francisco: Sabes, hay “¿por qué?” que no tienen respuesta. Por ejemplo: ¿por qué 
los niños sufren? ¿Quién puede responder a esto? Nadie. Tu “¿por qué?” es uno de esos 
que no tienen una respuesta humana, sino solo divina. No puedo decirte por qué tuviste 
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“este destino”. No sabemos el “por qué” en el sentido del motivo. ¿Qué hice mal para 
tener este destino? No lo sabemos. Pero sabemos el “por qué” en el sentido del fin que 
Dios quiere dar a tu destino, y el fin es la curación – el Señor siempre sana- la curación y 
la vida. Jesús lo dice en el Evangelio cuando conoce a un hombre ciego de nacimiento. Y 
éste seguramente se preguntaba: “¿Pero por qué nací ciego?”. Los discípulos le 
preguntan a Jesús: “¿Por qué es así? ¿Por él o por sus padres?” Y Jesús responde: “No, 
no es culpa suya ni de sus padres, sino para que en él se manifiesten las obras de Dios” 
(Jn 9,1-3). Significa que Dios, frente a tantas situaciones malas en las que podemos 
encontrarnos desde pequeños, quiere sanarlas, curarlas, quiere llevar vida donde hay 
muerte. Esto es lo que hace Jesús, y esto también lo hacen los cristianos que están 
verdaderamente unidos a Jesús. Vosotros lo habéis experimentado. El “por qué” es un 
encuentro que sana del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y da el abrazo de la 
curación. Pero es un “por qué” para el después; al principio no podemos saberlo. Yo no sé 
el “por qué”, ni siquiera puedo pensarlo; sé que esos “¿por qué?” no tienen respuesta. 
Pero si has experimentado el encuentro con el Señor, con Jesús que cura, que cura con 
un abrazo, con las caricias, con el amor, entonces, después de todo el mal que podéis 
haber vivido, al final habéis 
encontrado esto. Aquí está el “por 
qué”. 

Quinta pregunta: Sucede que me 
siento sola y no sé qué sentido 
tiene mi vida. Mi hija está en un 
hogar familiar y algunas personas 
me juzgan y dicen que no soy una 
buena madre. En cambio, creo 
que mi hija está bien y que 
también he decidido 
correctamente porque nos vemos 
a menudo. 

Papa Francisco: Estoy de 
acuerdo contigo en que la acogida 
puede servir de ayuda en 
determinadas situaciones difíciles. 
Lo importante es que todo se 
haga con amor, con atención para 
las personas, con gran respeto. 
Entiendo que a menudo te sientas 
sola. Te aconsejo que no te 
cierres en ti misma, busca la 
compañía de la comunidad cristiana: Jesús vino para formar una nueva familia, su familia, 
donde nadie está solo y todos somos hermanos y hermanas, hijos de nuestro Padre del 
cielo y de la Madre que Jesús nos dio, la Virgen María. Y en la familia de la Iglesia todos 
podemos encontrarnos, curando nuestras heridas y superando los vacíos de amor que a 
menudo existen en nuestras familias humanas. Tú misma dijiste que crees que tu hija está 
bien en el hogar familiar porque sabes que allí se preocupan por ella y también por ti. Y 
luego dijiste: “La veo a menudo”. A veces, la comunidad de hermanos y hermanas 
cristianos nos ayuda de esta manera. Acogerse el uno al otro. No solo a los niños. 
Cuando uno siente algo en el corazón, se confía a su amiga, a su amigo y hace que ese 
dolor salga del corazón. Confiarse fraternalmente el uno con el otro, esto es hermoso y lo 
enseñó Jesús. Gracias. 
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Sexta pregunta: Cuando tenía dos meses, mi madre me abandonó en un orfanato. A los 
21 años busqué a mi madre y me quedé con ella durante 2 semanas, pero no se portaba 
bien conmigo y me fui. Mi papá está muerto. ¿Qué culpa tengo si ella no me quiere? ¿Por 
qué no me acepta? 

Papa Francisco: Entendí bien esta pregunta porque la dijiste en italiano. Quiero ser 
sincero contigo. Cuando leí tu pregunta, antes de dar instrucciones para pronunciar el 
discurso, lloré. Estuve cerca de ti con un par de lágrimas. Porque no sé, me diste tanto; 
los otros también, pero quizás me pillaste con las defensas bajas. Cuando se habla de la 
madre siempre hay algo … y en ese momento me hiciste llorar.  Tu “¿por qué?” se parece 
a la segunda pregunta, sobre los padres. No es una cuestión de culpabilidad, es una 
cuestión de gran fragilidad de los adultos, debido en vuestro caso a tanta miseria, a tantas 
injusticias sociales que aplastan a los pequeños y a los pobres, y también a tanta pobreza 
espiritual. Sí, la pobreza espiritual endurece los corazones y provoca lo que parece 
imposible, que una madre abandone a su propio hijo: Este es el fruto de la miseria 
material y espiritual, el resultado de un sistema social equivocado, inhumano que 
endurece los corazones y hace que nos equivoquemos, que no encontremos el camino 
justo. Pero sabes, esto llevará tiempo: tú has buscado algo más profundo que su corazón. 
Tu madre te ama pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo expresarlo. No puede porque 
la vida es dura, es injusta. Y ese amor que está cerrado en ella no sabe cómo decirlo y 
cómo acariciarte. Te prometo que rezaré para que un día pueda mostrarte ese amor. No 
seas escéptico, ten esperanza. 

Simona Carobene (responsable de la iniciativa): Me impresionó mucho el mensaje con 
motivo de la Jornada de los Pobres. Me sobresaltó porque me preguntaba: “Y yo ¿cómo 
veo a mis muchachos?”. A veces me doy cuenta de que tengo tanto que hacer que me 
olvido de porqué Jesús nos ha unido. Es necesario que todavía recorra un camino de 
conversión, y este camino es continuo y nunca se puede dar por hecho. Por eso continúo 
siguiendo a mis muchachos, porque son “mis santos”. Y sigo pegada a la Santa Madre 
Iglesia a través del carisma de don Giussani, que es la manera concreta que me hizo 
amar a Jesús. Al mismo tiempo, sin embargo, la llamada de su mensaje era muy 
concreto. Se hablaba de verdadero intercambio. He empezado a preguntarme si tal vez 

no haya llegado el momento de 
dar un paso más en mi vida, un 
paso de acogida y de 
compartir. Es un deseo que 
está naciendo en mi corazón y 
que me gustaría verificar en 
breve. ¿Cuáles son los signos 
a considerar para entender 

cuál es mi proyecto? ¿Qué significa vivir la vocación de la pobreza hasta el final? 

