
 
 

 
 

 

Com cada setmana, acudim a la cita amb els nostres 
destinataris.  
 

Durant la Setmana Santa, les notícies, les reflexions, les 
agendes… donen protagonisme a la gran notícia:   
la passió, la mort i la resurrecció de Jesús, que ens 
endinsen en el misteri de Déu i en el compromís 
d’anunciar incansablement el Regne de Déu.  
 

Esguardem, també, els crucificats del nostre temps, 
davant dels quals no podem romandre impassibles. 
Tampoc no podem oblidar la persecució dels cristians en 
el món d’avui, com ens recorda el llibre “SOS cristians”. 
Ni els greus problemes que vivim a casa nostra. 
 

Que sapiguem alçar l’enigmàtic vel dels esdeveniments 
que la litúrgia ens permet reviure i descobrim així l‘amor 
de Déu i el Déu de l’amor. 

Passió de Crist • Passió dels cristians 

Barcelona, 29 de març de 2018                                                                                   ANY XI  núm. 
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A l’espera de la transformació pasqual 
 
La Setmana Santa que clou en la joia de la resurrecció de Jesús passa per un itinerari de 
sofriment. La passió de Jesús, especialment dijous i divendres, atreu la pregària i la 
contemplació sigui en la litúrgia com en la vida personal. La creu no és l’exaltació del 
sofriment, però l’inclou, sinó l’expressió que cal anunciar el Regne de Déu fins a les 
últimes conseqüències. En aquests dies, està arribant a les llibreries un llibre molt ben 
documentat sobre la passió  que pateixen els seguidors i seguidores de Jesús: “S.O.S 
cristians” de Pilar Rahola, publicat en català i en castellà. Una persecució brutal per les 
creences religioses que origina molt sofriment en tantes persones, comunitats i pobles. 

Rahola diu del seu llibre: “No és un llibre, és un 
cop de martell que voldria repicar en un món 
que ha decidit mirar cap a una altra banda”. 
També a casa nostra, a més d’aquestes dues 
cares del sofriment, n’ha afegim una tercera 
provinent del món de la política i de la justícia. 
Els drets conculcats de les persones 
empresonades, exiliades i retingudes, la purga 
que s’està produint, l’esperit de revenja i la 
humiliació són un sofriment que arriba a moltes 
famílies i col·lectius. Solidaritat i pregària 
perquè el nostre cor, net de rancúnia i d’odi, 
s’obri a la pau i a la concòrdia. 
 

PRIMER: LA PASSIÓ DE JESÚS 
Jesús: conflicte i sofriment 
  
El diumenge de palmes i rams deixa albirar, 
després dels crits i l’entusiasme, un capítol agut 
de conflicte i sentiment. La Setmana Santa, una 
altra vegada, seguint el calendari lunar, obre un 
espai a un temps diferent, on es barregen 
moltes coses. Espiritualitat, turisme, 
processons, descans, oficis litúrgics… al voltant 
de la Passió, mort i Resurrecció de Jesús de 
Natzaret. Per a uns, en primer pla. Per a altres, 
com a teló de fons. Ni tan sols el millor guionista 

podria construir una història que conté tants ingredients de suspens, conflicte i sofriment. 
No és una novel·la. Ho podria ser. No és una pel·lícula. Ho podria ser. No és una ficció. 
Ho podria ser. Es tracta d’una persona que, a través de la seva vida, passió, mort i 
resurrecció, interpel·la la nostra vida i ens obre horitzons de sentit i d’esperança. Ens 
redimeix de la nostra miopia i de la nostra misèria. Sense deixar-se endur per un discurs 
fàcil i populista, ens parla a través del conflicte i del sofriment. No perquè es busqui el 
conflicte. No perquè s’enalteixi el sofriment. Tots dos apareixen perquè la proposta de 
Jesús, l’anunci del Regne, troba forces que se li oposen frontalment. Aquestes forces no 
poden suportar la Bona Notícia perquè suposa l’alliberament de les persones, l’atenció als 
pobres, la prioritat dels valors humans, per sobre de l’economia, dels interessos ocults, de 
l’opressió dels pobles, del maltractament de la creació. No hem d’edulcorar la vida de 

Tres rostres de la passió 
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Jesús per la Setmana Santa. Tampoc no l’hem de convertir en una exaltació masoquista 
del sofriment. Dos punts. 
 
