
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El papa Francesc compleix 5 anys de pontificat 

Barcelona, 15 de març de 2018                                                                                   ANY XI  núm. 

Avui l’URC celebra la seva 78 assemblea general 
 
 

L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) és un escenari on conflueixen 
molts elements vitals de les congregacions. Les assembles generals, les 

jornades de formació i diversos programes van en aquesta línia. Les 
celebracions de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada són un bon 

reflex d’aquest esperit que ens uneix. 
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Les relacions entre religiosos/es a casa nostra són bones. En casos, molt bones. Existeix 
un autèntic sentit intercongregacional que s’enforteix de dia en dia i que s’expressa en 
projectes compartits o en reunions intercomunitàries. L’URC (Unió de Religiosos de 
Catalunya) és un escenari on conflueixen molts elements vitals de les congregacions. Les 
assembles generals, les jornades de formació i diversos programes van en aquesta línia. 
Les celebracions de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada són un bon reflex d’aquest 
esperit que ens uneix. Hi ha amistat, però no és un club d’amics. Si alguns religiosos o 
religioses, si algunes congregacions o instituts no entenenguessin les arrels de les 
relacions mútues fàcilment podrien tancar-se en un bombolla i afeblir la fortalesa dels 
lligams que ens uneixen. Reduir la vinculació a tenir una bona relació amb els bisbes, fer-
se presents a les seves convocatòries, però allunyant-se de la mutua col·laboració entre 
religiosos/es seria amputar la plenitud de participació eclesial, que la mateixa Església ens 
recorda com un punt clau. A l’inrevés també seria una errada, com és evident. L’URC és 
conscient que s’ha de vetllar en les dues direccions sense prescindir-ne de cap. Alguna 
congregació que no s’inculturi de manera suficient i veritable a caca nostra pot tenir la 
tendència a aflebir les relacions horizontals entre congregacions. 
 
Voldria presentar una reflexió sobre tres punts: a) les Conferències de Superiors Mayors; 
b) la mutua relació entre bisbes i religiosos, i c) la mutua col·laboració entre religiosos. 
 
1. Les Conferències de Superiors/res Mayors 
No són un grup empresarial, sinó un impuls de la vida religiosa, erigit canónicament, pel 
Concili Vaticà II. Qui dóna consistencia a aquestes Conferències és el mateix Vaticà. No 
es tracta d’iniciatives particulars, sinó d’un reconeixement oficial d’una realitat carismàtica. 
El núm. 23 del document conciliar 
Perfectae Caritatis, signat a Roma pel 
papa Pau VI el 28 de octubre de 1965, 
ho diu ben clar: 
 

Han de fomentar-se les 
Conferències o Consells de 
Superiors Majors erigits per la 
Santa Seu, que poden 
contribuir en gran manera a 
aconseguir més plenament la 
fi de cada Institut, al foment 
d'una compromís més eficaç 
pel bé de l'Església, a la més 
equitativa distribució dels 
obrers de l'Evangeli en 
determinat territori i també a l'estudi dels problemes comuns als religiosos, 
establint la convenient coordinació i col·laboració amb les Conferències 
Episcopals pel que fa a l'exercici de l’apostolat. 

 
L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) aplega a nivell de territori català superiores i 
superiors majors, abats i abadesses, priores i priors, delegades i delegats permanents de 
congregacions amb presència a casa nostra, com una expressió regional de la realitat de 
CONFER. Per aquest motiu, la participació de totes les congregacions és del tot 
desitjable, seguint l’esperit del Concili Vaticà II. Cap no pot sentir-se exclosa com si les 

Mutua col·laboració entre religiosos/es 
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Conferències de Superiors/es Majors no fossin de la seva incumbència. L’assistència i la 
participació són claus per fer de la vida religiosa un testimoniatge de fraternitat cristiana. 
 
2. La mutua relació entre bisbes i religiosos. 
A partir del document conciliar Perfectae Caritatis, la Sagrada Congregació per als 
Religiosos i Instituts Seculares i la Sagrada Congregación per als Bisbes van signar 
conjuntament un document sobre “Criteris pastorals sobre relacions entre bisbes i 
religiosos a l’Església” el 14 de maig de 1978, a cárrec del cardenal Sebastià Baggio, 
prefecte de la Sagrada Congregació per als Bisbes i el cardenal Eduardo F. Pironio, 
prefecte de la S.C.R.I.S. En una assemblea plenaria mixta prèvia a la redacció del 
document, bisbes i religiosos van tractar les següents qüestions:  

 
a) què esperen els Bisbes dels Religiosos; b) què esperen els Religiosos dels 
Bisbes; c) quins mitjans poden ser utilitzats per obtenir una coordinació fecunda 
entre Bisbes i Religiosos a nivell diocesà i a nivell nacional i internacional. 

 
El document dona moltes pistes d’actuació conjunta i d’enfortiment d’aquestes relacions 
mútues. L’URC en periodicitat biennal té reunions amb el plenari de Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. Tres vegades a l’any es reuneix el SIRBIR 
(Secretariat de Relacions entre Bisbes i Religiosos) on hi participen sis persones: el bisbe 
representant de la CET, actualmente el bisbe de Vic, els delegats episcopals de Vida 
Consagrada de Tarragona i Barcelona i la presidència, vicepresidència i secretaria 
general de l’URC. Els organismes hi són. El clima sempre és constructiu. Aquestes 
relacions entre bisbes i religiosos s’han de cuidar, perquè són molt importants. Cal 
recordar que la Conferència Episcopal Espanyola va elaborar un document titulat “Iglesia 
particular y Vida Consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre 
los obispos y la vida consagrada de la Iglesia en España”, aprovat a la CI assemblea 
plenària de la CEE, celebrada del 15 al 19 d’abril de 2013.  
El document vaticà de 1978 està en fase de revisió per actualitzar-lo a nivell universal. 
 
3. La mutua col·laboració entre religiosos 
El document vaticà de 1978, en el seu núm. 21, parla explícitament de la mútua 
col·laboració entre religiosos. El text diu: 
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Dins de l'àmbit de la vida religiosa la Santa Seu erigeix, a nivell local o universal, 
les Unions de Superiors Majors i Generals (cf. PC 23; REU 73, 5), les quals, com 
és evident, són diverses per naturalesa i autoritat de les Conferències Episcopals. 
Doncs la seva fi primària és la promoció de la vida religiosa inserida en la missió 
eclesial. La seva activitat consisteix a oferir serveis comuns, iniciatives fraternes, 
propostes de col·laboració, respectant naturalment l'índole pròpia de cada Institut. 
Amb això s'aconseguirà, sens dubte, oferir també un ajut preciós en el plànol de la 
coordinació pastoral, si es realitza periòdicament una revisió de tota la manera 
d'obrar i, sobretot, si s'afavoreixen les relacions entre les Conferències Episcopals 
i les Unions de Superiors Majors, segons les normes emanades per la Santa Seu. 
 

 
El contingut és clar i explícit.  La crida ressona en el nostre interior. No podem tancar-nos 
dins de les nostres congregacions i desentendre’ns de la resta, com si no anés amb 
nosaltres. L’URC representa un marc idoni per a aquesta col·laboració 
intercongregacional. No és un tema menor. Per això sempre s’invita a totes les 
congregacions a participar activament en projectes i serveis comuns, en iniciatives 
fraternas i en propostes de col·laboració. El testimoniatge intercongregacional és un signe 
meravellós de la força de l’Esperit en el si de l’Església. 
 
La vida religiosa és un díptic. 
Fomentar les relacions amb els bisbes i enfortir les relacions entre les mateixes 

congregacions són dues 
realitats indisociables. Si només 
atenem els uns o els altres es 
trenca el díptic i es perd aquest 
alé magnífic del Concili Vaticà 
II. Els reptes que tenim el 
davant no permeten prescindir 
de ningú. Ningú és 
indispensable, però tots som 
necessaris per fer que la 
Paraula de Déu sigui anunciada 
arreu. En el nostre cas, a través 
d’una vida religiosa oberta a la 
col·laboració i al diàleg. 
 

Lluís Serra Llansana 
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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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13.03.2018. Carmelo López-Arias. Religión en Libertad 
 
Fue el 13 de marzo de 2013, pasado un mes de la renuncia al pontificado de Benedicto 
XVI y quince días después de que se hiciese efectiva. El cardenal camarlengo, Jean-
Louis Tauran, con la voz temblorosa a consecuencia de una enfermedad neurológica 
crónica, anunció el nombre del nuevo Papa. 
 
"Lo único que escuché del Habemus papam fue Georgium Marium, Jorge Mario", 
recuerda su hermana María Elena: "Me abstraje por completo del apellido y del nombre 
asumido por el nuevo Papa, estaba turbada y conmocionada. Inmediatamente 
después, mi casa fue asaltada por personas, todos estaban felices y el teléfono siguió 
sonando todo el día". 
 
Hace justo cinco años de aquello y desde 
entonces rara ha sido la semana en la que 
el hombre elegido por aquel cónclave no 
haya sido protagonista de alguna noticia 
relevante. A pesar de esa continua 
exposición pública, ¿lo sabemos todo de 
Francisco? ¿Quedan aún claves ignotas 
que expliquen su pontificado, reconocido 
por todos como singular? 
 
Catorce opiniones valiosas 
 
Deborah Castellano Lubov, corresponsal 
en el Vaticano para la edición inglesa de la 
agencia Zenit, ha reunido en un 
volumen catorce entrevistas a personas 
que le conocían antes de ese momento, ya 
fuese personalmente o en su faceta de 
obispo y cardenal, o le han conocido 
después en el trabajo del día a día. Es El 
otro Francisco (Homo Legens), un texto de 
gran valor para conocer e interpretar al 
Papa. 
 
Lo prologa el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, quien destaca la 
"familiaridad" con la que se presenta el Papa ante el mundo como "un hecho nuevo que 
desde dentro está forjando a la Iglesia". 
 
Coinciden en ese punto casi todos los entrevistados. Tres son laicos: su hermana María 
Elena Bergoglio y sus amigos Adrián Pallarols (orfebre porteño) y el rabino Abraham 
Skorka. También está el padre Federico Lombardi, antiguo portavoz de la Santa Sede. 
Dos obispos: Georg Gänswein, prefecto de la Casa Pontificia, y Joseph Kurtz, arzobispo 
de Louisville. Un patriarca, el anterior latino de Jerusalén: Fouad Twal. Y siete 
cardenales: Charles Maung Bo, Timothy Dolan, Kurt Koch, Gerhard Müller, Wilfrid 
Napier, George Pell y Peter Turkson. 

Cinco años después, ¿sabemos todo de Francisco? 
14 personas que le conocen aportan un nuevo enfoque 

https://zenit.org/
https://www.ociohispano.es/libro/el-otro-francisco/
https://www.ociohispano.es/libro/el-otro-francisco/
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Un Papa no-tan-sorprendente 
Todos los purpurados salvo el primero, arzobispo de Rangún (Myanmar/Birmania), 
nombrado por Francisco en 2015, participaron en el cónclave que eligió a Francisco y 
todos aparecieron en alguna quiniela. Sin embargo, la hermana del Papa tenía su propio 
favorito: "Personalmente esperaba que el cardenal Scherer [Odilo Scherer, arzobispo 
de Sao Paulo] pudiera ser elegido Papa, mientras que mi hijo Jorge prefería uno de los 
cuatro cardenales franciscanos ([Carlos] Amigo Vallejo, Claudio Hummes, Wilfrid 
Napier, Patrick O'Malley)". 

Según María Elena, el 11 de febrero, cuando los cardenales se alinearon ante Benedicto 
XVI tras el dramático e intenso momento en el que anunció su renuncia, el todavía Sumo 
Pontífice le dijo al arzobispo de Buenos Aires: "Me debes obediencia. Si eres elegido, 
deberás aceptar". 
 
¿Intuía algo el Papa Joseph Ratzinger? El cardenal Napier, arzobispo de Duran 
(Suráfrica), afirma que ya en el cónclave de 2005, que fue cuando profundizaron en su 
relación, "el nombre de Bergoglio se cotizaba para la elección a Sumo Pontífice". 
 
Entre 2010 y enero de 2013, Marcelo Figueroa, presbiteriano, Abraham Skorka, judío, y el 
cardenal Bergoglio grabaron 31 programas para el Canal 21 del arzobispado de Buenos 
Aires sobre diferentes temas sociales con la Biblia como epicentro.  
 
Y desde luego lo intuyó el rabino Skorka: "Puede parecer extraño, pero cuando me enteré 
de la renuncia de Benedicto XVI, inmediatamente le dije a mi esposa: ¡Prepárate 
porque mi amigo Jorge Mario será el nuevo Papa!... Sentí que Bergoglio era la persona 
adecuada que toda la humanidad necesitaba en este momento, no solo la Iglesia 
católica". 
 
Bergoglio descolla 
Ya había destacado ante la Iglesia universal en al menos dos ocasiones. Una, en el 
sínodo de 2001, que revisó precisamente la misión y papel de los obispos (ese "olor a 
oveja" al que tanto aludirá después). 
 
Bergoglio se estrenaba en Roma con el capelo cardenalicio, que había recibido en 
febrero, y se puso a disposición del relator general, el cardenal Edward Egan, predecesor 
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como arzobispo de Nueva York del cardenal Dolan, a quien le transmitió la buena 
impresión recibida: "El cardenal Bergoglio lo ayudó el resto del sínodo e incluso asumió 
por completo sus funciones cuando el cardenal Egan volvió a casa antes de que 
acabara el sínodo, para participar en los actos conmemorativos del 11 de septiembre en 
Estados Unidos" (fue el año de los atentados contra las Torres Gemelas). 
 