Papa Francisco: Simona, gracias por tu testimonio. Sí, nuestra vida es siempre un 
camino, un camino detrás del Señor Jesús, que con amor paciente y fiel nunca deja de 
educarnos, de hacernos crecer de acuerdo con su plan. Y a veces nos da sorpresas, para 
romper nuestros esquemas. Tu deseo de crecer en el intercambio y en la pobreza 
evangélica proviene del Espíritu Santo: esto no se puede comprar, ni alquilar; solo el 
Espíritu puede hacerlo y te ayudará a avanzar por este camino en el que tú y tus amigos 
lo habéis hecho muy bien. Habéis ayudado al Señor a cumplir sus obras por estos 
muchachos. Gracias de nuevo a todos vosotros. Conoceros me ha hecho tanto bien. Os 
llevo en mis oraciones. Y por favor, también vosotros rezad por mí porque lo necesito. 
¡Gracias! 
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Claretians 
 
En el 90 aniversari de 
monsenyor Pere Casaldàliga, 
convidats de totes les latituds 
llatinoamericanes, principal-
ment de les comunitats i 
institucions de Mato Grasso, 
van arribar al Centre 
Comunitari de São Félix do 
Araguaia per a la Missa 
d’Acció de Gràcies per la seva 
90 aniversari i els 50 anys de 
la seva arribada al Brasil. La 
Missa, celebrada el 16 de 
febrer, va ser presidida 
per Adriano Vasino, bisbe de 
São Félix do Araguaia, i concelebrada per Eugenio Rixen, bisbe de Goiás Velho, i 
desenes de sacerdots. També hi va haver nombrosos religiosos que van estar presents. 
El pare Artur Teixeira, Prefecte General d’Apostolat, es va fer present per compartir 
personalment els bons desitjos del Govern General i de tota la Congregació al celebrant 
en aquest esdeveniment transcendental. 

 
Abans de la Litúrgia de la Paraula, es van evocar l’arribada de Pere Casaldàliga a la 
Prelatura, la persecució i el martiri del pare João Bosco, l’arribada de la malaltia i els 
signes d’esperança per a les generacions futures. Els símbols de la tribu Karajá, una creu 
amb la samarreta del pare João Bosco, una flama i unes flors que es van distribuir al llarg 
de l’assemblea, es van presentar a l’homenatjat. 
 

Celebració amb el bisbe Casaldàliga a São Fèlix do Araguaia 
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Claretians 
 
El passat divendres 16 de febrer a l’Església de Santa Maria del Pi de Barcelona es va 
celebrar l’homenatge als 90 anys del bisbe claretià Pere Casaldàliga. L’acte el va 
presentar presentat el periodista Antoni Bassas i va comptar amb les intervencions de 
persones que coneixen de primera el seu testimoni i que comparteixen les seves causes. 

Hi van parlar els periodistes Paco Escribano i Mònica Terribas; el provincial dels 
Missioners Claretians a Catalunya, Ricard Costa-Jussà; dues de les persones que els 
darrers anys han mantingut un contacte més directe amb Casaldàliga des de l’Associació 
Araguaia, Maritxu Ayuso i el claretià Joan Soler; i l’activista social Arcadi Oliveres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervencions dels claretians Joan Soler i Ricard Costa-Jussà en 
l’homenatge a Casaldàliga 

 
 



16 | 44 
 
 

El 20 de febrer, vam celebrar els 101 anys de vida de la M. M. Cecília Boqué, primera 
abadessa de la nostra comunitat. Tot i que els va complir el dia 14 de febrer, com que 
s’esqueia en dimecres de cendra, vam traslladar la celebració al dia d’ahir.  

El P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, va celebrar l’Eucaristia on va assistir la M. 
Cecília malgrat la seva avançada edat i alguns dels seus familiars. Després vam compartir 
el dinar en un clima d’alegria, estima i acció de gràcies.  
És un do per a la Comunitat la presència d’aquestes germanes ancianes que ens són 
reflex de l’amor i la fidelitat de Déu envers nosaltres. En donem gràcies a Déu! 
 

26.02.2018. IVICON | El papa Francisco ha 
nombrado Subsecretaria de la Congregación de 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica (CIVCSVA) a la hermana Carmen 
Ros Nortes de las Hermanas de Nuestra Señora de 
la Consolación, según el Boletín de la Sala Stampa 
de la Santa Sede. 

Nacida en Espinardo, Murcia, la hermana Carmen 
Ros, NSC, emitió sus votos en  la Congregación de 

la Consolación en 1986. Es diplomada en Pedagogía catequética y Ciencias Humanas, y 
licenciada en Teología, con especialización en Mariología. En 1992 entró a formar parte 
del CIVCSVA, donde ha desempeñado el servicio de Ayudante de Estudios y ha 
desempeñado tareas de Gobierno ordinario, vida y apostolado en el Oficio de Promoción 
y Formación. Enviada especial del Dicasterio al VII Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
de Vida Consagrada (Quito 13-17 octubre 2014).  

El Papa nombra a la hermana de la Consolación Carmen Ros 

subsecretaria de la CIVSVA 

Vida de comunitat 

http://www.consolacion.org/gobiernogeneral/noticias/nueva-subsecretaria-de-la-congregacion-para-los-institutos-de-vida-consagrada----#.WpQFcXxG3cs
http://www.consolacion.org/gobiernogeneral/noticias/nueva-subsecretaria-de-la-congregacion-para-los-institutos-de-vida-consagrada----#.WpQFcXxG3cs
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/02/23.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/02/23.html
http://consolacionespinardo.com/la-hermana-carmen-ros-subsecretaria-de-la-congregacion-para-los-institutos-de-vida-consagrada-y-las-sociedades-de-vida-apostolica/
http://consolacionespinardo.com/la-hermana-carmen-ros-subsecretaria-de-la-congregacion-para-los-institutos-de-vida-consagrada-y-las-sociedades-de-vida-apostolica/
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27.02.2018. Montse Punsoda. Església de Barcelona 

Els representants, membres i amics de l'entitat festegen 50 anys de treball en 
defensa dels Drets Humans i de la dignitat de la persona a Barcelona 

 “Utopies que no ho són”. Amb aquest lema l’entitat Justícia i Pau celebra enguany 
cinquanta anys de treball a Barcelona demostrant que denunciar injustícies i 
defensar els drets humans és possible. L’associació va ser creada pel papa Pau VI el 
1967, i un any després, es va establir a Barcelona. Cinquanta dècades després, aquest 
mes de febrer, els representants i els amics de l’entitat han celebrat les noces d’or. 

Celebració d’Acció de Gràcies 

“És una alegria saber que durant 50 anys hi ha hagut gent que ha donat molt i que 
ara hi ha gent disposada a continuar amb els anys que calgui”, explica el president 
de l’entitat Eudald Vendrell. Segons aquest, els pilars que han sostingut l’entitat durant 
aquests cinquanta anys han estat “la solidaritat, la fraternitat dels humans i la fidelitat 
a la dignitat de la persona”. 