Primer, el conflicte. Sovint el conflicte apareix perquè està generat per l’ego. En Jesús 
no és el cas. L’anunci de la Bona Notícia genera un conflicte amb les forces del mal, que 
s’oposen a la conversió. Un conflicte amb els poders civils i religiosos del seu temps. Més 
encara, en els moments de la passió, quan una altra vegada els jutges corrompen la 
justícia a la qual haurien de servir, els polítics es renten les mans, les instàncies 
jeràrquiques volen eliminar la veu discrepant de Jesús, el conflicte es clava en el seu propi 
grup de fidels. La traïció de Judes, la debilitat de Pere, la dispersió dels apòstols. El 
conflicte és un ingredient de la vida humana. La pau no és absència de conflictes, sinó la 
seva superació. 
 
Segon, el sofriment. Jesús no el busca com una cosa desitjable. Encara més, demana al 
seu Pare deixar de beure el calze del dolor, però anteposa la voluntat de Déu a la seva 
voluntat humana. Sap que, si continua anunciant la Bona Notícia, en sofrirà les 
conseqüències. Les afronta sense fer-se enrere. La creu no és l’exaltació del sofriment, 
sinó el signe més radical de la prioritat de la voluntat de Déu en la seva vida. No és cap 
altra que anunciar el Regne de Déu. Defuig el sofriment evitable i accepta l’inevitable. 
Sobretot, intenta alleugerir el sofriment dels que el pateixen. Cura malalts, guareix 
persones, consola els tristos… Tot un programa per a la nostra vida com a homes i dones. 
Tot un programa com a cristians. 
 

SEGON:  LA PASSIÓ DELS CRISTIANS 
S.O.S. cristians 

Pilar Rahola va publicar fa un any un article a La Vanguardia que començava així: 
«Llegeixo l’informe anual que presenta l’organització Puertas Abiertas amb les dades del 
2016, i la xifra confirma els pitjors auguris: 215 milions de cristians pateixen una 
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persecució alta, molt alta o extrema per la seva fe.» Aquest article titulat «Persecució 
silenciada» acabava d’aquesta manera: «La persecució i mort de cristians es produeix 
davant la indiferència i el silenci de tots. Com si no fossin víctimes. Com si no patissin. 
Com si no morissin. És el silenci còmplice que gronxa el bressol del botxí.» Pilar Rahola 
no s’ha quedat en aquest article. Acaba de publicar el llibre S.O.S. cristians, fruit d’una 
investigació rigorosa iniciada fa dos anys, sense edulcorants, i amb un sentit de denúncia 
profund. Una lectura totalment recomanable. Tres aspectes a destacar. 
 
Primer, l’òptica del llibre. L’autora no pretén escriure un llibre sobre la fe religiosa ni 
sobre la transcendència espiritual. La seva mirada es dirigeix als drets fonamentals. Per 
això, no contempla els cristians per la seva condició religiosa sinó per la seva condició de 
víctimes, que en són pel sol fet de seguir Crist. Rahola pretén posar al descobert la 
persecució, la violència i l’assassinat que assetgen els cristians. Víctimes sovint invisibles 
pel silenci culpable dels que ho veuen i miren cap a una altra banda. Els mitjans dediquen 
poca atenció a les morts de cristians, la crema d’esglésies, com si es tractés d’una 
turbulència meteorològica que 
s’explica sense gaire interès. El crit 
de les víctimes cristianes es perd 
en el silenci de la nit, davant d’una 
indiferència crònica, que permet als 
botxins actuar amb total impunitat. 
 
Segon, el triangle de l’horror. 
Rahola defineix així el triangle de 
l’horror: «On impera la violència, 
són assassinats; on hi ha tirans, 
reprimits, i on hi ha llibertat, 
menyspreats.» Tres escenaris per 
a un mateix guió. En el nostre cas, 
el diagnòstic de l’autora no pretén 
ser políticament correcte: «On hi ha democràcia, la violència i la repressió són 
substituïdes pel menyspreu i la demonització, especialment per ideologies d’esquerra que 
converteixen la laïcitat en un instrument de segregació sobretot en països catòlics, 
probablement perquè molts d’aquests moviments ideològics, més que laics, són 
furibundament anticatòlics.» N’hi ha prou amb una anàlisi detallada dels mitjans de 
comunicació. Aquí tenim una peculiaritat afegida: el règim de cristiandat es troba en fase 
crepuscular i es fa llum un cristianisme de diàspora. 
 