En 2013, durante las congregaciones previas al cónclave, el futuro Papa se presentó a 
Dolan, quien guardaba en su memoria la excelente opinión de su predecesor. 
Sintonizaron bien por el buen humor de ambos, y de hecho, dos años después, durante la 
preparación de la visita del Papa a la Gran Manzana en 2015, Francisco advirtió a su 
acompañante de que al elegir coche se aseguraran de que Dolan cupiese en la parte de 
atrás: "Sabía que yo era un hombre corpulento, que aceptaba las bromas". 
 
La segunda oportunidad en la que las miradas de toda la Iglesia recayeron sobre 
Bergoglio fue por su papel decisivo en la quinta conferencia general del CELAM (Consejo 
Episcopal Latinoamericano). Lo corrobora Adrián Pallarols: "La suya, creo, no ha sido una 
elección de perfil bajo. La semilla ya estaba echada en la Conferencia de Aparecida, 
en 2007, cuando el cardenal Bergoglio indicó a la Iglesia latinoamericana la línea a seguir 
para los próximos cincuenta años. Él redactó el documento final y todos dijeron: 'Éste es 
el camino que es necesario recorrer'. Ha sido entonces cuando el mundo comenzó a 
dedicar más atención al cardenal Bergoglio". 

Pallarols es un laico ajeno a las estructuras de la Iglesia, pero buen observador: "A partir 
de entonces, empezó a ir con más frecuencia a Roma. También creo, pero es 
solamente una idea de la que nunca he hablado con el padre Jorge, que Benedicto XVI le 
consultó sobre varias cuestiones, pero esto es solo una suposición mía". 
 
Papa y Papa emérito, frente a frente 
Deborah Castellano pregunta a varios entrevistados por las relaciones entre el Papa y su 
predecesor. Hay unanimidad absoluta en señalar que son excelentes. Gänswein apunta: 
"Me conmueve continuamente la bondad que el Papa Francisco demuestra por 
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Benedicto". 
El australiano Pell plantea, eso sí (y no es el primero en hacerlo: lo señaló en su día 
George Weigel precisamente a raíz de unas palabras de Gänswein), que en el futuro, si 
un Papa renuncia, no sea considerado Papa emérito, sino solo cardenal: "No estoy 
convencido de que el Papa emérito pueda vestirse todavía de blanco. La unidad de la 
Iglesia es importante, no hay que darla por supuesta... Deberíamos estar muy atentos a 
hablar -según mi opinión, de manera equivocada- de dos Papas, y también de cómo 
entendemos la sinodalidad", dice el prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa 
Sede. 
 
Amoris Laetitia 
La exhortación apostólica Amoris Laetitiae ha sido el documento que más diferencias está 
suscitando en el seno de la Iglesia. Todos afirman que mantiene la doctrina católica sobre 
el matrimonio, pero el cardenal Napier reconoce que "hay algunos pasajes que son 
extremadamente difíciles de comprender y aceptar para la Iglesia africana". 
 

 
Y explica por qué: "Hace doscientos años, los misioneros europeos vinieron a evangelizar 
a los pueblos africanos... Enseñaron y educaron a estos pueblos en las Sagradas 
Escrituras, sobre todo el Evangelio, indicado como Palabra de Dios que hay que 
poner en práctica, siguiendo la enseñanza de la Iglesia. Ésta era la vía segura para 
la salvación. Para quien se convertía, el paso más difícil era abandonar las propias 
costumbres y tradiciones, aceptando la enseñanza de la Iglesia y adoptando un modo de 
vida y una disciplina cristiana. Dicho esto, se puede fácilmente comprender qué difícil es 
para la Iglesia africana mantener la propia credibilidad si ahora, tras dos sínodos, nos 
dirigimos a nuestros propios fieles explicándoles: 'Hace doscientos años nos 

https://www.religionenlibertad.com/mire-como-mire-hay-dos-papas-50156.htm
https://www.religionenlibertad.com/mire-como-mire-hay-dos-papas-50156.htm
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equivocamos, diciéndooos que era necesario abandonar todas las costumbres y 
modos de vivir contrarios al cristianismo como os lo presentamos entonces... De 
hecho, hoy es absolutamente válido vivir en situaciones matrimoniales irregulares, si son 
antiguas y hay niños implicados... También puedes comulgar si vives con alguien con el 
que no estás legalmente casado, o si tienes más de una esposa, porque no les puedes 
dar la espalda'". 
 
En el avión y sobre el islam 
También han producido controversia algunas de las conversaciones del Papa con los 
periodistas en los vuelos de regreso de sus viajes pastorales. Según el padre Lombardi, 
quien cubrió los de los primeros años, se justifican por "la espontaneidad", no son una 
"expresión perfecta, doctrinal, lista para ser transcrita en un libro", y en su opinión, 
esto debe ser tenido en cuenta: "Te respondo espontáneamente, pero tú debes interpretar 
honestamente lo que digo". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A una de esas controversias hace referencia el antiguo patriarca de Jerusalén. "Ha sido 
sorprendente escuchar sus respuestas a los periodistas en ocasión de su viaje a Polonia", 
afirma Twal: "Oír al Papa decir que la violencia existe en todas las religiones, catolicismo 
incluido, implíticamente está sugiriendo que existe una 'violencia católica' y esto es 
equivocado. No hay ningna prueba que testimonie la existencia de fundamentalistas 
católicos que estén actuando por el mundo; que la cabeza de la Iglesia católica sugiera 
una ida como ésta es, sencillamente, sorprendente. La fe católica no justifica de ningún 
modo el uso de la violencia; el islam, en cambio, lo hace en muchos versículos". 
 
El otro Francisco (Homo Legens) aporta así, a través de catorce testimonios de 
personas con algo que decir al respecto, una visión complementaria relevante respecto a 
la que ya teníamos. Se comprende mejor la figura del Papa tras verle a través de 
esos ojos. Cinco años después, seguimos aprendiendo. 
 
https://www.religionenlibertad.com/cinco-anos-despues-sabemos-todo-francisco-
personas-que--61630.htm 

https://www.ociohispano.es/libro/el-otro-francisco/
https://www.religionenlibertad.com/cinco-anos-despues-sabemos-todo-francisco-personas-que--61630.htm
https://www.religionenlibertad.com/cinco-anos-despues-sabemos-todo-francisco-personas-que--61630.htm
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12.03.2018. Rosa Die Alcolea. Zenit 
 
“Los pequeños volúmenes –ha expresado Benedicto XVI– muestran con razón que el 
Papa Francisco es un hombre de profunda formación filosófica y ayudan, por lo tanto, a 
ver la continuidad interior entre los dos pontificados, si bien con todas las diferencias de 
estilo y temperamento”. 
 
Así lo ha indicado el Papa emérito en una carta enviada a Mons. Dario Edoardo Viganò 
con motivo de la presentación de la colección «La Teología del Papa Francisco», editada 
por la Librería Editora Vaticana – Lev, celebrada esta mañana, en Roma, informa ‘Vatican 
News’ en castellano. 

 
“Celebro esta iniciativa” 
 
“Celebro esta iniciativa –ha señalado Benedicto XVI– que quiere oponerse y reaccionar al 
necio prejuicio, según el cual el Papa Francisco sería sólo un hombre práctico, que carece 
de particular formación teológica o filosófica, al tiempo, que yo habría sido únicamente un 
teórico de la teología, que hubiera comprendido poco sobre la vida concreta de un 
cristiano de hoy”. 
 
El papa alemán se ha mostrado agradecido por haber recibido, como presente, los once 
libros, escritos por otros tantos teólogos de fama internacional, que componen la 
colección, a cargo de Don Roberto Repole, Presidente de la Asociación Teológica Italiana. 
Según indica ‘Vatican News’, hasta ahora, se han firmado acuerdos para la distribución de 
la colección en inglés, español, francés, portugués, polaco y rumano. 
 

https://es.zenit.org/articles/benedicto-xvi-alaba-la-continuidad-interior-entre-los-dos-
pontificados/ 

Benedicto XVI alaba la “continuidad interior entre los dos pontificados” 

https://es.zenit.org/articles/benedicto-xvi-alaba-la-continuidad-interior-entre-los-dos-pontificados/
https://es.zenit.org/articles/benedicto-xvi-alaba-la-continuidad-interior-entre-los-dos-pontificados/
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01.03.2018. Arquebisbat de Barcelona 
 
La Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu ha aprovat la data del 
proper 10 de novembre per celebrar la beatificació de 16 màrtirs a Barcelona. El papa 
Francesc ja va aprovar el Decret de Beatificació el passat 18 de desembre. El divendres 
23 de febrer, la Secretaria d’Estat va comunicar oficialment la data de la celebració que 
presidirà el Delegat del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família. 

 
Aquesta Causa aprovada pel Papa està integrada per 9 religiosos de la Congregació de 
San Pedro ad Vincula, 3 religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor, 1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels 
Sagrats Cors i 3 laics protectors dels religiosos de San Pedro ad Vincula. Tots ells formen 
part de Comunitats a Catalunya. La Capella dedicada als màrtirs en el Claustre de la 
Catedral de Barcelona, fa referència a tots ells. 
 
Els 16 màrtirs van ser víctimes, en els anys 1936 i 1937, de la persecució religiosa 
sobrevinguda en els anys trenta. El procés de beatificació es va intensificar a l’inici dels 
anys 2000. Per indicacions diocesanes i vaticanes es van unir les tres Congregacions 
indicades i els laics. El grup inclou sacerdots, persones consagrades i laics; joves i gent 
gran; estudiants germans i superiors; obrers, pares de família i educadors: tots ells 
servidors, per l’Evangeli i l’amor a Déu, fins el moment del seu lliurament martirial. 
 
Les Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans i germanes assenyalats 
per la fidelitat, l’amor i l’entrega. Ells són testimoni de fe, de caritat i de perdó, són model i 
referència per a tots nosaltres. Nens, joves i adults trobem en ells, intercessors i guies en 
el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i d’amplitud eclesial. En 
l’any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, d’entrega i de 
discerniment vocacional. 
 
Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions expressen la seva satisfacció per 
poder celebrar aquesta beatificació a la Basílica de la Sagrada Família. Agraeixen 
encaridament el sentit de comunió i, així mateix, l’acollida del Cardenal Joan Josep 
Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona, del President Delegat del Patronat, senyor 
Esteve Camps, i de tot el personal de la Basílica. 

La Santa Seu aprova el 10 de novembre de 2018 com a data de 
beatificació de 16 màrtirs religiosos, religioses i  

laics de l’arxidiòcesi de Barcelona 
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12.03.2018. Conferència Episcopal Tarraconense 
 
Dissabte 10 de març a la Catedral de Saint Pierre de 
Rabat (Marroc) va tenir lloc l’ordenació episcopal del 
nou Arquebisbe de Rabat, Mons. Cristóbal López 
Romero, salesià, provincial dels salesians de 
Catalunya i d’altres comunitats d’Espanya. 

Presidí l’ordenació el Cardenal Joan Josep Omella, 
Arquebisbe de Barcelona, i van concelebrar el Nunci 
apostòlic a Marroc, Mons. Vito Rallo; el Cardenal 
Carlos Amigo, arquebisbe emèrit de Sevilla, que va 
ser Arquebisbe de Tànger; i l’Arquebisbe d’Urgell 
Mons. Joan-Enric Vives, amic personal del nou 
Arquebisbe que va treballar pastoralment amb ell  en 
la seva joventut als barris de Barcelona. També van 
assistir-hi una quinzena d’altres Bisbes i 75 
sacerdots i l’ordenació va comptar amb l’assistència 
d’una gran quantitat de fidels, entre ells, més d’un 

centenar de feligresos vinguts d’Espanya, país originari del nou Arquebisbe de Rabat. Hi 
eren les autoritats del país amb el Delegat del Rei del Marroc, els Ambaixadors 
d’Espanya, França, Portugal i l’Orde Sobirà de Malta, entre d’altres. 

Mons. Cristóbal López va destacar que “vol ser un petit pont que uneixi uns i altres, 
musulmans i cristians, cristians de totes les nacionalitats i països, pobres i rics, europeus i 
africans, joves i ancians”. El seu lema episcopal serà “Vingui a nosaltres el vostre Regne” 
i va explicar que el va elegir "perquè està convençut que 
l’objectiu dels cristians no és treballar per l’Església, sinó 
construir el Regne de Déu, un regne que és de pau i 
justícia, de llibertat i d’igualtat, de vida i de veritat, de 
misericòrdia i d’amor".  

El nou Arquebisbe de Rabat va néixer el 19 de maig de 
1952 a Vélez Rubio (Almeria) i de ben petit va emigrar a 
Badalona amb els seus pares. Salesià des de 1968, 
després dels estudis de Teologia, va ser ordenat sacerdot 
el 19 de maig de 1979 a St. Paulí de Nola de Barcelona 
pel Cardenal Narcís Jubany. Diplomat en Magisteri, 
llicenciat en Estudis Eclesiàstics, és també Llicenciat en 
Ciències de la Informació. Als 32 anys, el 1984, demanà 
anar a missions i va ser destinat a Paraguai, on va passar 
18 anys. Va ser Provincial de Paraguai de 1994 al 2000. 
Mons. Cristóbal López coneixia ja el Marroc perquè de 
2003 al 2010 va ser director de la comunitat salesiana, de 
l’escola i del centre de formació professional Don Bosco de Kenitra (Diòcesi de Rabat). En 
aquest temps, va ser també membre del Consell Presbiteral i del Consell Diocesà per a 
l’Educació Catòlica. Posteriorment fou Provincial de Bolívia i actualment era el Provincial 
dels Salesians de Catalunya i d’altres comunitats d’Espanya. 