La celebració va iniciar-se amb una Missa d’Acció de Gràcies a la parròquia de Santa 
Tecla. El bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sergi Gordo va presidir la celebració 
juntament amb el bisbe de l’arquebisbat de la Seu d’Urgell, Mons. Enric Vives i l’actual 
consiliari de Justícia i Pau, Mn. Josep M. Fisa. 

Entre els assistents, asseguts amb Eudald Vendrell, destacaven Eduard Ibáñez, director 
de Justícia i Pau a Barcelona i el director d‘Afers Religiosos de la Generalitat Catalunya, 
Enric Vendrell. També, el president delegat de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí i la 
directora de l‘Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font. 

Justícia i Pau celebra les noces d’or 

http://www.justiciaipau.org/
http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/
https://mansunides.org/ca/barcelona/mans-unides-barcelona
http://icip.gencat.cat/ca/l_institut/
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El bisbe Vives, antic consiliari de l’entitat, va pronunciar l’homilia. “La justícia i la pau han 
de ser fonamentals en el llenguatge de l’ésser humà, i de tot cristià”, va destacar el bisbe. 
En aquesta línia, Eduard Ibáñez senyala que són “l’esperit de defensa dels Drets 
Humans i de la dignitat de la persona el que fan el motor de l’acció de Justícia i 
Pau“. 

“Nosaltres contribuïm a crear opinió pública a partir dels Drets Humans– explica 
Ibáñez-, mitjançant la paraula i amb conferències, jornades de debat, es tracta de 
crear opinió, un pòsit de valors en la societat per tal que sigui més favorable la 
dignitat de la persona”. “Mirem d’influir en els poders polítics amb les nostres 
campanyes per tal que facin polítiques més adequades per la persona”, afegeix. 

Dinar i parlaments 

Abraçades i somriures, van ser el plat fort de la jornada. Després de la missa es va 
continuar amb un àpat plegats. Van intervenir alguns dels referents de l’entitat com el 
president Eudald Vendrell, Tica Font… Entre aquests, Arcadi Oliveres,  president del 
2001 al 2013. Aquest va repassar les tres grans etapes de l’entitat. En primer lloc, va 
recalcar els inicis durant la Dictadura, treballant per l’amnistia dels presos. En la segona 
etapa, va destacar l’acció de Joan Gomis, antic director de Justícia i Pau. “Va impulsar la 
cooperació i el desenvolupament cap al món per part de l’entitat”, va dir Oliveres. Va 
definir la tercera etapa amb d’Eduard Ibáñez, amb una acció continuada que ha anat 
penetrant als diferents sectors socials. 

També, va prendre la paraula el bisbe Sergi animant l’entitat a continuar en la mateixa 
línia. Sobretot, continuar ajudant als pastors a “no adormir-se” i guiant-los en aquest camí, 
vetllant per la dignitat de la persona. 

L’alcaldessa de Barcelona Ada Colau que, tal com va dir, no es podia permetre faltar en 
aquesta celebració, va donar les gràcies per l’existència d’aquestes entitats que donen la 
cara per la justícia. “Sou una entitat imprescindible i un referent en defensa de la justícia i 
la pau en els moments més difícils”. “La defensa d’aquests dos valors vol dir no defugir 
sinó encarar la pau”. “Són aquestes persones i aquestes entitats les que més necessita la 
nostra societat”, va afegir. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/justicia-i-pau-50-anys-denunciant-injusticies/
http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/
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50 anys de «Justícia i Pau» entre nosaltres 

Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d'Urgell 

 
Als pocs dies de ser elegit Papa, sant Joan Pau II 
es va dirigir a "Justícia i Pau" (11.11.1978) amb 
unes emotives paraules: "Estimats amics: Compto 
amb vosaltres, compto amb la Pontifícia 
Comissió Iustitia et Pax perquè m'ajudeu i ajudeu 
tota l'Església a dirigir de nou als homes del nostre 
temps, amb insistència i urgència, la crida que els 
vaig fer en començar el meu ministeri romà i 
universal el passat 22 d'octubre: "No tingueu por! 
Obriu!, més encara, obriu de bat a bat les portes a 
Crist! Obriu a la seva potestat salvadora els confins 
dels estats, els sistemes econòmics i polítics, els 
extensos camps de la cultura, la civilització i el 
desenvolupament! No tingueu por! Crist coneix el 
que hi ha dins l'home. Només Ell ho coneix! Vivim 
en uns temps en què tot hauria d'impulsar i 
empènyer a l’"obertura": sentir vivament la 
solidaritat universal entre els homes i els pobles, la 
necessitat de salvaguardar l'ambient i el patrimoni 

comú de la humanitat, la urgència de reduir el volum i l'amenaça mortal dels armaments, 
el deure d'arrencar de la misèria milions d'homes que, amb els mitjans per portar una vida 
decorosa, trobarien la possibilitat d'aportar energies noves a l'esforç comú". 

El Concili Vaticà II havia formulat clarament el desig que fos creat "un organisme universal 
de l'Església que tingui com a funció estimular la comunitat catòlica per promoure el 
desenvolupament dels països pobres i la justícia social internacional" (GS 90). I per a 
respondre adequadament a aquest desig, Pau VIè. va instituir, el 6.1.1967 la Pontifícia 
Comissió "Iustitia et Pax". "Justícia i Pau és el seu nom i el seu programa", escrivia Pau 
VIè. dos mesos més tard a Populorum Progressio. Va ser un Consell Pontifici i el Papa 
Francesc l'ha inclòs recentment en el "Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà 
Integral". Barcelona, avançant-se a tots, va crear fa ja 50 anys, la Comissió diocesana 
"Justícia i Pau" que ha treballat molt i de manera eficaç al llarg d'aquest temps i que en 
aquests dies ho estan celebrant. 

A nivell universal o estatal o diocesà, promou la justícia, la pau i el respecte dels drets 
humans al món, segons l'Evangeli i la Doctrina social de l'Església. Aprofundeix aquesta 
Doctrina, la difon àmpliament i vetlla perquè sigui aplicada. Recull informacions i resultats 
d'enquestes sobre la justícia i la pau, el desenvolupament dels pobles i el respecte dels 
drets humans, els avalua i comunica les conclusions obtingudes. Fomenta les relacions 
amb les associacions catòliques i amb altres institucions, que treballin per assolir aquests 
fins. Coopera amb afany perquè creixi entre els pobles una sensibilitat respecte al deure 
de promoure la pau, especialment en ocasió de la Jornada Mundial de la Pau de cada 1r. 
de gener. I ajuda els cristians quan s'han de tractar públicament temes particularment 
urgents i delicats, com ara el deute internacional, la pena de mort, el racisme, el comerç 
d'armes, la distribució de la terra, el treball humà i el medi ambient en la perspectiva de 
l'Església catòlica, o bé els aspectes i les exigències ètiques de l'economia i de les 
activitats financeres. Per això continua essent molt necessària la seva tasca, i ha de ser 
escoltada la seva veu. Hem de comptar amb ells en l'Església per a continuar promovent 
el compromís social que dimana de la fe cristiana. 