Tercer, els cristians, víctimes al centre de la diana. El papa Francesc va afirmar: «Estic 
convençut que la persecució contra els cristians avui és més forta que en els primers 
segles de l’Església.» Hi ha estudis sobre aquesta realitat, que val la pena conèixer. La 
lectura del llibre de Pilar Rahola abona aquests plantejaments i permet situar aquests 
punts en una reflexió més àmplia, no per quedar-s’hi, sinó per estimular una actitud 
solidària amb les víctimes. 
 

TERCER:  LA PASSIÓ A CASA NOSTRA 
Estacions d’un viacrucis amb final imprevisible 
 
Els esdeveniments polítics i judicials dels darrers dies estan provocant reaccions de tot 
tipus. Veus autoritzades de l’Església a Catalunya no han estan callades. L’arquebisbe de 
Tarragona Jaume Pujol va publicar el mateix divendres 23 de març una piulada: “Ens dol 
molt la situació dels empresonaments, que fa més difícil un futur en convivència. Preguem 
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per la pau i la reconciliació.” El cardenal de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, al dia 
següent, la seva piulada tenia aquest contingut: “”En aquest moment de trasbals que viu 
la societat catalana, prego per la pau i la serenitat. Demano que el seny de tots permeti el 
diàleg, la convivència i la germanor del nostre poble.” El cardenal Sistach afirmava en 
una piulada: “Els dolorosos empresonaments preventius reiteren que el problema de les 
relacions entre Catalunya i España es polític i és  necessari i urgent solucionar-lo amb el 
diàleg polític”. El bisbe Agustí Cortés: “Acceptar una decisió judicial, que pot ser legítima 
en el marc d'un estat de dret, no impedeix que lamentem la seva condició de nou obstacle 
a la solució dialogada i pacífica del conflicte que viu avui Catalunya”. El bisbe Josep 
Àngel Saiz: “En aquests moments tan difícils i de tanta complexitat, preguem i treballem 
per la justícia, la veritat, el bé comú i la pau social.” I l’abat de Montserrat, Josep Maria 

Soler, amb una nota vibrant, afirma: “La situació que es 
viu a Catalunya és molt preocupant i molt dolorosa. Els 
empresonaments preventius, incomprensibles per a 
molta gent, estan creant una inquietud notable. A més, 
dificulten la possibilitat d’una distensió que faciliti camins 
de solució al problema polític que ens afecta tots i que no 
voldríem que s’agreugés. Per això és important mantenir 
la capacitat d’afrontar el moment present des de la 
reflexió i del diàleg; un diàleg sense humiliacions que 
molts des de fa temps demanem. Cal que cadascú tregui 
el millor d’ell mateix per superar la situació d’una forma 
pacífica i democràtica, tal com deien els bisbes de 
Catalunya en la seva Nota del 16 de febrer passat. Hem 

de ser conscients que cal mantenir el cap fred i actuar més racionalment que no pas 
visceralment. Amb voluntat de pau, de justícia i de reconciliació, demanem a la Mare de 
Déu que il·lumini “la catalana terra” (cf. Virolai) en aquesta hora de greu dificultat.” 
 
Bea Talegón va publicar dissabte 24 de març un article titulat “El crack del 23”, que 
iniciava així: “Ayer se oyó un crujido, recorrió desde los Pirineos hasta Gibraltar. Ayer, sí, 
ayer se rompió España”. L’àrbitre s’ha convertit en el protagonista del partit en comptes de 
facilitar el joc. La justícia ha substituït la política. Els pretesos defensors de la llei són, en 
opinió força generalitzada, els primers en incomplir-les. Es van convocar eleccions per 
normalitzar la situació, però els resultats no van agradar els convocants i la crisi s’ha 
aguditzat fins a extrems molt preocupants. S’han tallat jurídicament tants caps, que els 
col·lectius han quedat, si més no provisionalment, orfes dels seus dirigents. Actuació 
altament irresponsable i de conseqüències imprevisibles. Responsabilitats repartides, 
s’han fet coses malament per ambdues parts, independentistes i unionistes, però qui 
gaudeix de gairebé totes les eines de l’Estat té una responsabilitat molt més gran. Si 
hagués fet servir el seu poder per solucionar políticament el problema mitjançant el diàleg, 
la negociació i la concòrdia, en comptes de reprimir-lo a través de les forces judicials i 
policials, avui la convivència seria més fraterna i el futur més esperançador. 
 