El presbiteri de la Diòcesi de Rabat el formen 32 sacerdots  i un centenar de religiosos i 
religioses. Església viva però minoritària en país totalment musulmà, que actualment creix 
amb l’emigració subsahariana, molts catòlics. 
 

Ordenació episcopal del nou bisbe de Rabat 
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11.03.2018. Jordi Llisterri. Catalunya Religió 
 
Trobada de l'abat de Montserrat amb els estudiants i professors de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Les Jornades anuals que organitza 
la Facultat aquest any han estat dedicades a la postveritat i a les notícies falses, les 
famoses fake news. Dins de la reflexió que s'ha fet aquesta setmana, Blanquerna ha 
volgut afegir-hi la veu de l'Església a través d'una sessió amb l'abat Josep Maria Soler. 
"La postveritat, les mitges veritats i les notícies falses no ens faran lliures", va concloure 
l'abat després d'explicar que "la convicció dels cristians és que Jesús és la veritat" i 
d'explicar el sentit de la frase de Jesús "la veritat us farà lliures”. Una proposta que "és un 
principi interior de vida moral" i que "ofereix la possibilitat d’una existència autèntica, 
segons la veritat, en un món on hi ha tanta mentida". 

Per emmarcar el fenomen de la postveritat, l'abat va recuperar el missatge del 
papa Francesc per a la Jornada de les Comunicacions Socials d'aquest any. El papa 
posa de manifest que la postveritat és més vella que l'anar a peu, i que ja en el llibre del 
Gènesi, amb Adam i Eva, "trobem que les paraules de la serp capgiren les de Déu". Soler 
va remarcar com "la Bíblia, amb una gran penetració psicològica, situa la postveritat i 
les fake news ja a l’origen de la humanitat". Les narracions bíbliques estan plenes de 
víctimes de falses acusacions i el mateix Jesús va ser condemnat amb falsos testimonis. 
 
Els valors democràtics en risc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferència, presentada pel degà Josep Maria Carbonell, va relatar les 
conseqüències de la postveritat, quan "els qui tenen poder són capaços de crear 'realitat' 
a partir dels seus interessos". El més greu és que això provoca que "l'altre deixa de ser 
ciutadà, germà en humanitat, company de camí, connacional per ser allò que el poder que 
gestiona la postveritat ha decidit que sigui". Com a casos concrets va explicar que durant 
els darrers mesos a Catalunya ho hem vist des de totes bandes, presentant els qui pensa 
d'altra manera com "un ignorant que es deixa manipular". O, en el cas dels immigrants i 

Abat Soler: “La postveritat no ens farà lliures” 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/la-postveritat-a-debat-en-les-xxiv-jornades-de-comunicacio-blanquerna
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25882


15 | 46 
 
 

refugiats, "com un dolent, un enemic que ens pot fer perdre el benestar, que pot ser un 
delinqüent i fer-nos mal i fins matar-nos". 

Després d'una acurada exposició sobre el fenomen comunicatiu i social de les fake news, 
l'abat va denunciar que tot això, "suposa enganyar la gent per manipular-la" i "no sols no 
es respecta la seva dignitat i els seu dret a una informació veraç sinó que es posen en risc 
els valors democràtics". Així, "la postveritat i les notícies falses són un perill per la societat 
i per la democràcia: no són una broma de mal gust, ni una gracieta inofensiva". 

Davant d'aquesta realitat, l'abat va demanar la implicació de tots per "reconèixer el mal 
que fa una comunicació falsa" i per "treure el verí dels nostres prejudicis i dels nostres 
judicis per parlar dels altres com d’uns germans i unes germanes en humanitat". Com 
explica el papa Francesc, “educar en la veritat significa educar a discernir, a valorar i a 
ponderar”. "Que on hi ha falsedat hi posem veritat", va concloure Soler. 

Una responsabilitat que és també de l'Església per "denunciar tots els intents de fer córrer 
informacions sense fonament veritable", tot i que no va entrar a valorar si tots els mitjans 
de depenen de l'Església exerceixen aquest compromís. Es podria deduir fàcilment. 
 
Catalunya i les 'fake news' 
Curiosament, en el torn de preguntes que va tancar la sessió, el públic més jove es va 
adreçar a l'abat per fer-li preguntes sobre la seva experiència eclesial i de fe, i van deixar 
més al marge l'actualitat. Tot i això, va aparèixer la referència al paper de Montserrat 

durant la crisi política dels darrers 
mesos i la pregunta directa per 
declaracions episcopals de bisbes 
com José Ignacio Munilla o el 
cardenal Antonio Cañizares. 
Sobre Catalunya, l'abat va reiterar 
el contingut de la nota dels bisbes 
catalans. I va assegurar que els 
discursos que situen la unitat 
d'Espanya com un bé moral "no 
estan en línia amb el que diu la 
Doctrina Social de l'Església" 
perquè "l'Església no ha de dir si 
Catalunya ha de ser independent 
o no". 

Josep Maria Soler va reiterar el compromís de Montserrat amb el moment actual i que 
les homilies que recentment s'han sentit a l'abadia responen "al compromís amb els drets 
humans que té tota comunitat". Per això, també va confirmar que des de Montserrat s'han 
fet peticions per visitar els polítics presos, per ara sense resultat. Més enllà d'aquest 
compromís, va remarcar "la pluralitat d'opcions polítiques a Montserrat", però amb la 
diferència que "entre la comunitat se'n pot parlar, mentre hi ha hagut altres comunitats que 
han prohibit que se'n parli" per evitar conflictes. 
Finalment, va posar un exemple molt il·lustratiu de com pot afectat la postveritat a les 
relacions personals i entre comunitats. L'abat va explicar que havia rebut una carta d'una 
persona de Madrid molt enfadada pel que deia el diari Abc que havien dit els bisbes 
catalans en la darrera nota. Però que ell mateix havia decidit anar a llegir el text original 
dels bisbes i en la carta li deia que després de fer-ho "va veure que el que deien els 
bisbes era molt diferent del que deia l'Abc". Una mostra de la postveritat que no ens farà 
lliures.  
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/abat-soler-postveritat-no-ens-fara-lliures 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-reclamen-solucio-justa-problema
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/esglesia-proces
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada/esglesia-no-pot-callar-224588
https://www.catalunyareligio.cat/ca/abat-soler-postveritat-no-ens-fara-lliures
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12.03.2018. Andrea Pujol,  
Església de Barcelona 
 
Catazònia és la nova exposició 
que exposa les empremtes 
dels caputxins 
catalans missioners a 
l’Amazònia. Oberta fins al 24 
de juny al Museu de Cultures 
del Món, aquesta exposició 
presenta un itinerari curt però 
molt ric en l’art i la cultura que 
els missioners caputxins es van 
trobar a la seva arribada a 
terres americanes. 
 
L’itinerari 
Aquest itinerari consta de quatre parts molt marcades. Primerament hi ha l’apartat 
d’història que explica quins van ser els missioners que van aconseguir portar l’Evangeli a 
l’Amazònia. Després trobem l’apartat d’eines, armes de cacera i rituals. Posteriorment 
arribem a la zona de les pintures conegudes com a “Yanchama“, estores rituals amb un 
tel natural fet de fibra vegetal. Acabem l’itinerari amb un vídeo explicatiu on Fra 
Valentí caputxí i director del museu Etnogràfic Missional “Andino-Amazònic” il·lustra els 
components de tots els estris amazònics exposats. 
 
Caputxins catalans a l’Amazònia    
Catazònia és un homenatge als missioners caputxins que restaren captivats per l’embruix 
de la cultura amazònica 

Amb aquestes paraules el catàleg de l’exposició obre la porta a tota la història dels 
missioners a Amèrica. I és que quan parlem de caputxins a l’Amazònia hi ha uns quants 
noms propis que calen ser mencionats. Per començar el pare Fidel de Montclar va ser el 
precursor de la missió caputxina a l’Amazònia. El 20 de desembre de 1904 el papa Pius X 
li va confiar la primera evangelització a la zona del Caquetà, Putumayo i Amazones. 
Un dels seus encerts va decidir situar la població de Sibundoy com a seu del govern 
eclesiàstic, un lloc estratègic per poder coordinar tota l’acció evangelitzadora. 

Un altre nom propi importantíssim durant la labor evangelitzadora de l’Amazònia és el 
pare Marcel·lí de Castellví. L’any 1933 un dels centres més importants de labor 
missionera, el centre d’investigacions lingüístiques i etnogràfiques de l’Amazònia 
colombiana (CILEAC) que va estudiar amb profunditat, no només les llengües i les 
tradicions sinó tot l’univers cultural i antropològic del món amazònic. “Aquest centre tenia 
una finalitat molt concreta, trobar les escletxes on la fe cristiana pugues penetrar sense 
modificar-lo esculturalment, de manera que el missioner sempre s’ha inserit en la forma 
de ser, la forma de viure de l’home amazònic” ha explicat Fra valentí durant l’itinerari. 
 
Avenços dels caputxins a l’Amazònia 
Un dels avenços més importants dels caputxins durant la seva estada a l’Amazònia van 
ser les vies de comunicació: “Van voler garantir el contacte entre l’Amazònia i la resta del 
territori colombià a través de la construcció de vies de comunicació obertes en plena 
selva” -explica el Sr. Norbert Tomàs, comissari de l’exposició- “eren unes obres de gran 

Arriba Catazònia 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/quina-es-la-historia-dels-frares-caputxins-de-catalunya/
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/quina-es-la-historia-dels-frares-caputxins-de-catalunya/
http://museuculturesmon.bcn.cat/cataz%C3%B2nia
http://museuculturesmon.bcn.cat/cataz%C3%B2nia
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complexitat tècnica que van ser proporcionades pels frares com un instrument de primera 
necessitat per a poder garantir la continuïtat de l’obra evangelitzadora i, alhora assegurar 
la sobirania colombiana al trapezi amazònic” ha finalitzat el comissari. 
 
El repte de la inculturació 
 Un dels grans reptes aconseguits pels missioners caputxins va ser la de tractar els 
indígenes amb consideració i respecte: “la metodologia d’evangelització emprada pels 
frares en terres d’Amèrica era la de preparar els indígenes per a la recepció del baptisme 
de manera força immediata aconsellant concentrar als indis en les anomenades 
‘reduccions’ per fer que la catequesi fos més durable i fructuosa” explica Fra Valentí. 

Catazònia és una exposició petita, però alhora molt rica, amb molta història i ajuda 
audiovisual. Una exposició per a petits i grans que tancarà les seves portes el pròxim 24 
de juny. 
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12.03.2018. Fragmenta Editorial 
 
El 14 de març arribarà a les llibreries l'edició bilingüe castellà-català dels  Exercicis 
espirituals d’Ignasi de Loiola, publicada per Fragmenta a la seva col·lecció Sagrats i 
Clàssics. L'obra incorpora una introducció de Josep M. Rambla i dos annexos 
de Xavier Melloni, i de Roland Barthes. La publicació del llibre és una iniciativa 
conjunta de Cristianisme i Justícia i Fragmenta Editorial. 

Considerada l'obra més important d'’Ignasi de Loiola (Loiola, 1491 - Roma, 1556), 
fundador de la Companyia de Jesús, i un text de referència per a l'aprofundiment espiritual 
dins la tradició cristiana, els Exercicis espirituals ofereixen els elements necessaris per 
prendre consciència dels dilemes i les accions humanes. Ho fan a partir de la constatació 
que la mesura de totes les coses no la té el jo humà sinó l'horitzó diví, alhora que 
afavoreixen una experiència mística integradora en la mesura que descobreixen la 
sacralitat del món i la seva diafanitat. 

Josep M. Rambla (Barcelona, 1933) i Xavier Melloni, (Barcelona, 1962), dos jesuïtes de 
generacions diferents i tots dos experts en l'obra ignasiana, són els autors de la 
introducció i del primer dels annexos de l'obra. Rambla considera els Exercicis una obra 

escrita "per tal d'ajudar a fer 
activitats, és a dir, per tal de 
viure una experiència". "El nucli 
dels Exercicis—sosté Rambla— 
és l'experiència immediata de 
Déu, sempre plenament 
gratuïta." Xavier Melloni, per la 
seva banda, considera que 
els Exercicis "afavoreixen una 
experiència mística integradora 
en la mesura que descobreixen 
la sacralitat del món i la seva 
diafanitat". 

El text de Roland 
Barthes publicat com a annex 
procedeix d'un assaig de l'any 
1971 del semiòleg francès, i ha 

sigut traduït per primer cop al català per a aquesta edició. Ignasi Moreta, editor 
de Fragmenta i traductor del text de Barthes, considera que "la mirada de Barthes sobre 
els Exercicis espirituals d'’Ignasi de Loiola té la particularitat de ser feta no des de la fe, 
sinó des de la teoria de la literatura. Barthes reivindica la importància del llibre quan diu 
que 'no cal ser jesuïta, ni catòlic, ni cristià, ni creient, ni humanista, per interessar-s'hi'." 