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/bisbatdurgell/883-sp-337/la-veu-del-bisbe/la-veu-del-bisbe-2018/9574-50-anys-de-justicia-i-pau-entre-nosaltres
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19.02.2018. Cristianisme i Justícia 

Davant els inferns de la violència, l’opressió i la 
repressió, les víctimes no semblen tenir altra 
escapatòria que l'acció-reacció (fight) o el silenci 
submís (flight). En el darrer quadern publicat pel 
centre d'estudis Cristianisme i Justícia, s’explora 
una tercera opció, la de Jesús, que escapa a la 
comprensió d’aquestes dues opcions: és la via de 
la noviolència activa (NOVA), que exigeix lucidesa i 
creativitat, fe i constància. 

L’autor és el jesuïta Joan Morera, que parteix de la 
tradició bíblica per trobar-ne els fonaments. Ho fa, en 
primer lloc, a través de la figura del Servent Sofrent 
que trobem al profeta Isaïes i que podia haver inspirat 
Jesús. La lectura d’aquests textos ens parla del 
sofriment de la víctima, que actua com un mirall 
sostingut de cara a qui exerceix la violència, retornant-
li el seu propi rostre monstruós, en una acció que 
pretén pertorbar-li la consciència i  transformar el botxí.  

El quadern explora també els exemples de noviolència practicats i proposats per Jesús de 
Natzaret durant la seva vida. Se’ns presenten exemples concrets a través dels quals es 
revela que per Jesús és l’oprimit qui, des de baix, té el poder de transformar la situació, 
forçant el tirà amb una pressió noviolenta, que li sacseja les entranyes i l’encamina a 
reconèixer davant seu una persona amb llibertat i dignitat. En lloc de respondre amb 
violència, es busca situar l’altre en una posició d’incertesa incòmoda que el forci a 
repensar les seves actituds davant de l’oprimit. No estem parlant, doncs, de passivitat 
submisa, sinó de noviolència activa. 

La proposta de la NOVA serà criticada però per la seva ingenuïtat. Segons l'autor, això és 
perquè assumim el mite de la violència redemptora: la visió simplista de bons i dolents, en 
la qual el mal del món només es pot vèncer perquè un heroi destrueix el tirà, sense 
contemplar la possibilitat de recuperació del malvat. Naturalment es tracta d’una 
transformació lenta i complexa, de fracàs en fracàs fins al triomf final, que requerirà molt 
d’entrenament interior i una gran dosi de tenacitat. L’esperança parteix d’una evidència: 
que «la violència no pot engendrar mai una pau veritable».  

El quadern respon aquesta crítica d'ingenuïtat amb exemples reals en els que la 
noviolència activa s'ha rebel·lat eficaç per a la resolució de conflictes. La pràctica de la 
NOVA avui passa per rebutjar aquest mite de la violència redemptora, no cooperar amb el 
mal ni la injustícia, cercar recuperar les persones, no pas destruir-les, i desarmar l'infern a 
través de gestos profètics creatius, que mostrin que la víctima no té por, perquè «sembrar 
el terror és l'única arma que pot brandar el poderós per evitar que la víctima prengui 
decisions lliurement». L'autor ja adverteix que aquesta és una via «més difícil i 
compromesa que prémer el gallet o que callar, aguantar i fugir» i que qui decideixi 
practicar-la sofrirà molt més, nedant a contracorrent, sovint perseguit i incomprès.   

Joan Morera Perich és jesuïta llicenciat en Teologia Bíblica a la Pontificia Universitat 
Gregoriana de Roma, amb una tesi que compara la noviolència activa (NOVA) en el 
Servent Sofrent d'Isaïes i en Jesús de Natzaret. És autor del llibre Diàleg de sords? 
Pedagogia per reconciliar conflictes (Claret, 2009), i amb interès per capacitar les víctimes 
dels conflictes des de la NOVA del Regne.  

Desarmar els inferns. Practicar la noviolència de Jesús avui 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/ct207.pdf
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22.02.2018. IVICON 

Proyecto ESPERANZA y 
SICAR cat, ambos 
programas de Adoratrices, 
participan como 
partners/socias en el 
proyecto europeo Justice at 
last, que coordina La 
Strada Internacional. Los 
objetivos de este proyecto, 
que financia parcialmente 
el Programa de Justicia de 
la Unión Europea (2014-
2020), son: 

-Evaluar cuál es el alcance real del acceso al régimen de indemnización de las víctimas 
de trata y de otros delitos. 

-Mejorar el acceso a la compensación para las víctimas de trata y otros crímenes y así 
garantizar que la legislación de la UE sobre el derecho a la compensación se implemente 
correctamente a nivel nacional. 

-Dotar a los profesionales de conocimientos y habilidades para reclamar y brindar 
asistencia para obtener una indemnización para las víctimas de trata y otros delitos. 

-Crear conciencia sobre los mecanismos más eficaces para la protección de las víctimas y 
el acceso a la compensación entre los profesionales, los responsables de las políticas, los 
proveedores de servicios y las víctimas de trata y de otros delitos en Europa. 

En esta iniciativa intervienen un total de 10 países europeos, representados por distintas 
organizaciones: Asociación Animus (Bulgaria), La Strada (República Checa), KOK 
(Alemania), LEFÖ (Austria), FairWork (Países Bajos), MRCI (Irlanda), Adpare (Rumanía), 
Open Gate / La Strada (Macedonia), ASTRA (Serbia) y Proyecto ESPERANZA y SICAR 
cat de Adoratrices (España). 

Por su parte, tanto Proyecto ESPERANZA como SICAR cat, especializados en atención 
integral a víctimas de trata de seres humanos, tomarán parte activamente en todas las 
actividades previstas en el proyecto: la identificación y el análisis legal de las demandas 
de indemnización; evaluación de las lagunas relacionadas con las necesidades de las 
víctimas, derivación, recepción y pago de reclamaciones; capacitación mediante 
encuentros internacionales y nacionales, seminarios y reuniones de grupos focales para 
profesionales relacionados con la reclamación de la compensación; una campaña de 
información europea dirigida a las víctimas para promover hacer efectivo su derecho a 
recibir una compensación; y el establecimiento de un centro interactivo de 
documentación  en línea. 