Les preguntes, entre altres, que ens podem fer com a religioses i religiosos, sense entrar 
en les opcions que cadascú individualment pugui tenir en el camp partidista, són: a) quina 
aportació pot fer la vida religiosa a Catalunya (i a Espanya) en l’actual conflicte que 
vivim?; b) com superar la polarització que tenalla la nostra societat en un meeting point 
(un punt de trobada) on sigui possible conviure junts? 

Les actituds pacífiques són irrenunciables. Per a nosaltres, la pregària també ho és. 
 

Lluís Serra Llansana 
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La persecució silenciada 
 

18.03.2018. La Vanguardia 
  
Aquest llibre no té res a veure amb la fe religiosa. Òbviament, tampoc no està en contra 
de cap fe religiosa, però la seva òptica parteix de la mirada dels drets fonamentals, i no de 
la transcendència espiritual. És a dir, no és un llibre sobre la moral d’un col∙lectiu religiós, 
sinó sobre l’ètica de tota la humanitat. Per això mateix no parla dels cristians per la seva 
condició religiosa, sinó per la seva condició de víctimes. I és en aquest punt que el llibre 
ad quireix un compromís solidari, una voluntat de 
treure el vel que fa invisible el patiment de cente 
nars de milers de persones perseguides, violentades 
i assassinades en ple segle XXI pel sol fet de seguir 
Crist.  
(...)  
Si acordem, doncs, que són molts els col∙lectius que 
pateixen repressió i violència al món, per quin motiu 
cal posar el focus en les víctimes cristianes?  
O encara més, són realment víctimes per la seva fe, 
o són en el pitjor lloc, en el pitjor moment i, en 
conseqüència, són víctimes aleatòries? Aquesta és 
la intenció del llibre, respondre a aquestes preguntes 
i, amb la resposta, demostrar un fet insòlit i terrible: 
els cristians tornen a ser perseguits justament 
perquè creuen en Crist. Són, doncs, víctimes 
escollides, col∙locades en el centre de la diana amb 
intenció minuciosa, i precisió letal. Mai no hi havia 
hagut, des de l’època de les catacumbes, un intent 
tan massiu, organitzat i impune per posar fi a 
comunitats cristianes senceres, i el més greu és que 
els repressors estan aconseguint un èxit preocupant. 
Ho va dir el mateix papa Francesc en una entrevista a La Vanguardia l’estiu del 2014:  
... “estic convençut que la persecució actual contra els cristians és més forta que la que es 
va patir als primers segles de l’Església”...  
... i els fets violents corroboren la convicció del Sant Pare.  
Les dades que aquest llibre aportarà —i que se suma a d’altres de notables personalitats 
que han alçat la veu— són tràgiques i representen l’alarma roja d’una sagnia que, de 
moment, no sembla que tingui aturador. Des de l’esfereïdor i colpidor testimoni de 
l’historiador Andrea Riccardi, que en el seu llibre El segle dels màrtirs va posar veu al 
martiri dels cristians al segle XX, les denúncies s’han acumulat sense haver aconseguit, 
tanmateix, trencar el mur de silenci. Coptes, assiris, siríacs i ortodoxos de diverses 
litúrgies, i també catòlics i protestants, totes les famílies del cristianisme pateixen, avui, 
l’estigma de la creu. La pràctica desaparició de comunitats antiquíssimes, arrelades en les 
seves terres des de fa gairebé dos mil anys, és un fet contrastable. Per posar un exemple 
esfereïdor, els fidels de l’Església Ortodoxa Siríaca, que es remunta al segle I, i que 
parlen una variant de l’arameu, eren al voltant de mig milió al Kurdistan turc al 
començament del segle XX. Avui es calcula que no passen dels dos mil, i la corrua de 
monestirs, esglésies i poblats abandonats que decoren dramàticament el paisatge donen 
testimoni de la seva brutal desaparició.  