La traducció catalana dels Exercicis, acarada al text castellà original del segle XVI, és del 
jesuïta Ramon M. Torelló(Barcelona, 1918-1995). Va aparèixer per primer cop a l'edició 
dels Exercicis espirituals publicada dins la col·lecció Clàssics del Cristianisme (Proa, 
1990). Per a l'edició de Fragmenta la traducció s'ha revisat a fons. 

La col·lecció Sagrats i Clàssics publica textos importants de diferents tradicions religioses 
i espirituals d'arreu del món, mantenint el text en l'idioma original a les pàgines senars. 
Els Exercicis espirituals d'’Ignasi de Loiola són l'onzè volum publicat en aquesta col·lecció. 

Els “Exercicis Espirituals” d’Ignasi de Loiola, publicats en edició 

bilingüe amb un epíleg de Roland Barthes 

http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858789
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4039
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
https://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858789
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4039
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858789
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858789
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4039
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7400
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/862579
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats
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Para comprender, en relación a la celebración de la Liturgia, a los jóvenes que se forman 
en nuestros seminarios y casas de formación religiosas, nos ha parecido bien pasarles 
una encuesta, que nos reflejara sus sentimientos y valores litúrgicos. La prueba de ello es 
el resultado de la citada encuesta, que transcribimos más abajo. 
 
Para saber si las respuestas son de seminaristas o de formandos religiosos, pondremos 
una letra que los identifique: S = seminarista, R= formando religioso. 
 
¿Qué ha significado para tu vocación, la celebración de la liturgia? 
 

1. R: Un espacio en el que me he encontrado con Dios y al mismo tiempo con los 
hermanos. 

2. R: Me impulsa al seguimiento de 
Jesús. 

3. R: Una ayuda para la oración 
personal y base para la misión. 

4. R: Me hace más sensible y encauza 
mi vida para hacerla totalmente 
cristocéntrica. 

5. R: Una descubierta del amor a 
Jesucristo, y una llamada para estar 
más cerca de Él. 

6. R: El inicio de una vida con Cristo. 
7. R: El medio que me ha ayudado a 

discernir mi verdadera vocación a 
través de la Palabra de Dios, confrontando mi llamada con las vocaciones de la 
Biblia. 

8. R: Uno de los medios que me ha ayudado mucho para estar firme y alegre en esta 
vocación.  

9. R: Ha sido clave para mi vida espiritual y, por supuesto, para mi vocación. 
10. R: Ha sido un paso al “encuentro” con el Señor. 
11. R: Ha significado sentirme parte de la Iglesia universal que vive y reza unida. 
12. R: Ha representado el camino de continuo descubrimiento del rostro de Dios, la 

comunión con los hermanos y el profundo deseo de ser y servir desde y para Dios. 
13. R: La liturgia de la Iglesia y su vivencia es un elemento clave y fundamental, para 

escuchar la llamada del Señor y en consecuencia mi vocación. 
14. R: La celebración de la liturgia ha significado para mi vocación, la comunión con la 

Iglesia y con el Instituto al que pertenezco. 
15. R: Me ofrece un sentido comunitario, pues nos reunimos en torno a Aquel que nos 

ha congregado, y hacemos de ella parte importante de nuestra vida comunitaria. 
16. R: La Iglesia, como buena madre, nos ofrece el alimento litúrgico que sin duda me 

nutre y me acerca al Señor, dándome la oportunidad de vivir y profundizar, a través 
de los diferentes momentos y tiempos, esta cercanía con Él. 

17. R: La celebración de la Liturgia para mí ha tenido diferentes papeles a lo largo de 
mi vocación, o al menos desde que la descubrí. En algunos momentos me ha 
supuesto una carga, sin embargo en otros ha sido un alivio e incluso un descanso. 

18. S: Las celebraciones litúrgicas son para mí lugar de crecimiento y fortificación, en 
mi deseo de ser sacerdote algún día. 

¿Qué ha significado para tu vocación la celebración de la liturgia? 
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19. S: Desde que inicié el discernimiento vocacional hasta el último curso de 
seminario, las celebraciones litúrgicas paulatinamente han conferido a la intuición 
subjetiva original de la vocación, un peso objetivo. 

20. S: El ejercicio de mi amor por Cristo, se ha profundizado y educado en la medida 
en la que se ha identificado con la acción litúrgica. 

21. S: Las celebraciones litúrgicas han tenido no sólo para mi vocación, sino para mi 
conversión, un papel peculiar. 

22. S: Las celebraciones litúrgicas en mi camino vocacional, han estado siempre muy 
presentes desde la infancia hasta hoy; podría decir con absoluta certeza que es 
por la liturgia que he sentido el llamado a seguir a Jesús, en el camino hacia el 
ministerio sacerdotal. 

23. S: El sí que he dado al Señor al iniciar y continuar en mi camino vocacional, lo 
hago constatando que en la liturgia y con la liturgia, se hace presente a Dios en el 
mundo. 

24. S: En  mi caso, las celebraciones litúrgicas han sido un termómetro de mi progreso 
vocacional. 

25. S: Con el transcurso del tiempo y especialmente este curso a raíz de la asignatura 
de liturgia, estoy empezando a entender y admirarme en las celebraciones 
litúrgicas. 

26. S: Fue en un Triduo Pascual cuando sentí por primera vez la llamada a la vocación 
sacerdotal. En las 
celebraciones litúrgicas 
mi vocación sale 
reforzada. 

 
En el sacramento de la 
Confirmación 
 

1.  R: Me ha marcado de la 
liturgia el momento 
puntual en  el que hice 
mi confirmación, porque 
por cuenta propia busqué 
confirmar mi fe y 
encontrar el sentido a lo 
que yo profesaba, y 
descubrir más de cerca 
al Señor; eso me llevó a 
plantearme mi vocación. 

2. R: Al prepararme para el sacramento de la confirmación, fui descubriendo aquel 
Dios que no conocía, y fortaleciendo aquello que se me había otorgado en al 
bautismo, la gracia del Espíritu Santo. 

 
En el sacramento de la Reconciliación 

 
1.  R: El participar en el sacramento de la 

reconciliación, me ayudó a saber que Dios es Padre 
misericordioso y que siempre espera por mí. 
 

2. R: Por medio de la penitencia, frente a mis 
pequeñeces y mis errores, el Señor siempre me 
respondía: tus pecados han sido perdonados. 
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En el sacramento de la Eucaristía 

 
1. R: Disfruto cada día de vivir la Eucaristía. 
2. R: En la Eucaristía puedo comprender que Dios Padre me ha amado tanto, que dio 

a su hijo único por mí, un Dios amoroso, que ama sin límites, que ama y se entrega 
con totalidad. 

3. R: Mi vocación ha cobrado sentido en los sacramentos, especialmente la 
Eucaristía. 

4. R: Para mí el centro de la liturgia es la celebración de la Eucaristía. 
5. R: Ha habido momentos concretos en la celebración de algún sacramento, que han 

sido claves para mi vida espiritual y, por supuesto, para mi vocación. Es el caso de 
la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación. 

6. R: Mi vocación nació en una Eucaristía. 
7. S: El comienzo de mi deseo al sacerdocio comenzó después de una misa cuando 

tenía 9 años, y así se lo expresé a mi párroco con el entusiasmo propio de esta 
edad. 

8. S: La sutil calidez de la Misa ha tenido un papel fundamental, por haber estado en 
el epicentro de la Luz, que nos ha sacado de la oscuridad por su eterno amor. 

9. S: En cada Eucaristía revivo la cena misma de Nuestro Señor con sus discípulos, 
lo cual es un misterio fascinante y plenamente vigente. 
 

La Liturgia de las Horas 
 

1.  R: Al rezar los salmos con la Iglesia y para Dios, me uno a todos aquellos que 
rezan, y me ofrece un fuerte sentido eclesial. 

2. R: En mi congregación descubrí que el verdadero alimento de cada día, era alabar 
a quien cada día se había ofrecido a mí en la Eucaristía, y eso lo hago por medio 
de la liturgia de las horas; en cada salmo que recito le doy gracias a Dios. 

3. R: Al entrar al postulantado fui haciendo míos cada uno de los salmos, himnos y 
cánticos de la liturgia, especialmente los de Completas, porque me ayudan a 
saberme cuidada, amada y reconfortada por el Señor cada noche. 

4. R: La liturgia ha sido un acercamiento a la Palabra viva, encontrar la presencia y 
voluntad de Dios en la celebración de los sacramentos, y el rezo de la liturgia de 
las horas. 

5. R: Al entrar en la congregación descubrí la liturgia de las horas, me parece sublime 
poder rezar con salmos e himnos que fueron escritos hace tanto tiempo, y ahora yo 
leerlos y en momentos sentir que estoy viviendo eso que pronuncian mis labios, 
saber que cada verso me supone un “yo también vivo esto”. 

6. R: En el año de postulantado la liturgia de las horas fue un gran descubrimiento; 
me ayudaba mucho, ya que por medio de los himnos y salmos el Señor se hacía 
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muy presente, de cierta forma, recibía lo de cada día como una palabra en ese 
instante PARA MÍ.  A día de hoy sigo saboreando con gusto Palabras y recuerdos, 
que tanto me han hablado y me hablan de Su amor y elección. 

7. R: Disfruto cada mañana, tarde y noche de vivir Laudes, Vísperas y Completas 
encontrando al Señor, haciéndome más en Él. 

 
Después que los encuestados han dicho tantas cosas bonitas en relación  a la liturgia, 
nos fijamos en lo que dice la Sacrosanctum Concilium sobre la formación en los 
seminarios y casas religiosas referente a la Liturgia: “La asignatura de sagrada liturgia se 
debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y 
casas de estudios religiosos, y entre las asignaturas principales en las facultades 
teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto 
espiritual, pastoral y jurídico” (n. 16).  
 
“En los seminarios y casas religiosas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica 
de la vida espiritual por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los 

sagrados ritos y participar en ellos con toda el 
alma” (n. 17). 
 
Tampoco deberíamos olvidar la aplicación de la 
Sacrosanctum Concilium, que nos propone la 
Instrucción In ecclesiasticam futurorum sobre la 
formación litúrgica de los seminarios, a fin de 
conseguir, podríamos decir, una personalidad 
litúrgica. Allí se dice que al comenzar el primer 
año, “se recomienda que se proporcione a los 
nuevos alumnos una breve y conveniente 

iniciación litúrgica, necesaria desde el comienzo para una fructuosa participación en la 
vida espiritual del seminario. Esta iniciación consistirá en una catequesis preliminar sobre 
la misa, el año litúrgico, el sacramento de la penitencia y la Liturgia de las Horas” (n. 8). 
 
Los alumnos deben comprender “que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, 
sino celebraciones de la Iglesia….y son reguladas por las leyes de la Iglesia” (n. 16). 
 
La Instrucción también señala que “la Liturgia debe ser enseñada en plena 
correspondencia con las necesidades actuales; en esta materia hay que tener en cuenta, 
sobre todo, los aspectos teológico, pastoral y ecuménico” (n. 44).  
 
Y en la conclusión la Instrucción dice: “De este modo, el estudio asiduo y el ejercicio de la 
sagrada liturgia recuerdan continuamente a los futuros sacerdotes, la finalidad a que 
tienden todas las actividades pastorales y, al mismo tiempo, hacen que todos sus 
esfuerzos en los estudios, en las ejercitaciones pastorales y en la vida interior, sean cada 
vez más conscientes y consigan una profunda unidad” (n. 62). 
 
Con todo lo anterior hemos visto que para los sacerdotes es imprescindible una buena 
formación litúrgica, ya que son los que presiden las celebraciones litúrgicas, y para los 
religiosos es también imprescindible, porque la vida litúrgica es una parte importante de 
su vida consagrada.  
 

Consol Muñoz y Jaume González 
Revista “Liturgia y espiritualidad” 

Febrero 2018/2 
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13.03.2018.  
Església de Barcelona 
 
Aquest cap de setmana, ha 
tingut lloc la cinquena edició de 
les convivències de 
Quaresma “The Return”, IN 
GOOD TIME amb els membres 
de la Delegació de Joventut de 
l’Arquebisbat de Barcelona. Al 
voltant d’un centenar de joves 
de parròquies, moviments i 
escoles de la diòcesi, es van 
desplaçar a Begues, a la casa 
de colònies Josep Manyanet.  
 
Objectiu 
L’objectiu durant aquest intens cap de setmana era “viure a fons la fe en Jesús”, a partir de 
dinàmiques de grup, jocs i moments de pregària. En aquesta nova edició l’estada es va 
ambientar com si es tractés d’un viatge pel temps. “Què passaria si poguéssim canviar el 
passat… Què canviaríem? Quin futur t’agradaria poder viure? Què passaria si dediqués 
més temps a Déu? Amb aquestes preguntes es van desenvolupar les convivències amb els 
joves.  
 
Dinàmica en el temps 
A través d’una aplicació de mòbil els joves participants van viatjar al passat i van recórrer la 
història. Van treballar amb diferents jocs, des del paleolític fins als nostres temps, on van 
acabar reflexionant d’allò que els agradaria canviar del passat. A la tarda, van tornar a la 
infantesa i van reflexionar sobre el passat. Moments especials, moments irrepetibles i 
d’altres que els agradaria esborrar de la història. 

Amb tot això, es volia fer reflexionar que “tots tenim un passat per guarir les  ferides o 
problemes a resoldre”, explica Edu Bauló, un dels organitzadors de l’estada. “Ell és capaç 
de sanar el nostre passat i fer-nos nous per continuar endavant amb el nostre present i 
mirant sempre al futur”, afegeix.  
 