Proyecto ESPERANZA y SICAR cat representan a España en “Justice 
at last”: proyecto europeo sobre el acceso a la indemnización para las 

víctimas de trata y otros delitos 
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Situación sobre la compensación a víctimas de Trata 

España, como la mayoría de los países europeos, cuenta con disposiciones legales que 
garantizan a las víctimas de delitos el derecho a reclamar una indemnización y ser 
compensadas por los daños que han sufrido. La realidad muestra, sin embargo, que son 
muy pocas las víctimas de trata que consiguen tener acceso a la información y los medios 
para reclamar una indemnización, y muchas menos las que finalmente reciben el pago de 
ésta, ya que existen numerosas barreras y obstáculos que les impiden acceder a este 
derecho. 

Entre los obstáculos se encuentran: la falta de sensibilización entre los profesionales que, 
de una u otra forma, tienen que intervenir en el proceso penal, la falta de acceso de las 
víctimas a asesoramiento legal y a la información adecuada, la larga duración de los 
procesos penales y civiles y, en los casos de víctimas extranjeras, el retorno o la 
deportación a su país de origen antes de que se dicte sentencia. 

Sandra Camacho, Responsable del equipo jurídico de SICAR cat, puntualiza: ‘Incluso 
cuando se concede la indemnización a las víctimas, rara vez llegan a cobrar las 
indemnizaciones de forma efectiva, bien porque no se localiza a sus tratantes, o bien 
porque estos no son procesados, o porque trasladan sus bienes al extranjero o se 
declaran insolventes para evitar la confiscación de sus bienes y tener que pagar 
indemnización’. 

Para las víctimas, que han sufrido todo tipo de abusos y violencia, además de la 
explotación económica, la indemnización es un elemento clave para garantizar su acceso 
a la reparación y la justicia. El reconocimiento efectivo de su derecho al resarcimiento 
empodera a las víctimas de trata, les ayuda a tomar las riendas de su futuro y reduce el 
riesgo de victimización secundaria. 

Marta González, Coordinadora de Proyecto ESPERANZA añade: ‘Entre algunas 
cuestiones que sería necesario mejorar debería existir una mayor efectividad en el 
decomiso de bienes procedentes de la trata y destinar esos bienes decomisados a 
resarcir a las víctimas en los casos en los que los condenados no cumplen con su 
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responsabilidad de pagar las indemnizaciones a las víctimas porque se declaran 
insolventes y no tiene bienes a su nombre que se pueden ejecutar’. 

‘También echamos en falta que no haya un sistema de valoración de los daños y 
perjuicios tanto a nivel físico, como psicológico y moral, aplicable a las víctimas de trata, 
en el que se cuantifique de forma objetiva, justa y adecuada la indemnización que 
corresponda. Actualmente se generan tratamientos y valoraciones muy dispares entre 
unos casos y otros, causando incertidumbre, indefensión y frustración en las víctimas”. 
Para avanzar en el cobro efectivo de las indemnizaciones por parte de las víctimas 
recomendamos la creación de un fondo estatal nutrido a través del decomiso de bienes, 
destinado de forma directa al pago de dichas indemnizaciones cuando los tratantes han 
sido condenados y se declaran insolventes, tal y como recomienda el artículo 15.4 del 
Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Personas’, comenta Marta 
González. 

La indemnización es un instrumento muy importante con fines reparativos, punitivos y 
preventivos. Las víctimas de trata sufren una gran variedad de abusos físicos, mentales, 
económicos y a menudo sexuales. La explotación a la que han sido sometidas puede 
derivar en sufrimiento físico y problemas de salud, traumas y pérdida de su medio de vida. 
Facilitar el acceso a una indemnización y una compensación justa ayuda y puede facilitar 
su proceso de recuperación integral, además de tener un componente de castigo y 
disuasión hacia los tratantes. 

Mientras sigan existiendo barreras en el acceso a indemnización efectiva, los gobiernos 
europeos no estarán cumpliendo con las obligaciones que establece el artículo 17 de la 
Directiva Europea 2011/36/EU que garantiza a las víctimas de trata el acceso a los 
regímenes de indemnización. 
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Eduard Brufau. Catalunya Cristiana. 11.02.2018 
 

Europa és Europa gràcies als monestirs. Durant molts segles els monjos i les monges van 
evangelitzar i reevangelitzar tot el continent; van llegir, transcriure i difondre les obres dels 
Pares de l’Església; van fer el mateix amb tota la cultura clàssica i especialment amb la 
filosofia grega; van conrear pacientment noves terres perquè donessin bons fruits; i també 
van atendre els fidels davant de la indigència de l’esperit i del cos mitjançant el guiatge 
espiritual i la guarició de malalties. El monacat europeu va ser el responsable que malgrat 
els profunds canvis socials, econòmics i polítics hi hagués una continuïtat, i no pas un 
trencament, pel que fa a la fe, la cultura i la mateixa vida de les persones.  
Per fer-se una bona idea del paper central dels monestirs al llarg de la nostra història és 
imprescindible visitar l’espai museístic del monestir cistercenc de Vallbona, Santa Maria 
de Vallbona; el monacat femení, inaugurat l’estiu passat. El projecte d’aquest espai 
visitable s’ha pogut realitzar gràcies a Caixa Bank, que patrocina el programa Patrimoni 
en Acció, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. «L’any 2017, 
després de reiterades peticions nostres per dur a terme aquest projecte, ens ho van 
concedir», explica la mare 
abadessa de Santa Maria de 
Vallbona, Anna M. Camprubí. I 
afegeix: «Amb el nou espai 
Santa Maria de Vallbona; el 
monacat femení, la comunitat 
del monestir cistercenc de 
Santa Maria de Vallbona ens 
sentim ben reflectides en el 
nostre dia a dia; és el que es 
copsa i es gaudeix en el conjunt 
dels tres audiovisuals de l’espai 
museístic.»  
La germana Sara ens fa de guia 
i ens acompanya pel claustre 
fins a una porta. Abans d’entrar ens explica que «aquesta estança era el dormitori 
medieval de la comunitat. El teníem en desús des de feia temps, i amb el nou 
condicionament museístic ha recuperat l’esplendor original». Quan la nostra acompanyant 
obre els llums de la sala ens adonem que som en un espai auster i alhora molt noble; uns 
grans arcs que van de paret a paret se succeeixen rítmicament i confereixen harmonia al 
conjunt de l’espai, que és d’una gran diafanitat. Com també passa als amplis dormitoris de 
Poblet o de Santes Creus, aquí les pedres destil·len l’esperit ascètic del Cister.  
 