Voluntat d’esgarrapar consciències 
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Si la violència sistèmica ataca les comunitats cristianes, també ho fan les lleis 
discriminatòries d’estats homologats internacionalment i que, tanmateix, persegueixen els 
cristians de manera implacable. I on hi ha democràcia, la violència i la repressió són 
substituïdes pel menyspreu i la demonització, especialment per ideologies d’esquerres 
que converteixen la laïcitat en un instrument de segregació sobretot en països catòlics, 
probablement perquè molts d’aquests moviments ideològics, més que laics són 
furibundament anticatòlics.  
Es produeix, doncs, el triangle de l’horror: on impera la violència, són assassinats; on 
regnen els tirans, són reprimits i segregats, i on imperen les llibertats, són menyspreats.  
 
«RESERVA D’INDIS» A TERRA SANTA 
Travesso la vella porta de Jaffa que uneix els bíblics camins de la ciutat d’Hebron i el mític 
port de Jaffa. A la dreta la torre de David, a l’esquerra un petit caminoi que em condueix a 
la meva destinació: la seu del Patriarcat Llatí, on m’espera monsenyor Pierbattista 
Pizzaballa, actual administrador pontifici de Jerusalem.  
El dia sembla tranquil i els carrers mostren el tràfec intens i acolorit d’aquest bocí de món 
on s’encavalquen tres grans déus.  
Però l’ambient està carregat: el president Trump acaba d’anunciar la decisió de traslladar 
l’ambaixada nordamericana de Tel Aviv a Jerusalem, i els musulmans amenacen amb 
dies de fúria. I serà així: poques hores després de la meva trobada amb Pizzaballa, el 
soroll quotidià del conflicte 
araboisraelià esclatarà sense 
remei, just quan s’acabi la 
pregària de divendres a la 
mesquita. Però avui és dijous 
i, per bé que l’atmosfera és 
pesant, la ciutat vella de 
Jerusalem respira una pau 
ancestral, gairebé vaporosa, 
com si, malgrat els esforços 
destructius dels homes, 
estigués dotada del do de la 
immortalitat.  
De portes enfora l’edifici del 
Patriarcat Llatí és imponent, 
gairebé esquerp, investit 
d’una solemnitat que no convida a entrar hi. De portes endins encara és més forta la 
sensació de ser un intrús en un espai convidat al silenci. Molesten fins i tot les passes, i 
els quadres dels diferents patriarques que acompanyen el llarg passadís semblen 
molestos, com si els haguéssim destorbat. Però tot canvia quan el rostre amable de 
Pierbattista Pizzaballa acompanya la salutació amb un ampli somriure, i un te calent 
amoroseix la tarda.  
“D’aquí vint anys quedaran cristians a Terra Santa?”, li etzibo gairebé a la primera volada, 
i la resposta és serena, però implacable: “No, no en quedaran. Serem molt pocs, una 
reserva d’indis”.  
Terra Santa no és una geografia física, sinó simbòlica, talment com m’ho especifica 
Pizzaballa: Terra Santa no existeix en els mapes geogràfics polítics. És Israel i és 
Palestina, que són dues realitats diverses. És una expressió religiosa. Per a nosaltres és 
la terra dels sants, la terra del testimoni de l’alliberament i la salvació per als que som 
creients. És el pensament cristià que ha acompanyat aquest nom durant segles, 
generacions de creients, però no existeix cap país que s’anomeni Terra Santa. 
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Stricto sensu el concepte “Terra Santa” es refereix a tots els territoris on hi ha hagut 
passatges bíblics. En sentit ampli hi inclouria tot l’Estat d’Israel, els territoris de Palestina 
(Judea i Samaria), algunes zones de Síria i l’antiga Caldea iraquiana, terra natal 
d’Abraham. També s’hi inclou la terra promesa d’Egipte. Però, en l’ús comú dels creients, 

Terra Santa és, fonamentalment, el lloc on 
Jesús va néixer, va morir i va ressuscitar, i 
on es va alçar la primera església cristiana. 
És a dir, com deia l’administrador pontifici, 
es tracta d’un espai metafòric actualment 
repartit entre Israel i els Territoris Palestins. 
I aquest territori geogràficament petit i 
políticament convuls presenta realitats molt 
diverses per als cristians en funció de si 
viuen amb ciutadania israeliana, a la franja 
de Gaza, sota Hamàs o a Cisjordània, sota 
l’Autoritat Nacional Palestina.  
 