Adoració i reflexió 
També, va haver-hi adoració. Aquest any, com a novetat els monitors van fer servir el 
mètode Alpha per pregar pels joves. A poc a poc, s’anaven acostant a ells i, posteriorment, 
molts demanaven un moment per a la confessió. 
“Diumenge vam veure com Jesús els estima i els convida a un futur ple de joia, amb 
diferents jocs”, explica Bauló. Segons aquest, els joves van reflexionar com gestionar el 
temps i quines prioritats tenen: amics, esport, família, Déu… 
 
Tornada 
Després de dinar, tots van pujar als autocars i van posar direcció de tornada cap a 
Barcelona. Un trajecte per a reflexionar tot allò viscut i gaudir d’un darrer instant amb els 
nous amics. Entre ells es van explicar el que havia estat per ells aquesta convivència i com 
Déu havia entrat dins d’ells com encara no ho havia fet mai. 
 

Escapada de Quaresma amb els joves 

http://www.delejovebcn.org/
http://www.delejovebcn.org/
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En el año litúrgico hay un tiempo consagrado a la penitencia. ¿Debemos extrañarnos 
por ello? Entendemos bien que en siglos anteriores los hombres podían tener necesidad 
de un tiempo para poner orden en su vida espiritual y religiosa. Tenían la alegría del vivir, 
estaban saciados y libres de preocupaciones, celebraban el carnaval por todas las calles 
con una risa que todavía venía del corazón. Por eso podían vivir -pensamos- un breve 
tiempo de recogimiento, de seriedad, de reflexión y de ascesis como cambio benéfico en 
el flujo de la vida y del alma. 

¿Y nosotros? ¿No suena para nuestra sensibilidad como rara y alejada de la realidad la 
predicación de la Iglesia de que comienza ahora el tiempo de la seriedad, de la 
conversión y del ayuno? ¿No nos parece la cuaresma como una polvorienta ceremonia de 
los antiguos tiempos? ¿Qué nos va a decir esta época a nosotros, que vivimos con el 

corazón amargado y sin 
esperanza terrena, a nosotros, 
que ayunaríamos a gusto si no 
tuviéramos que pasar hambre? 

No, la cuaresma comienza para 
nosotros mucho antes del 
miércoles de ceniza y dura más 
que cuarenta días. Esa 
cuaresma nuestra es tan real, 
que no necesitamos practicarla 
en este tiempo de penitencia 
litúrgicamente fijado. La 
cuaresma no litúrgica de nuestra 
vida nos parece más dura y más 
amarga que cualquier otra época 
de dolor de las generaciones 

pasadas. Pues sufrimos no sólo porque nos falta la saciedad y la despreocupada 
seguridad, no sólo porque vivimos en la oscuridad y en las sombras de la muerte, sino 
ante todo porque nos parece que Dios está lejos de nosotros. 

Evidentemente, esta afirmación no vale para todos. No atañe a los corazones llenos de 
Dios. Pero el hombre a quien le conviene no puede sentirse orgulloso de sí mismo, 
porque la amargura de su corazón es infinita. No es una frase que preconiza una 
propiedad que el hombre no se debía dejar arrebatar y que Dios podría anular para 
conceder su proximidad y la certeza de su amor que hace bienaventurado, como si la 
desesperación hiciera el corazón del hombre más grande que la felicidad. Convertir el 
alejamiento de Dios en un motivo de jactancia para el hombre (como lo hacen algunas 
formas de filosofía existencial) es pecado, y al mismo tiempo es estúpido y perverso. Este 
alejamiento de Dios en muchos es más bien un hecho real y exige una explicación; es un 
sufrimiento, el sufrimiento más profundo de la cuaresma de la vida mientras peregrinamos 
lejos del Señor. 

Alejamiento de Dios no quiere decir aquí que uno niegue la existencia de Dios o que, 
indiferente, prescinda de Él en su vida; esto puede ser con frecuencia -pero no siempre- 
una falsa reacción contra el estado aludido. Alejamiento de Dios significa aquí algo que 
también puede encontrarse en los hombres que creen, que echan de menos a Dios y que 
ansían su luz y su proximidad beatificante. También éstos, precisamente éstos, 
experimentan con frecuencia su significado: Dios se les aparece como irreal, mudo y 
callado, abrazando nuestra existencia sólo como un vacío horizonte lejano en cuya 

La cuaresma de nuestra vida • Karl Rahner,sj 



25 | 46 
 
 

infinitud intransitable discurren sin salida nuestros pensamientos y las exigencias de 
nuestro corazón. Alejamiento de Dios significa que nuestro espíritu está cansado de los 
enigmas sin solución, nuestro corazón desanimado por las oraciones no atendidas, y se 
piensa en Dios como en una de aquellas grandes palabras, a fin de cuentas no creídas, 
entre las que los hombres ocultan una vez más su desesperación, porque ésta no tiene la 
fuerza de tomarse como cosa importante. Dios nos parece ser solamente aquella ilusoria 
e inaccesible infinitud que, para nuestro tormento, hace aparecer la realidad como todavía 
más finita y más cuestionable, y a nosotros mismos nos convierte, en nuestro mundo, en 
vagabundos sin patria, porque esa infinitud nos arrastra a la grandiosidad de un deseo 
que nosotros mismos no 
podemos satisfacer 
jamás, que Él tampoco 
parece querer llenar. 

La humanidad occidental 
de hoy, más que la de 
otras épocas, da la 
impresión de que tiene 
que madurar expiando, 
en el purgatorio de este 
alejamiento de Dios. Si en 
el destino de cada uno se 
dan, junto al afortunado 
día de la proximidad de 
Dios, las noches del 
sentido y del espíritu, en 
las que la infinitud del Dios viviente se aproxima a los hombres por el hecho de que 
aparece más lejano y menos alcanzable, ¿por qué no se experimentará lo mismo en los 
pueblos y continentes, de manera que sea la santa liberación de todos? Que ello fuera 
culpa de una época, que se confinó en este estado, no es una prueba contra el hecho de 
que este estado pudiera ser una feliz culpa. El ateísmo teórico y práctico de muchos sería, 
desde este punto de vista, sólo la falsa reacción, por impaciente y temeraria, contra 
semejante proceso; sería reaccionario en sentido auténtico: se limitaría a la vivencia 
infantil de la proximidad de Dios como exigencia y condición de adoración; cuando no se 
da ya esa vivencia, no se puede contar para con Dios, no hay Dios. El ateísmo de 
nuestros días sería entonces el terco cerrarse al madurar para Dios en el purgatorio 
nocturno de un corazón atribulado, para un Dios que siempre es más grande de lo que se 
le pensado y amado el día anterior. Y, por fin, hay un alejamiento de Dios que se da lo 
mismo en los hombres piadosos que en los impíos, que desconcierta al espíritu y hace al 
corazón indeciblemente medroso. Los hombres piadosos no lo reconocen fácilmente 
porque piensan que algo así no puede sucederles (aunque el mismo Señor ha invocado: 
“Dios, ¿por qué me has desamparado?”) y los otros, los no piadosos, sacan falsas 
consecuencias de los hechos reconocidos. 

Si este alejamiento de Dios de un corazón atribulado, es la mayor amargura de la 
cuaresma de nuestra vida, es lógico que nos preguntemos cómo nos desenvolveremos y -
lo que es lo mismo- cómo podemos celebrar hoy la cuaresma de la Iglesia. Pues cuando 
el amargo alejamiento de Dios se convierte en un culto a Dios, la cuaresma del mundo se 
transforma en la cuaresma de la Iglesia. 

Lo primero que tenemos que hacer es esto: aceptar este alejamiento de Dios del corazón 
atribulado, y no huir de él con ocupaciones piadosas o mundanas, aceptarlo sin los 
narcóticos del mundo, del pecado y de la desesperación. ¿Cuál es el Dios que está 
alejado de ti en ese vacío del corazón? No el verdadero, no el Dios viviente; pues éste es 
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el incomprensible, el innominado, para que pueda ser el Dios de tu corazón sin medida. 
Se ha alejado de ti un Dios que no existe; un Dios comprensible, un Dios de los 
pensamientos pequeños y de los sentimientos baratos y modestos del hombre, un Dios de 
la seguridad terrena, un Dios que cuida de que los niños no lloren y el amor de los 
hombres no desemboque en desengaño, un venerabilísimo… ídolo. Éste es el que se ha 
alejado. Este alejamiento de Dios debe aceptarse. Desde luego, podemos afirmar lo que 
sigue: deja que la desesperación te quite aparentemente todas las cosas, deja que invada 
tu corazón de forma que, en apariencia, no quede ninguna salida más a la vida, a la 
plenitud, a la amplitud y a Dios. No desesperes en la desesperación: deja que te quite 
todo; en realidad, te será arrebatado sólo lo finito y lo vano, por muy fantástico y 
grandioso que haya sido y aunque seas tú mismo, tú mismo con tus ideales, tú mismo con 
los proyectos de tu vida, que estaban planeados tan sabia y exactamente, tú con tu 
imagen de Dios, por la que se asemeja a ti, en vez de parecerse al incomprensible. Déjate 
cerrar todas las salidas, serán cegadas sólo las salidas a la finitud y a los caminos 
verdaderamente sin salida. No te atemorices de la soledad y abandono de tu mazmorra 

interior, que da la impresión de estar tan muerta 
como una tumba. Si resistes, si no huyes ante la 
desesperación, y en la desesperación dudas de 
esos ídolos tuyos a los que llamabas Dios, y no 
dudas a la vez del Dios verdadero; si resistes -y 
esto es ya un milagro de la gracia-, entonces 
descubrirás de repente que tu celda o tumba se 
cierra sólo a la vana finitud, que su vacío mortal es 
sólo la amplitud de una efusión de Dios, que el 
silencio está lleno con una palabra sin palabras, 
con aquel que está sobre todos los hombres, y es 
todo en todos. El silencio es su silencio. Te dice 
que está presente. 

La segunda cosa que debes hacer en tu 
desesperación es la siguiente: caer en la cuenta 
de que Él está presente, saber por la fe que Él 
está junto a ti ; descubrir que Él te espera ya 
desde hace tiempo en el más profundo recinto de 
tu corazón atribulado, que ya desde hace tiempo 
Él aguarda calladamente a la escucha de si tú, en 
medio del atareado estrépito al que llamamos 
nuestra vida, le dejas tomar la palabra, una 

palabra que a los hombres que son como tú hasta ahora eras, les parece un silencio 
mortal. Tienes que sentir que no caes cuando cedes a la angustia que sientes por ti 
mismo y por tu vida; no caes cuando abandonas, no estás desesperado cuando 
desesperas de ti, de tu sabiduría y de tu fuerza, y de la falsa imagen de Dios que te será 
arrebatada. Como por un milagro, que cada día tiene que acontecer de nuevo, 
descubrirás que estás junto a Él. Vas a sentir de repente que tu alejamiento de Dios, en 
verdad, es sólo el desaparecer del mundo ante el amanecer de Dios en tu alma, que las 
tinieblas no son sino luminosidad sin sombra alguna, que tu impresión de carecer de 
salida es sólo la inconmensurabilidad de Dios y para llegar a Él no se necesita camino 
alguno, porque Él está presente. Caerás en la cuenta de que no debes procurar, por tus 
propias fuerzas, huir de tu corazón vacío, porque Él está presente y no hay ninguna razón 
para huir de esa bendita desesperación y llegar a un consuelo que no sería consuelo 
alguno, ni existiría de verdad. Él está presente. No pretendas retenerle. No huye. No 
pretendas cerciorarte y tocarle con las manos de tu corazón ansioso. Abrazarías el vacío, 
no porque Él sea lejano e irreal, sino porque es la infinitud misma, que no puede ser 
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aprehendida. Él está presente en medio de tu corazón atribulado. Él solo. Él, que es todo 
y por eso aparece así, como si fuera nada. Entonces llega por sí misma la calma que es la 
más intensa actividad, el silencio que está lleno con la palabra de Dios, la confianza, que 
ya no teme, la seguridad que ya no necesita 
garantía alguna y la fuerza que es poderosa 
en la impotencia: la vida, en conclusión, que 
nace con la muerte. Entonces nada hay en 
nosotros sino Él, y la fe, casi imperceptible y 
que, sin embargo, todo lo llena, de que Él 
existe y está presente, y de que nosotros 
existimos. 

Sin embargo, todavía queda una cosa por 
decir: esa lejanía de Dios no sería el 
amanecer de Dios en medio de corazones muertos y atribulados, si el Hijo del hombre, 
que es el Hijo del Padre, no la hubiera padecido y realizado precisamente en su corazón, 
con nosotros, para nosotros y ante nosotros. Pero ha sufrido y ha pasado por todo esto. Y 
todo ello ha acontecido en el jardín de cuyos frutos los hombres querían cosechar el 
bálsamo de la alegría, el cual, sin embargo, en realidad era el jardín del paraíso perdido. 
Yacía echado sobre su rostro; la muerte había penetrado en su corazón viviente, en el 
corazón del mundo. El cielo estaba cerrado y el mundo era como una enorme tumba; él 
solo dentro de ella, sepultado por la culpa y la falta de esperanza del mundo. El ángel, 
que parecía la muerte, le ofreció como refuerzo, al entrar en agonía, el cáliz de todas las 
amarguras. La tierra tragó alevosa e insaciable las gotas de sangre de su angustia mortal. 
Dios ensombreció todo como una noche que ya no promete día alguno. No se le podía 
distinguir de la muerte. En este inconmensurable silencio de muerte -los hombres 
duermen sordos por la tristeza-, en este silencio, único signo que había quedado de Dios, 
flotó de alguna manera la voz apagada del Hijo. Cada momento parecía que se ahogaba. 
Pero sucedió el gran milagro, la voz se mantuvo. El Hijo interpeló con esa voz 
imperceptible, como la de un muerto, al Dios temible: «Padre -dijo en su abandono-, 
hágase tu voluntad.» Y entregó con indecible ánimo su alma en las manos del Padre. 