«Scriptorium» i farmàcia  
 
La banda sud de la sala reprodueix l’antic scriptorium de Vallbona. Rere els vidres d’uns 
armaris i escriptoris de fusta s’hi exposen alguns dels llibres elaborats per les monges 
cistercenques al llarg dels segles. La germana Sara ens n’assenyala un: «Es tracta d’un 
còdex del segle XIII, que conté totes les cartes que sant Bernat de Claravall va escriure a 
la seva germana Humbelina.» Ens fixem en el text, d’una lletra gòtica curosa, nítida, que 
ens dona fe de l’atenció amb la qual les monges de Vallbona van copiar aquesta 
correspondència del pare del Cister, plena d’amor fraternal. L’antiga activitat 
escripturística d’aquest monestir té un valor especial perquè si bé els scriptoria eren 
habituals a les comunitats masculines, eren menys habituals a les femenines.  

Monacat femení de Santa Maria de Vallbona 
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Ens crida l’atenció el bon gust dels mobles i el tractament càlid de la fusta. La germana 
Sara ens fa saber que són mobles nous fets per un ebenista imitant mobles antics del 
mateix monestir. Un audiovisual narra breument la història de Vallbona i completa 
l’explicació del funcionament de l’scriptorium; ens informa de l’interès que van tenir les 
diferents abadesses al llarg de la història per preservar i classificar les veritables obres 
d’art que sortien de les mans de les filles de sant Bernat.  
Passem ara a l’ala nord del dormitori, que es troba amagada rere una cortina on s’hi 
projecten unes paraules de Jesús: Infirmus fui et visitastis me («estava malalt i em vau 
visitar») (Mt 25,36). Quan la cortina es descorre da- vant nostre apareix una gran farmàcia 
monàstica: pots de ceràmica, morters, atuells per destil·lar, balances, pesos, manats 
d’herbes medicinals... A la nostra dreta veiem una col·lecció molt àmplia de pots antics de 
ceràmica; la majoria duen el nom de l’herba o la medicina: «Aquests són els pots de 
farmàcia més antics de Vallbona, daten del segle XV.»  
 
Activitat farmacèutica important dins i fora del monestir  
 
Una mica més endavant un armariet conté tot d’ampolletes i atuells de vidre, la majoria 
dels quals encara tenen a dins algun producte medicinal. La germana Sara ens fa saber 
que la farmàcia de 
Vallbona havia estat 
molt important: «No 
només servia per 
atendre els 
problemes de salut 
de la comunitat, sinó 
que sobretot era un 
servei obert a tota la 
gent de la comarca i 
de més enllà. Els 
fidels que ho volien 
venien al monestir 
per trobar remeis als 
seus mals.»  
Ens aturem un 
moment per fixar-
nos en un segon 
audiovisual, aquest sobre el funcionament de la farmàcia. Una de les curiositats que s’hi 
expliquen és que a Vallbona es preparaven pastilles per combatre el mal de coll, i sembla 
que tenien molt d’èxit. Eren unes pastilles a base d’herbes, molt grosses, que s’havien de 
trencar en dosis més petites. Les monges les fabricaven amb uns motllos de fusta, alguns 
dels quals s’han conservat fins avui i estan exposats en aquest espai museístic. Ens hi 
acostem per contemplar-los i ens adonem que no n’hi ha cap d’igual, perquè cadascun té 
una decoració pròpia: una flor, una fulla, una estrella, una creu...  
L’atenció sanitària que havia ofert Vallbona era elaborada, encara que acostumats a la 
medicina actual, l’antiga no ens ho sembli. El monestir o només guaria els mals del cos, 
sinó també els de l’esperit. Qui hagi passat unes dies, o ni que sigui unes hores, acollit en 
una comunitat monàstica, haurà experimentat un alleujament de tot allò que l’oprimia. Ara 
potser els monestirs ja no tenen farmàcia pròpia, però continuen oferint a tots aquells que 
ho vulguin la guarició de molts del mals de l’home contemporani. Al final de la visita al nou 
espai museístic de Vallbona recuperem la recomanació de la mateixa mare abadessa: «Si 
ho veieu, no quedareu defraudats, i el misteri de la vida monàstica que intentem viure des 
de la senzillesa i l’amor us commourà.» Certament, ha estat així.  
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Victòria Molins, stj 
 
Carrer de l'Om. Dos quarts de nou del vespre, un últim divendres de mes. De diferents 
llocs de Ciutat Vella i Raval, ens anem trobant religiosos de les comunitats del barri que, 
des de fa anys, tenim una cita imprescindible: viure aplegats un final de jornada 
compartint la Eucaristia, el sopar i la vida de cada una de les nostres comunitats. 

Us ben asseguro que és una de les riqueses més grans que posseïm al barri: aquesta 
unió de les diferents congregacions  i comunitats no és una obligació que ens hem 
imposat o ens han urgit des de fora, o que complim  per qualsevol imperatiu institucional. 
No. És un costum que vam començar ara fa més de 25 anys, no hem deixat mai de fer-ho, 
i que s'ha convertit en un d'aquells moments enriquidors i esperats en les comunitats del 
barri.  És veritat que les nostres vides, sovint una mica atrafegades durant la setmana, 
poden produir-nos  una certa mandra quan pensem en sortir a la nit si ens toca en una 
altra comunitat, o preparar-ho tot lo millor possible quan lo que toca és ser comunitat 
amfitriona. 

Però qualsevol ombra de 
mandra s'esvaeix en 
arribar al lloc de destí o en 
obrir la porta a les 
comunitats que van 
arribant a casa nostra. I la 
alegria que compartim o 
amb la que tornem a casa 
compensa del cansament 
de la setmana i de les 
ganes d'anar-nos al llit. 

Fins aquí el que fem cada 
últim divendres de mes 
des de fa anys. Però de 
tant en tant aquestes 
trobades tenen un caire 
especial per diferents 
circumstàncies lligades o a 

una comunitat o a un esdeveniment col·lectiu. La d'aquesta setmana ha estat una de les 
de caire especial: la comunitat de les Germanes Oblates, estrenaven local nou per el seu 
famós "Lloc de la dona", on elles exerceixen una de les tasques més necessàries i -diríem 
sense por d'exagerar més admirables- en favor de les dones que exerceixen com a 
treballadores del sexe.  

Tots coneixíem el local anterior, perquè normalment ens reuníem allà en comptes de en el 
seu pis comunitari per falta d'espai. El canvi que tots vam observar només entrar en el 
primer pis d'aquell edifici conegut al barri com "la quinta galeria"  era notable. Ens van 
rebre a la porteria amb la il·lusió de compartir la joia de poder  ensenyar-nos aquell nou 
local que facilitaria molt la seva tasca quotidiana amb unes dones que, precisament pel 
seu ofici i per les històries que arrosseguen i que sovint les han portades a on no 
voldrien... necessiten més estimació, respecte i ajuda.  