Desde entonces nuestra pobre alma está también en las manos de este Dios, de este 
Padre cuyo decreto de muerte se convirtió entonces en amor. Desde entonces, nuestra 
desesperación está salvada, el vacío de nuestro corazón ha llegado a ser plenitud, y la 
lejanía de Dios, patria. Si rezamos con el Hijo en la cansada oscuridad de nuestro 
corazón, repetimos la oración del huerto. No se levantará inmediatamente ninguna 
corriente de entusiasmo cuando sus palabras, de manera misteriosa, emerjan como 
nuestras en lo profundo de nuestro corazón. Pero su fuerza será suficiente. Alcanzará 
para cada día. Mientras a Dios le plazca. Y esto basta. Él sabe cuándo y dónde nuestro 
corazón estará bastante purificado -puede estarlo ya aquí sobre la tierra- para soportar la 
aparición cegadora de su felicidad, el pobre corazón que ahora, por la fe en Jesucristo, 
participa con Él de la noche, que para el creyente no es otra cosa que la cegadora 
oscuridad de la superabundante luz de Dios, la noche celestial, puesto que Dios sólo 
nacerá propiamente en nuestros corazones. 

Todo esto no debe quedarse en un lirismo religioso de domingo. Se debe ejercitar en la 
carga y amargura diarias. Cuando comiences a obrar cotidianamente así, y a resistir y a 
beber voluntariamente el cáliz que contiene la pobreza, la necesidad y la lejanía de Dios, 
entonces comenzará para ti una cuaresma bendita. ¿Quieres intentarlo? Di al Dios de tu 
corazón: Dame tu gracia para conseguirlo. 
  
(Tomado de “El Año litúrgico”, HERDER) 
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“La nostra funció és aconseguir que tothom que ens visita se senti segur” 

El 17 de setembre de 2007 es va 
crear el Departament de Seguretat 
de l’Abadia de Montserrat. Al 
capdavant, en Jesús Alcantarilla 
(Sevilla, 1962). Es va incorporar a 
Montserrat després d’una llarga 
trajectòria professional en l’àmbit 
de la Seguretat Pública, -va 
ingressar a la Guàrdia Civil (1982), 
va estar destinat a la Casa Real 
(1984) i va formar part del 
contingent d’una missió de Pau a 
Bòsnia (1996). L‘any 2000 va fer 
un concurs de convocatòria 

Interadministrativa de funcionari de carrera a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Va ser 
director de seguretat al Museu Picasso de l’ICUB de l’Ajuntament de  Barcelona fins la 
seva incorporació a Montserrat. 
 
La seva primera destinació va ser la Comandància de Manresa i, des d’aquí, al lloc de 
Sant Celoni. L’any 1982, arran dels dos grans esdeveniments que es van succeir a l’Estat 
espanyol, el mundial de futbol i la visita de Joan Pau II, a Montserrat. Com a anècdota, cal 
dir que la mare d’en Jesús li va pregar que, si sortia d’Andalusia i elegia Catalunya, havia 
de passar per Montserrat per una qüestió de fe i família. Un cop a Sant Celoni, es van 
sol·licitar guàrdies civils pel mundial de futbol i per a l’Abadia de Montserrat. Sense 
pensar-s’ho, en Jesús va triar Montserrat. Aquí hi va estar tres mesos, en el destacament 
que la Guàrdia Civil tenia a l’edifici Abat Oliba i que, curiosament, ha estat el seu despatx 
quan va entrar a treballar per al Monestir. Aquí va començar la seva història 
montserratina, que ja fa deu anys que dura. 
 
Què és el més important per a ser un bon professional de seguretat? 
El factor fonamental no és de caire professional sinó personal. Si ets bona persona ets 
bon professional. La nostra funció és aconseguir que tothom que ens visita se senti segur 
en qualsevol context, en qualsevol circumstància. Per això, estic convençut que cal un 
profund coneixement de l’ànima humana per desenvolupar la nostra funció i, molt 
especialment, en un indret com a Montserrat.  
 
Tots els integrants de l’equip responsable de la seguretat de Montserrat, sense cap 
excepció,  han de tenir interioritzats els principis de la Regla de Sant Benet. En 
conseqüència, els perfils professionals han d’adequar-se a les necessitats d’un lloc tan 
singular i emblemàtic.  
 
A banda de la capacitació i habilitació en seguretat, cal que tinguin d’altres competències 
actitudinals, com ara l’esmentada ser bona persona, conèixer el llegat de Montserrat,  
entendre que l’acollida no només és un valor sinó que ha de ser la manera d’actuar 
quotidianament, focalitzar-se en la qualitat de l’experiència dels visitants i peregrins, 
esdevenir empàtics i alhora ferms, etc. 
 

Entrevista a Jesús Alcantarilla, director de seguretat de Montserrat 
 



29 | 46 
 
 

Per assolir aquests objectius cal una formació contínua articulada en la dedicació, 
l’entrega, la generositat i el seny. D’aquesta manera es reforça la idea de que una bona 
actitud suma, però que un mal gest, una paraula inapropiada o una acció inoportuna no 
només resten, sinó que poden malmetre l’impacte de la seva feina i la de la resta de 
companys. 

 
Què ha representat per a tu haver entrat a 
treballar a Montserrat? 
Treballar a Montserrat m’ha transformat com a 
persona i com a professional. Si ens remuntem a 
l’any 1982, on no vaig dubtar en triar venir a 
Montserrat durant la visita del Sant Pare, sembla 
com una premonició que jo en aquell temps no podia 
ni imaginar. Un preludi del que després seria la 
meva vida professional. Però la llavor va arrelar dins 
meu. Treballar a Montserrat significa prendre 
consciència de viure en un espai on diferents 
dimensions interactuen permanentment. 
 
La seva història mil·lenària és una lliçó d’humilitat 
quotidiana. El seu simbolisme, que travessa 
fronteres i cultures, és un exemple de com la fe 
agermana a través d’allò que compartim i ens fa 
humans. Els seus valors, cristians i universals, ens 
recorden que viure és un do i que tothom tenim el 
compromís d’honorar-lo en el nostre camí vital. El 
seu entorn físic ens fan sentir que formen part de la 

natura. Una natura poderosa, canviant i imprevisible, un cor que batega aliè a la vanitat 
estèril de voler-la controlar. Només  el coneixement i el respecte de les lleis de la natura 
farà possible la permanència en aquest indret únic.  El seu patrimoni cultural ens mostra 
com l’art i la bellesa esdevenen una manera de transcendir la finitud inherent als humans. 
 
Humilitat, fe, transcendència, coneixement, amor, respecte, agermanament, valors, 
solidaritat. Això és el que ha representat, representa i representarà  Montserrat per a mi. 
 
Montserrat no tenia un departament de seguretat propi, professional. Com es va 
gestar? 
Arran d’una necessitat concreta del Museu de Montserrat van contactar amb mi, que 
aleshores era al Museu Picasso de Barcelona com a director de seguretat. 
 
L’objectiu principal del director de seguretat és planificar i analitzar de manera qualitativa i 
quantitativa els segments de la prevenció, de la protecció i de la salvaguarda de les 
persones i dels béns. Qualsevol departament de seguretat està articulada en un 90% de 
prevenció, un 5% de reacció i un 5% de sort; però en aquest cas, i aquí a Montserrat, la 
sort ens ve directament del suport que ens dóna la Mare de Déu de Montserrat. 
 
Una de les premisses dels professionals de la seguretat és que no es pot protegir allò que 
es desconeix.  Per això, abans de res cal tenir accés i recollir la informació relativa als 
diferents àmbits d’actuació per convertir-la en coneixement i activar allò que nosaltres 
anomenen “intel·ligència”. Així es pot definir, i promoure, una cultura de seguretat adient a 
les necessitats del context.  
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D’una banda calia conèixer la història de Montserrat i el que representava la comunitat 
monàstica i el Santuari de la Mare de Déu. D’altra banda, era del tot necessari analitzar 
els usos i programes dels diversos espais i equipaments del recinte per poder establir un 
programa de seguretat adient a la multifuncionalitat de Montserrat.  
 
Com vas començar a treballar? 
Com he comentat, en la primera fase, la de presa de contacte, calia recollir la informació 
de referència per fer una diagnosi adient per plantejar un programa de seguretat que 
contemplés les diferents necessitats. El coneixement del lloc i els seus contexts, 
juntament amb una adequada gestió del temps són factors imprescindibles per a ajustar 

les peces del puzle de la seguretat. 
En aquesta fase era fonamental 
aplicar el discerniment, no 
incentivar la urgència per uns 
primers impactes, fer una tria 
conscient, i un dimensionament 
eficient, dels recursos a emprar.  
 
 Un cop recollida la informació vaig 
passar a la segona fase, la d’estudi 
i anàlisi dels riscos, les amenaces i 
les vulnerabilitats. El mapa de 
seguretat de Montserrat havia de 
donar resposta a les necessitats 

específiques i singulars dels usos dels diferents espais que hi ha dins el recinte. Per posar 
en marxa un programa on la prevenció fos la clau de volta, calia establir un programa que 
pogués donar resposta a la realitat i a les necessitats que poguessin plantejar els visitants 
i peregrins. És fàcil reconèixer que sota la xifra de 2.500.000 de persones que ens visiten 
anualment, s’amaguen un munt de realitats, de necessitats i de demandes.   
 
Al mateix temps, es va fer un estudi del sector per trobar un prestatari de seguretat amb 
una filosofia empresarial i uns valors coherents amb els de Montserrat, i que, alhora, 
tingués els professionals amb els perfils més idonis per desenvolupar les tasques de 
seguretat en la mateixa sintonia.  
 
En paral·lel, i en base a una anàlisi de riscos en el que es van estudiar els factors 
estructurals, els riscos existents i les seves mesures de protecció, vam redimensionar els 
recursos tecnològics –sistemes, aparells i dispositius electrònics- en aquells llocs on les 
amenaces i les vulnerabilitats eren més evidents. 
 
Quantes persones formen el departament de seguretat? 
Bona pregunta i complicada de respondre des del punt de vista de la seguretat. Com he 
dit anteriorment, en la seguretat, l’ús de la informació i el coneixement són elements 
estratègics. Tanmateix, puc dir que el departament de seguretat està integrat per un 
director de seguretat habilitat per al càrrec, un coordinador de seguretat, dos caps d’equip 
i vigilants que realitzen servei a l’exterior i a l’interior de llocs emblemàtics com el museu, 
la basílica, botigues... Així com   una empresa d’auxiliars que dóna servei de control i 
d’atenció al públic en el recinte de Montserrat.  
 
Des que ets a Montserrat ha crescut més la teva fe? 
Se’m fa difícil respondre a aquesta pregunta. Sempre m’he considerat un home de fe, per 
tradició familiar i per convicció personal. Potser afegiria que la meva “immersió” a 
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Montserrat m’ha permès observar la fe com un acte quotidià, com una mirada permanent 
sobre la realitat on la transcendència pot esdevenir en els detalls que, des de la 
ignorància, podríem titllar d’ínfims. En un entorn tan impressionant com Montserrat moltes 
vegades sents la mà de Déu al somriure d’agraïment d’una persona, en la remor de 
l’aigua, en el bram de la tempesta, en l’ombra de l’horitzó. Potser m’ha fet prendre 
consciència d’una dimensió tangible de la meva fe que desconeixia.  
 
Per què Montserrat és un lloc segur? 
Començaré per les dades. En la memòria de seguretat de l’any passat va quedar 
reflectida una baixada significativa del nombre d’incidents al recinte de Montserrat, en 
relació a cicles anteriors. La seguretat és una realitat molt complexa. L’”èxit” de l’eficàcia 

del programa de seguretat a 
Montserrat sempre és 
multifactorial. 
 
En primer lloc, i des del nivell 
conceptual, crec que és 
fonamental enfocar-se en el 
binomi “actitud i mentalitat” 
per assolir els objectius de 
protecció, seguretat i 
salvaguarda de Montserrat, 
sempre en coherència amb 
els seus valors. M’atreviria a 

dir que el secret d’aquests resultats rau en que el departament de Seguretat, i els 
membres del seu equip, treballen en l’aplicació d’una fórmula de generació de sinèrgies 
simbolitzada en dues consonants: “C” i “D”  
 
“C” de comunicació, coordinació, col·laboració i complementarietat amb la seguretat 
pública i la resta operadors que integren el sistema de Montserrat (Mossos d’Esquadra, 
Bombers, Protecció Civil, Servei d’Infermeria i primers auxilis, SEM, Creu Roja, Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, Ferrocarrils de la Generalitat, Aeri i les diferents policies 
locals dels termes municipals de Montserrat). I la “D”, que representa les contramesures 
en matèria de seguretat: detecció, dissuasió, dilació i defensa de tot tipus de delinqüència. 
 