Vam pujar al pis i ens vam dirigir directament a una sala, per dur a terme, lo primer, allò 
que dóna un sentit especial a les nostres trobades, situant-les en el lloc que volem viure: 

Una experiència meravellosa de les Comunitats de Raval i Ciutat Vella 
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la joia de l'Evangeli. Les germanes amfitriones ho tenien preparat amb gust i delicadesa 
per fer més acollidora aquella estona de pregària i Eucaristia. És precisament allà al 
voltant de la taula per compartir la Paraula i el Pa,  on presentem les nostres 
preocupacions pel barri, per la societat que ens envolta, per les persones i diferents casos 
que hem viscut durant el mes. I, com no podia ser d'una altra manera en aquesta trobada 
de inauguració, vam donar gràcies per les nostres germanes, la seva tasca, la millora del 
seu treball en aquell local, etc. Unes paraules del seu fundador, Don José Mª Benito 
Serra, definien molt bé el que suposa la seva tasca: "Obrim la porta quan s'han tancat 
totes les portes ..." 

Acabada la Eucaristia van fer "la visita turística" per les noves instal·lacions: aules, cuina, 
tallers de costura, despatxos i el meravellós Taller de producció "Dona Kolors".  

Dona Kolors és una marca de complements de moda i de la llar fets a mà a Barcelona 
per dones en situació d'exclusió social. 

El projecte Dona Kolors no té ànim de lucre, és a dir, tots els beneficis es reinverteixen en 
la formació en costura i acte-ocupació de les dones. També es treballa per fomentar 
l'accés a la cultura i a l'aprenentatge necessari per ajudar a les dones a trobar feina. 

La principal via d'inserció d'aquestes dones és el propi taller de Dona Kolors, on es 
produeixen de manera ètica tots els accessoris de la marca.    

El repte actual d'aquest projecte social innovador és convertir-se en una marca de 
referència. Gràcies a això s'aconseguiria contractar a més dones i així oferir-los una 
oportunitat molt necessària per tal de que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Amb 
el seu esforç i la nostra ajuda, totes elles arriben a tenir l'autonomia emocional i 
econòmica que tota persona mereix tenir. 
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A més de la pròpia marca de complements, Dona Kolors compta amb dues línies de 
negoci més. D'una banda, el taller confecciona per a altres marques que volen donar-li 
als seus productes el valor afegit de la solidaritat i la sostenibilitat. Per una altra, es 
dissenyen i produeixen peces de marca blanca, és a dir, productes personalitzats per a 
regals d'empresa, noces, congressos o qualsevol tipus esdeveniment que vulgui contribuir 
a la integració social d'aquestes dones. 

Vam admirar la tasca i participar de l'alegria de les nostres germanes amb els nous locals.  

Quan recorríem els diferents indrets de la 
casa, jo anava pensant el que segurament 
estava en la ment de tots nosaltres d'una 
manera més o menys explícita: quina  
meravella és viure les diferents congregacions, 
i els diferents carismes units en el goig i en el 
dolor que compartim com a cosa pròpia! 
Potser la pobresa de les congregacions, en 
minvar les vocacions, ha propiciat aquesta 
intercongregacionalitat i aquesta unió de les 
diferents tasques i carismes que ens 
enriqueixen mútuament. 

El sopar que preparen totes les comunitats 
amfitriones con una gran dedicació ens 

reuneix al voltant de la taula amb un caire festiu, agermanats d'una manera molt especial. 
¡Quin goig més gran el poder viure, mes rere mes, aquesta experiència, i quina alegria 
poder participar tots plegats en els dolors i en les alegries de les diferents comunitats! 
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GRUP MAMBRÉ 

NÚRIA (Jesús María) , ISABEL i MERCHE (Compañía Santa Teresa de 
Jesús), ANNA, ANGELS i  ROXANA (Carmelites Descalces de Mataró) 
Falten a la fotografia Neus (Compañía Santa Teresa de Jesús) i David 

(Jesuïta) 
 

MAMBRE, el grup inter 
concregacional de “joves” que 
segueix “viu” des de que va 
començar, quan la URC va fer la 
proposta de grups inter per edats es 
segueix reunint. Intentem trobar-nos 
un diumenge al mes a la tarda. 
 
Aquest diumenge 25 ens hem trobat 
a Jesús Maria Sant Gervasi (cada 
mes a casa d’un membre del grup. 
Hem dinat amb la comunitat, hem 
compartit i, hem pregat amb 
l’Evangeli de la TRANSFIGURACIÓ.   

 
 
Ha estat una experiència de 
comunitat fent present a David i 
Neus que no han pogut venir, hem 
xerrat, compartit la vida quotidiana 
de cada un  i també els “ecos” de 
l’evangeli en cada una de nosaltres. 
 
Sentint-nos amb Jesús hem vist que 
ens cal pujar a la muntanya i alhora 
baixar a la realitat; allunyar-nos del 
soroll i de les presses;  fer 
experiència de transfiguració per 
poder després donar i ser aquella  
llum que hem rebut.   
 
La Paraula ens desinstal·lació i ens 
posa en moviment i renovem la 
vocació fent que JESUS sigui el 
centre i motor. 
 
 

 
Convidem als religiosos de la nostra edat a formar part d’aquest grup que enriqueix 
i dona empenta a seguir 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mambré, una altra trobada intercongregacional 
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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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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 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 

  

Espai Contrapunt Musical 

Audició musical en directe amb el cor 
Lerània 
 
Dos motets de Mendelssohn 

Diumenge 4 de març a les 
19h, abans de vespres 

Espiritualitat i litúrgia 
Centralitat del Crist amb la gna. Griselda 
Cos 

Diumenge 18 de març a les 
18h 

Recés silenci 
contemplatiu 

Espai de meditació segons el mètode Franz 
Jalics. Acompanyat per Glòria Andrés i 
Rosa Surinyac 

Del divendres 6 al diumenge 
8 d’abril 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

Jornada Mundial pel treball decent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC12.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Jornada commemorativa del 50è aniversari de la Facultat de Teologia 
de Catalunya (1968-2018) 

 

L’EMM. I RVDM. CARDENAL JOAN-
JOSEP OMELLA 

ARQUEBISBE DE BARCELONA 
GRAN CANCELLER DE L’ATENEU 

UNIVERSITARI SANT PACIÀ 
  

us convida a la 
 

JORNADA COMMEMORATIVA DEL 50è ANIVERSARI 
DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA (1968-2018) 

 
que se celebrarà dimecres, dia 7 de març de 2018 

  
A les 10,00 h  
Celebració de l’Eucaristia, presidida pel Cardenal Joan-Josep Omella i concelebrada 
pels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca, autoritats acadèmiques i 
professors de l’AUSP a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona 
 
 
A les 11,15 h  
Acte acadèmic a l’Aula Magna 
 
   - Salutació i obertura de l’acte a càrrec del Cardenal Joan-Josep Omella 
 
   - Lliçó de l’Arquebisbe Luis F. Ladaria Ferrer,  
     Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe:  
     «Fer teologia en el context universitari i cultural del segle XXI» 
 
   - Projecció d’un vídeo commemoratiu del 50è aniversari de la FTC 
 
   - Cloenda de l’acte a càrrec del Cardenal Joan-Josep Omella 
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Exposició “Els caputxins catalans a l’Amazònia” 
 

 

Activitats de la Delegació de Joventut 

 

03/03/2018 Com acompanyar en la fe grups petits? 