Cal estar preocupats arran dels atemptats que estem veient per tot Europa? 
L’amenaça és real? 
Més que preocupats hem d’estar molt atents i vigilants. En un món globalitzat i 
interconnectat, cal diferenciar entre el que són les amenaces reals, les potencials i les 
provocades pel desconeixement o la por. I aquí és on hem de treballar els professionals 
de la seguretat -pública i privada. Amb la cooperació i el sigil·li necessari, no només per  
tranquil·litzar a la població, o per dimensionar l’impacte dels mitjans de comunicació i les 
xarxes socials, sinó per poder fer la tasca d’intel·ligència abans esmentada. És aquesta la 
clau de la prevenció efectiva.  
 
Tanmateix, no cal oblidar una de les premisses bàsiques del nostre entorn professional. 
La seguretat al 100% no existeix. Arran d’això, i en base a la meva experiència a 
Montserrat, crec que cal començar a considerar la seguretat des d’una doble perspectiva 
organitzativa.  
 
En primer lloc, a qualsevol organització, la seguretat ha de ser contemplada com un cost 
fix. És a dir, tot i que no està vinculada directament a la producció o a la generació de 
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serveis, és absolutament necessària per poder dur-los a terme en les condicions adients. 
Alhora, ha de ser reconeguda com una inversió, especialment pel que fa referència a 
l’impacte en l’experiència global, en la influència en la percepció positiva dels visitants i 
peregrins de Montserrat.  

 
Com hem de canviar actituds? 
Estic convençut que la millor manera d’adaptar-nos a la nova realitat és des de la 
consciència de què tothom som, d’una manera o d’una altra, actors de la prevenció. 
Sense caure en cap paroxisme ni en alarmismes gratuïts, cal reconèixer que aquesta 
nova realitat ens acompanyarà molt de temps. I hem d’aprendre, com a ciutadans, a 
discernir entre les amenaces reals i la por indiscriminada.  
 
Com a professional diria que no es pot abaixar mai la guàrdia. Hem d’estar preparats, 
amatents, diligents però no de manera reactiva sinó proactiva. M’explico. Cal: 
 

 Activar la formació permanent com a eina estratègica de prevenció. Només el 
coneixement de la realitat ens capacitarà pel reconeixement dels riscos, les 
amenaces i les vulnerabilitats reals, latents, potencials i contextuals.  

 Desenvolupar la intel·ligència corporativa.  

 Estar pendent dels modus operandi, dels tradicionals i dels emergents. 

 Conscienciar tothom que l’autoprotecció és un recurs fonamental de protecció i 
salvaguarda. És del tot necessari conèixer els PAU -pla d’autoprotecció- des d’un 
punt de vista operatiu, promoure la programació de simulacres com un factor per 
l’èxit del programa, etc.  

 Estar al dia dels avenços tecnològics... 
En tot cas, voldria fer èmfasi en que hem de fugir de l’obsessió per la seguretat, que 
acaba sent un factor de creació de riscos innecessaris, i centrar-nos en l’atenció com a 
potenciador de les nostres capacitats com a professionals i com a sistema.  
 
Com funciona la col·laboració seguretat pública-seguretat privada? 
L’any 2009 es va contemplar la idea de complementar la seguretat privada amb la 
seguretat pública, per generar un model de seguretat compartida en un lloc tan 
emblemàtic i complex com Montserrat. 
 
El 2014 va entrar en funcionament el conveni de col·laboració entre seguretat pública i 
seguretat privada. La llei 5/2014 de seguretat privada fa esmenten del concepte de la 
complementarietat com a model de seguretat compartida. Des de llavors, la comissaria de 
Mossos d’Esquadra ha estat rehabilitada per acollir als integrants del cos de Mossos de 



33 | 46 
 
 

l’ABP del Bages -seguretat ciutadana-. D’aquesta manera, no només es facilita als 
visitants de Montserrat fer qualsevol denúncia o tramitació in situ sinó que es reforça la 
tasca preventiva i de reacció a Montserrat. Amb l’actual nivell 4 d’alerta s’ha incrementat 
el nombre de mossos presentes diàriament.  
 
A Montserrat la col·laboració entre seguretat pública i privada està basada en el respecte i 
consideració mútua. El marc de relació rau en quatre paràmetres bàsics: col·laboració, 

comunicació, coordinació i 
complementarietat. 
Treballem plegats per 
assolir una cultura de la 
seguretat articulada al 
voltant de la intel·ligència, 
la contra vigilància, la 
confiança, la discreció i la 
voluntat de servei a les 
persones.  
 
 Des del primer dia hem 
treballat conjuntament, 
retroalimentant-nos 
permanentment per assolir 
un fita comuna, que els 
espais i els equipaments 

de Montserrat esdevinguin segurs i siguin així percebuts per tothom.  
 
Segons el que va dir el Conseller d’Interior, a Montserrat s’han reduït els fets 
delictius molt notablement. A què és degut? 
Com he dit abans, l’estat de la qüestió actual de la seguretat a Montserrat és 
multifactorial. Entre els diferents factors interrelacionats destacaria: 

 L’enfocament de la seguretat envers les persones des de la discreció i, alhora, des 
de la intervenció diligent i proporcionada. 

 Impregnar totes les accions i les intervencions des del binomi mentalitat i actitud. 

 Cohesió  de l’equip de professionals de Montserrat. 

 Col·laboració i complementació amb els Mossos d’Esquadra. 

 Confiança dels diferents agents de Montserrat a la tasca del departament de 
Seguretat. 

 Promoure, en funció de les nostres possibilitats, de l’I+D+I. 

 Detecció i anàlisi de les amenaces, els riscos i les vulnerabilitats -les reals, les 
latents, les potencials i les contextuals. 

 Treballar sota el paradigma de la intel·ligència com a factor cabdal per la prevenció.  

 Mantenir contacte permanent amb els diferents agents de la seguretat pública 
d’arreu.  

 
Com compagines la teva professió amb la vida familiar? 
Potser aquesta és la pregunta més difícil de respondre de totes. En aquest cas només 
puc parlar a títol personal. Aquesta feina requereix d’una dedicació que no només és 
quantitativa, sinó que moltes vegades ens ocupa molt espai mental i molta energia també 
fora de l’horari laboral. I sóc plenament conscient que aquestes circumstàncies poden 
tensionar la convivència familiar. En el meu cas en sento plenament comprés per la meva 
dona, i no he tingut mai cap problema en aquest sentit. Això significar saber conjugar 
responsabilitat i estimació. 
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Avui em fa por obrir el mòbil perquè estarà ple de missatges de tota mena al voltant d'un 
tema únic: la dona. Alguns es convertiran en "virals", paraula que ha deixat de banda 
gairebé el seu significat original -relatiu als virus o microorganismes- per a convertir-se en 
la capacitat de propagar-se un vídeo en les xarxes socials. 
Estic ben segura que avui el tema serà la dona i la reivindicació del seu lloc a la societat.  
El que no n'estic tan segura és si la majoria de la gent sap l'origen d'aquest dia 
internacional que en principi va ser "de la dona treballadora". 
La cosa ve de lluny: el 8 de març de 1857, un grup de treballadores tèxtils van decidir 
sortir als carrers de Nova York per protestar per les miserables condicions laborals. Seria 
una de les primeres manifestacions per lluitar pels seus drets. I un segle  després,  el 8 de 
març de 1975 va ser declarat per l'ONU Dia Internacional de la dona. Dos anys després 
es va convertir en el Dia Internacional de la Dona i la Pau Internacional. 
Enguany s'ha revifat aquesta celebració amb caràcter reivindicatiu per les diferencies 
salarials, la violència domèstica, l'assajament a les dones...  
Totes les manifestacions que avui ompliran els carrers de 
multitud de ciutats tindran un caràcter reivindicatiu i feminista.  
Jo, que defensaré sempre els drets de la dona -però també 
els dels homes- no em considero "feminista" en alguns del 
sentits que avui té aquesta paraula. Jo sóc més aviat 
"personalista", perquè el que de veritat m'interessa defensar 
és l'ésser humà, és a dir la persona, que Déu va fer a la seva 
imatge i semblança. I la va fer home i dona. "I veié que era 
bo". 
Aquest seria l'argument fonamental no tant per una igualtat -
que sovint és aquesta la major desigualtat-, sinó per a 
considerar la seva riquesa creativa. Dos sexes que units donen vida. Una llei que és igual 
en tot ésser viu d'una manera o d'una altra. 
I és aquí on jo vull parlar avui de dones en plenitud sense que la seva riquesa o el seu 
valor primigeni sigui el sexe com a vehicle d'engendrar  vida. És una veritable obsessió en 
algunes cultures i una solapada creença en la nostra, que sense la unió sexual de l'home i 
la dona o sense la maternitat, sembli que la persona no sigui complerta... Està clar que 
ningú ho defensaria així, però sota  d'algunes expressions  es dedueix aquest argument. 
Avui reivindico des del meu ser de dona cèlibe -amb un sentit de maternitat ple i amb una 
sexualitat perfectament diferenciada-, la plenitud en la que es pot viure al llarg de tota una 
vida, amb els mateixos desigs, les mateixes necessitats i les mateixes alegries que la 
resta de les dones que enriqueixen el planeta amb la seva maternitat biològica. 
I, quan aquest instint d'engendrar vida es posa al servei de tots, i en especial dels mes 
necessitats o desfavorits, la plenitud és fa més palesa i la realització personal és un fet 
que es demostra per sí mateix. 
Potser mai m'havien definit ningú millor aquesta maternitat  com ho va fer un noi de dotze 
anys quan va intervenir en una xerrada que m'havien invitat a donar a un col·lectiu de la 
ESO. Els havia parlat dels que jo considerava com a fills meus a la presó i altres llocs o 
tinc amics necessitats d'ajuda. M'havien  preguntat si jo tenia fills... I a la meva manera 
perquè ho poguessin entendre, els vaig explicar que jo era monja i les monges no es 
casaven ni tenien parella. Va ser aleshores quan aquell noi va aixecar la mà i em va dir, 
amb una seguretat que em va emocionar: 
"Ah, ja ho entenc. Tu mai has tingut fills al ventre. Els has tingut al cor." 

Avui reivindico la felicitat de tantes i tantes dones que mai omplirem de noves vides 
el planeta, però omplirem de noms els nostres cors i d'abraçades el nostre món.      

Viqui Molins, stj: “Dones en plenitud” 
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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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Autor 
Charo Castelló 
Acció Catòlica Obrera 

185 Títol 
“Anem a fons”.  
El treball digne, una tasca personal i comunitària. 

Font  Acció Catòlica Obrera. 26 de desembre de 2017. 

Publicat 15 de març de 2018 

Servei de Documentació:  

« Anem a fons » 
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

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 

Activitats quaresmals a la cova de Sant Ignasi (Manresa) 
 

Cada dimarts de Quaresma, de 
21 a 22h. Pregària 
contemplativa a La Cova de 
Sant Ignasi 
 
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. 
 

Activitats a l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

 
Dijous 15 i divendres 16 de març, 9,30-18,00 h: Les basíliques històriques de 
Barcelona II: Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i 
Pastor – Aula Magna 
  

12° Jornada de Mestres i Professors de Religió Catòlica 

 
Aquest dissabte 17 de març se celebrarà al Col·legi dels Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de 
Barcelona la 12a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les diòcesis amb seu a 
Catalunya. Hi participaran uns 300 mestres i professors de Religió que imparteixen 
aquesta assignatura en centres públics, concertats i privats de Catalunya i d'Andorra.  
La trobada està organitzada pel Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a 
Catalunya (SIERC) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Amb el lema 
"Aprendre. Ensenyar" és un espai de trobada i un moment de formació i reciclatge per 
als docents d'aquesta matèria.  
 
“La passió per educar"  
La ponència central, amb el títol "La passió per educar", anirà a càrrec de Javier Cortés, 
expert en educació i religiós marianista. Cortés és professor de filosofia i actualment 
director del col·legi Summa Aldapeta de Sant Sebastià, un complex educatiu dels 
marianistes amb més de 2.000 alumnes. És autor de nombrosos materials didàctics i 

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

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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recentment ha publicat el llibre La Escuela 
Católica, una reflexión sobre cómo ser 
verdaderamente significativos (PPC). Va 
ser president del grup editorial SM i de la 
Federación de Gremios de Editores 
Españoles.  
En la segona part de la Jornada, els 
mestres i professors de religió tindran setze 
ofertes formatives diferents per millorar la 
seva tasca docent i compatir recursos 
educatius. En els tallers de formació 
simultanis es tracten temes com el silenci, 
l'art cristià, l'espiritualitat ecològica, 
l'aprenentatge digital, diversos mètodes per 
explicar la Bíblia i la litúrgia als infants i 
joves, o temes socials com els refugiats. La 
jornada es clourà amb un acte musical a 
càrrec de l’Escola de Música Kostka-
Jesuïtes Gràcia i amb una eucaristia.  
A la trobada hi assistiran, entre altres 
bisbes, l'arquebisbe de Tarragona i 
president de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Jaume Pujol, i l'arquebisbe 
de Barcelona, el cardenal Joan Josep 
Omella.  
 
Una jornada anual amb gran participació  
La Jornada de Mestres i Professors de Religió se celebra cada any a una diòcesi diferent. 
En dotze anys s'ha fet en diverses poblacions com Solsona, Reus, Vic, Tortosa, Andorra i 
Montserrat i totes les edicions han aplegat centenars de docents.  
La jornada l'organitzen conjuntament les delegacions d'Ensenyament dels deu bisbats 
amb seu a Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que agrupa 400 
escoles cristianes. És un espai de trobada i de formació que mostra com l'assignatura de 
Religió, a més d'oferir coneixements, ofereix els valors que emanen de l'Evangeli, i dona a 
conèixer la identitat del cristianisme per ajudar a la construcció integral de les persones en 
la seva etapa formativa.  
 
RECORDATORI:  
12a Jornada de Mestres i Professors de Religió Catòlica Dissabte, 17 de març. De 9.00 a 
17.15 h.  
Escola Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià c/ Carrasco i Formiguera, 32 . Barcelona 08017 Acte 
obert als mitjans de comunicació  
 
 

II Jornades Les Basíliques Històriques de Barcelona 
 
La Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes (FHEAG), integrada a 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià, organitza els dies 15, 16 i 17 de març les II Jornades Les 
Basíliques Històriques de Barcelona, que en aquesta ocasió porten per títol Patrimoni, 
Arqueologia i Art a la Basílica dels Santa Màrtirs Just i Pastor, i que estan dedicades a 
aquesta Basílica. 
 

https://basilicasantjust.cat/
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La Jornada exposarà totes les novetats descobertes en les excavacions dels últims anys i 
en el projecte de rehabilitació de l’edifici gòtic. Així, entre altres, s’explicarà que l’origen de 
la Basílica es remunta, com a mínim, al segle VI, però que al subsòl s’hi documenten 
estructures de l’època d’August (s. IdC). 

 
 La II Jornada es durà a terme els dies 15, 16 i 17 de març. Els dos primers dies tindran un 
caire científic i estaran dedicats a la presentació dels treballs d’investigació, mentre que el 
darrer dia estarà dedicat a una visita de la Basílica adaptada per a tots els públics, en 
col·laboració amb Catalonia Sacra. L’assistència a les Jornades és gratuïta amb inscripció 
prèvia. 
 
Les Basíliques Històriques de Barcelona són un patrimoni encara en gran part desconegut 
que forma part del patrimoni cultural de l’Arquebisbat de Barcelona, de gran riquesa i 
interès. Per aquest motiu, donar-lo a conèixer i actualitzar la seva història és un dels 
objectius de la FHEAG en aquestes jornades. La III Jornades de les Basíliques 
Històriques es durà a terme el novembre amb el títol El Convent i l’Església de Santa 
Caterina de Barcelona. Un patrimoni enderrocat, i parlarà del convent desaparegut de 
Santa Caterina, ubicat on actualment hi ha el Mercat de Santa Caterina. 
 
La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és una 
institució universitària fundada l’octubre de 2014 dedicada a l’estudi de la història, 
l’arqueologia i el patrimoni cultural i artístic de cultura cristiana. Actualment s’hi imparteix 
el Grau d’“Història, Arqueologia i Arts cristianes” i dos màsters, un d’“Història i Patrimoni 
Cultural de l'Església” i un de conjunt amb la Universitat de Barcelona de “Patrimoni 
Musical i Litúrgic”, en col·laboració amb el Conservatori del Liceu i l’ESMUC. La Facultat 
Antoni Gaudí forma part de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. 
 

Presentació de la càtedra de teologia pastoral 
 
Aquest proper dimecres 14 de març, a l’aula magna de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, tindrà lloc la presentació de la càtedra de teologia pastoral «arquebisbe Josep 
Pont i Gol». Aquesta nova realitat acadèmica pretèn ser una ajuda per a valorar, repensar 

http://facultatantonigaudi.cat/ca/secretaria/noticies/general/inscripcions-obertes-per-les-ii-jornada-basiliques-historiques-de-barcelona/35/1/54
http://facultatantonigaudi.cat/ca/secretaria/noticies/general/inscripcions-obertes-per-les-ii-jornada-basiliques-historiques-de-barcelona/35/1/54
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i tornar a impulsar una reflexió teològica-pastoral, per tal de recolzar i revitalitzar els 
plantejaments pastorals d’una Església «en sortida» a casa nostra, tal com el papa 
Francesc ha expressat reiteradament en el seu magisteri. 
La càtedra de teologia pastoral ha estat creada recentment pels bisbes de Catalunya, i 
han estat ells mateixos qui han nomenat mn. Daniel Palau Valero, prevere de sant Feliu i 
professor de la Facultat (AUSP – FTC), com a primer director. La càtedra acull en el seu 
grup de membres assessors diversos laics, preveres i religiosos de tota Catalunya, amb 
els qui s’encapçala la publicació de la revista «Quaderns de Pastoral» en la seva segona 
època. En ocasió d’aquesta presentació la càtedra no només es presenta oficialment, sinó 
que donarà a conèixer el seu treball recent en relació al proper sínode dedicat als joves, la 
fe i la cultura vocacional, així com la recent col·lecció de llibres de teologia pastoral de 
caire divulgatiu, «pastoral.doc», que en col·laboració amb el centre de pastoral litúrgica 
començarà a difondre. 
 

Pasqua hospitalària 

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

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 
 

http://www.jovenessanjuandedios.org/
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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. 
 

L’hostatgeria de Montserrat ofereix un recés quaresmal d’un dia per a 
joves 
 

 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. 

mailto:tonipou@yahoo.com
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L’efecte Uauuu! 
 
Darrerament hem sentit parlar força d’aquesta expressió. Què és l’efecte Uauu? 
Suposadament, Uauu! és l’expressió que emet una família quan entra per primer cop en 
espais escolars remodelats. En entrar en l’àrea d’educació infantil (per exemple) i veure 
espais oberts (diàfans, és l’expressió en boga), amb molta llum, colors alegres, ordenats 
en diferents ambients, etc, deixa anar un sonor Uauuu!  

Per què té importància l’efecte Uauu? Doncs per diverses raons. Primer, perquè demostra 
la necessitat de les escoles d’oferir una pedagogia innovadora que transmeti el missatge 
que allà es treballa de manera competencial, molt millor que no pas si ho escrivim només 
en un Power Point. Efectivament, en els darrers anys hem vist com es va imposant una 
altra manera de treballar que necessita d’una ordenació diferent dels espais i del mobiliari. 
Res a dir excepte justament això: els espais i el mobiliari han d’estar en funció de la 
manera de treballar i aquesta, en darrera instància, depèn de com concebem  
l’aprenentatge. Efectivament, i ara farem una caricatura, si pensem que els alumnes 
aprenen omplint fitxes (perdó per l’exemple), la disposició dels espais i el mobiliari serà 
d’una determinada manera: només caldrà taula i cadira perquè cada alumne pugui omplir 
la seva fitxa sense molestar el company. Si pensem que les persones aprenem en la 
interacció, responent a demandes complexes i de formes diverses, els espais i el mobiliari 

que necessitarem seran diferents. I és que 
aquest és l’ordre del pensament: quina 
pedagogia volem i, per tant, quina disposició 
de l’espai necessitem? No 
endebades, Montserrat del Pozo diu que els 
espais condicionen més del que sembla: si 
emprar un model pedagògic determinat li 
suposa a l’equip docent massa esforç per 
culpa dels espais, acabarà per utilitzar una 
altra manera més còmoda de treballar amb 
els espais de què disposa. Per tant, primer la 
pedagogia i després els espais.  

Està molt bé que les escoles facin esforços per captar l’atenció de les famílies. Al final (i al 
principi), si no hi ha alumnes, no hi ha escola. Per tant, valorem molt positivament l’esforç 
immens de tantes titularitats i equips per repensar el model pedagògic i per remodelar els 
espais en funció d’aquesta. I si aconseguim l’efecte Uauu!, doncs millor que millor.  

Un altre argument tant o més important que els anteriors és que disposar d’uns espais 
agradables, alegres, bonics, etc, per aprendre demostra un profund respecte per la 
infància i les seves necessitats.  

Aquest replantejament del model pedagògic (i dels espais i mobiliari necessaris per dur-lo 
a la pràctica) no és una qüestió exclusiva de les primeres etapes de l’escola; si creiem 
que les persones aprenem sobretot d’una determinada manera, això ha d’afectar a totes 
les edats.  

Hi ha una altra derivada. Ara per ara, hi ha una normativa que regula els espais dels 
centres i un procediment establert en cas que s’hagin de remodelar, que rep el nom de 
procés d’autorització. Des de la FECC veiem amb preocupació que aquestes 
remodelacions de què parlem (amb o sense efecte Uauu!) es facin sense tenir present 
aquesta normativa. Segurament, si arribat el cas haguéssim d’escollir entre ser fidels a la 
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normativa o optar per una millor pedagogia, ens hauríem de decantar, sens dubte, per la 
segona; entre altres coses, perquè l’Administració educativa així ho proposa. Però les 
titularitats han de ser conscients del marc normatiu i prendre les decisions coneixent la 
complexitat del tema.  
 
El PSOE abandona la subcomissió encarregada de preparar el Pacte Educatiu 
Estatal  
El PSOE ha abandonat la subcomissió encarregada de preparar el Pacte Educatiu a nivell 
estatal. El motiu adduït, a l'hora de deixar la subcomissió, ha estat 
l’insuficient finançament del sistema educatiu. Escuelas Católicas, 
que forma part de l'esmentada subcomissió, ha emès la nota de 
premsa que reproduïm.  
 
 Escuelas Católicas, indignada davant el que qualifica 
d'irresponsabilitat, engany i menyspreu  
Escuelas Católicas (EC), després de conèixer l'abandonament del 
PSOE de la taula de negociació del Pacte d'Estat per l'Educació, 
vol expressar la seva indignació davant d'una postura que 
qualifica d’"irresponsable", ja que difícilment podrà haver-hi un pacte educatiu si el PSOE 
no hi és. "La seva presència és fonamental; per això aquest abandonament és gairebé 
l'anunci que no hi haurà Pacte".  
Després de més d'un any de treball en la subcomissió, de més de 80 compareixences de 
diverses persones i institucions, de treballs i aportacions, fins i tot d'esperances de molts, 
els responsables d'EC senten que tot ha estat "pur teatre" i es consideren utilitzats, 
enganyats i menyspreats. "No ens diguin que els importa l'educació. No ens prenguin el 
pèl. És el mínim que podem demanar". 
Consideren, a més, que el motiu adduït pel PSOE de l’insuficient finançament del sistema 
educatiu per abandonar la taula ha estat una "excusa", una manera de fer notar i, fins i tot, 
de forçar posicions per si en un futur tornen a la negociació.  
Quant a la resta de partits polítics, EC recorda que encara que no tots estan tenint la 
mateixa manera d'actuar, a tots els cap una part de responsabilitat pel que fa al desig, la 
voluntat i l'alçada de mires per arribar a acords. A més, no descarta que un altre partit 
també abandoni la subcomissió, tenint en compte les proposicions de llei -o no de llei- que 
estan presentant al Parlament.  
Fora de l'àmbit de la política, EC retreu l'actitud d'aquells que quan parlen de Pacte 
pretenen excloure’n una part important de la societat, dels que pensen que per millorar un 
sector de l'ensenyament cal deixar-ne fora els altres, dels que no creuen en la llibertat i 
pretenen erigir-se en els únics defensors de l'equitat.  
Finalment, EC demana a tots els que tenen alguna responsabilitat en la consecució del 
Pacte Educatiu que deixin al marge els seus interessos partidistes i portin l'anhelada 
estabilitat a l'educació del nostre país. Però si no tenen voluntat real d'arribar a un Pacte 
Educatiu, que no facin perdre més el temps, ni la paciència, als que estan treballant en 
allò realment important: l'educació dels nens i joves. 

 

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.  
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El 19% de la població de Catalunya té més de 65 anys. Són 1.400.000 persones que la 
societat anomena jubilats, ancians o tercera edat. Com s'ha d'afrontar un 
bon envelliment? Quin paper té la fe al final de la vida? Aquest diumenge 18 de març, a 
les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Joan Manuel Bajo, especialista en geriatria i 
gerontologia i director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut. La conversa 
s'ha gravat a la residència d'avis de les Germanetes dels Pobres a Barcelona. 
 

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

 

 

 

 

 

2018  MARÇ 
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 

Signes dels temps a TV3: "Acompanyar la gent gran” 
 

Calendari URC 

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

	El papa Francesc compleix 5 anys de pontificat
	Mutua col·laboració entre religiosos/es
	78 assemblea general de l’URC
	Cinco años después, ¿sabemos todo de Francisco?14 personas que le conocen aportan un nuevo enfoque
	Benedicto XVI alaba la “continuidad interior entre los dos pontificados”
	La Santa Seu aprova el 10 de novembre de 2018 com a data debeatificació de 16 màrtirs religiosos, religioses ilaics de l’arxidiòcesi de Barcelona
	Ordenació episcopal del nou bisbe de Rabat
	Abat Soler: “La postveritat no ens farà lliures”
	Arriba Catazònia
	Els “Exercicis Espirituals” d’Ignasi de Loiola, publicats en edicióbilingüe amb un epíleg de Roland Barthes
	¿Qué ha significado para tu vocación la celebración de la liturgia?
	Escapada de Quaresma amb els joves
	La cuaresma de nuestra vida • Karl Rahner,sj
	Entrevista a Jesús Alcantarilla, director de seguretat de Montserrat
	Viqui Molins, stj: “Dones en plenitud”
	«La reducción, tiempo de gracia para vivir la fe »
	Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018
	Servei de Documentació:« Anem a fons »
	Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,presentacions…
	Signes dels temps a TV3: "Acompanyar la gent gran”
	Calendari URC