Com treballar la fe en grup? Com ajudar als joves a llegir la seva vida a la llum de 
l'evangeli? L' Àngels Carrió i la Rocío Muñoz, del MCJ (Acció catòlica) ens ensenyaran en 
aquest taller com acompanyar en la fe grups petits de joves a través del mètode de la 
revisió de vida i l'estudi d'evangeli. Adreçat a animadors, catequistes, professors, monitors 
d'Esplai, etc. 

Quan? Dissabte 3 a les 10h. On? A la delegació de joventut, c/ Villaroel 81 baixos. Preu? 
2 euros pel coffe break 

 

06/03/2018 Vols servir a NET? Reunió informativa 

Vols servir durant un curs a NET com a missioner de joves? Cada any 200 joves pugen en 
furgonetes per anunciar l'evangeli en parròquies i escoles per tot Estats Units. Vols ser un 
d'ells? Estem formant un grup de catalans perquè vagin el curs que ve i així poder portar 
NET a Catalunya. Si vols venir informar-te, t'esperem dimarts 6 amb alguns dels 4 
catalans que el curs passat van estar, per respondre als teus dubtes. 

A la delegació a les 20h. 

 

10-11/03/2018 IN GOD TIME Convivència de Quaresma The return 

Torna The return! Una Quaresma més ens trobarem per preparar la setmana santa i la 
Pasqua amb altres joves (14 - 17 anys) de parròquies, moviments o escoles. Dinàmiques, 
jocs, pregària i sobretot ganes de viure a fons la fe en Jesús! Aquest any reflexionarem 
sobre què passaria si poguéssim canviar el passat... Què canviaríem? Podem esborrar el 
passat? Quin futur t'agradaria poder viure? Què passaria si dediqués més temps a Déu? 
Reserveu-vos la data! 
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On? Casa de colònies Josep Manyanet de Begues 

Quan? De dissabte 10 de març matí a diumenge 11 després de dinar 

Quant? 40 euros inclòs allotjament, transport en autocar i sopar, esmorzar i dinar 
diumenge. 

 

12/03/2018 Vols saber què es farà a l'Aplec? Reunió informativa 

L'Aplec de l'Esperit es va apropant, i molts esteu preguntant com anirà, com inscriure-us, 
què hi trobareu... El proper DILLUNS 12 DE MARÇ a les 20h farem una reunió per 
explicar a tots els interessats, especialment responsables de grups, moviments i escoles 
de la diòcesi tot el que vulgueu saber sobre l'Aplec de Tortosa. 

No us ho perdeu! 

 

Pasqua hospitalària 

 

 

Més informació: http://www.jovenessanjuandedios.org/ 

http://www.jovenessanjuandedios.org/
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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 
 

 
 

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. 
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Jornada d’Espiritualitat 

 
 

Presentació del llibre "Brots de vida” 

 

Presentació del llibre de Natàlia Torelló, germana de l’Assumpció:  
“ES BESARAN LA JUSTÍCIA I LA PAU 

 
 

TAULA RODONA 
                              
Hi intervindran: 
Josep Maria Rambla S.J. 
Ilu Moreno (Grup Laics/ques Germanetes) i ACO 
Júlia Sánchez (Germaneta de l'Assumpció) 
Joaquim Cervera 
 
Dijous dia 8 de març de 2018, a les 19h. 
 
Lloc: Local de Cristianisme i Justícia –  
Roger de Llúria, 13 -    
Barcelona. Metro Urquinaona (línia vermella i groga) 
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El proper dissabte 24 de març, de 10 a 18h, el Monestir de Montserrat convida nois i noies 
de 20 a 35 anys a un dia de recés per preparar-se per viure la Pasqua amb més intensitat. 
El P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, organitza aquesta jornada, que té com a objectiu 
elaborar i integrar les vivències personals quotidianes i els reptes de la nostra societat a la 
llum de l’Evangeli. 
 
El recés, que porta per títol Desvetllar el desig de Déu, començarà a les 10.20h, a la 
sala Sant Maur del Monestir amb les presentacions i alguna dinàmica que ajudi a entrar 
en les actituds pròpies d’aquest dia de recés. Després, a les 11h., es podrà optar per 
assistir a la missa conventual o tenir una estona de reflexió personal; a les 12h, Mons. 
Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, impartirà la conferència que dóna títol al recés. 
A la tarda, per als qui ho desitgin, hi haurà la possibilitat de compartir en grup les 
reflexions que haurà suscitat la conferència. Finalment, el P. Antoni Pou dirigirà una 
pregària a la capella de l’hostatgeria monàstica, amb cançons de Taizè i lectures 
escollides. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzaran periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, 
que inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessants a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Signes dels temps a TV3: "Morir al Mediterrani” 
 

L’hostatgeria de Montserrat ofereix un recés quaresmal d’un dia per a 
joves 
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En els últims 20 anys, més de 30.000 persones han mort al Mediterrani en intentar arribar 
a les costes europees. Eren homes, dones i nens que fugien dels seus països per 
guerres, fam o persecució política i religiosa. Mussie Zerai sap prou bé de quina realitat 
parlem, perquè moltes embarcacions a punt de naufragar truquen al seu mòbil per 
demanar-li auxili. Diumenge, 4 de març, a les 10.30, "Signes dels temps" 
entrevista Mussie Zerai, sacerdot eritreu, candidat al Premi Nobel de la Pau i Premi 
Mundo Negro a la Fraternitat 2017. La conversa s'ha gravat al Museu Africà dels 
missioners combonians a Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 4 de març 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  MARÇ 
05 dl CEVRE 

06 dt Junta directiva 

07 dc 
Jornada commemorativa dels 50è. aniversari de la Facultat de 
Teologia de Catalunya (1068-2018) 

12 dl CEVRE 

15 dj Assemblea general 

17 ds Jornada de formació permanent amb  Mª Isabel Ardanza Mendilíbar 

19 dl CEVRE (inici de classes del tercer trimestre) 

23 dv 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i 
Religiosos) 

25 dg Diumenge de Rams i inici de la Setmana Santa 

Calendari URC 

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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