A tota aquesta complexitat geopolítica cal 
afegirhi una altra: la gran fragmentació de 
la comunitat cristiana, nascuda dels debats 
teològics dels primers temps del 

cristianisme, i de la divisió estructural que se’n va derivar. A Terra Santa, doncs, s’hi 
troben totes les famílies cristianes: maronites, melquites, siríacs, caldeus, coptes, catòlics, 
protestants de tota mena, evangèlics... I aquesta fragmentació severa complica encara 
més la situació de la petita i fràgil comunitat cristiana. En aquest sentit, el diàleg ecumènic 
esdevé una esperança eternament anhelada i eternament fallida.  
 
 

SOS cristians  
 
PILAR RAHOLA 
22/03/2018 00:33 | Actualizado a 22/03/2018 06:24 
Finalment, el treball de recerca que feia anys que preparava sobre les 
persecucions que pateixen comunitats cristianes ancestrals ha arribat a les 
llibreries. Per bé que estem pels volts de Sant Jordi i l’atzar ens ha dut a -
publicar-lo ara, no és un llibre amb vocació de festa, ni voldria tenir la vida efímera pròpia 
de la lectura fugissera. 

I no pas per estúpida (i inútil) vanitat personal, sinó perquè la denúncia que planteja té 
voluntat d’esgarrapar consciències. No és un llibre, és un cop de martell que voldria 
repicar en un món que ha decidit mirar cap a una altra banda. No cal dir que no és el 
primer llibre que denuncia la situació –d’altres fa anys que avisen d’aquesta tragèdia–, ni 
serà el darrer, perquè la tossuda realitat obligarà a alçar la veu moltes vegades. Però és 
un gra de sorra per intentar treure el vel que amaga el dolor de milions de persones, 
violentades, perseguides i assassinades per la seva fe. 

És incomprensible que una persecució tan sistemàtica, letal i pública, sigui tan ignorada i 
silenciada, com si no passés en el nostre món i en el nostre temps. I ha estat aquesta 
indiferència dolorosa la que m’ha animat a escriure el llibre. M’han fet la pregunta moltes 
vegades: per què? És a dir, què fa una noia com tu, que no és creient, amoïnant-se pels 
caldeus iraquians assassinats pel Daeix, o pels coptes egipcis assetjats pel fo-
namentalisme islàmic, o per les antiquíssimes comunitats cristianes, originàries del segle I 

http://www.lavanguardia.com/autores/pilar-rahola.html
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–del temps de sant Tomàs–, que ara estan sent violentades per l’intolerant concepte de l’ 
hindutva, que considera que només són indis els hindús? I la resposta esdevé una 
pregunta que formulo a tots els interlocutors que m’ho plantegen: “No som precisament 
els no creients, que no patim aquest setge contra una fe, els que hem d’alçar la veu?”. És 
evident que jo, ni ningú com jo, no podria escriure mai un llibre de trascendència 
espiritual, ni podria descriure l’aventura personal de la creença religiosa. No estic dotada 
d’aquest do. Però aquest llibre no és un llibre dels cristians, sinó una defensa aferrissada 
–amb dades esgarrifoses– dels drets humans. 

Avui, al món, hi ha milions de persones –sí, milions!– que són brutalment perseguides per 
creure en Crist, fins al punt que moltes d’elles han de viure la seva fe a les catacumbes, a 
banda de ser milers els que finalment moren. El segle XXI torna a ser, després de dos mil 
anys, un segle de màrtirs i aquest fet, que en el cristianisme té un sentit religiós, a la resta 
del món hauria de ser un relat de denúncia ètica, democràtica, humanitària. I tanmateix, ni 
els catòlics, ni els protestants occidentals, que haurien de sentir la proximitat de la fe, ni la 
resta de la gent no ho considerem una preocupació immediata. Estan morint en el segle 
XXI per creure en Jesús. Els cristians en són víctimes. Els que callem, compartim la culpa 
dels botxins. 
 
 

El crit de Pilar Rahola pels cristians perseguits 

Per Catalunya Religió. Dc, 21/03/2018 

(Jordi Llisterri-CR) “La persecució d’una persona per les seves creences és un tema de 
drets humans, no de religió”. Aquesta és la preocupació que ha portat a la periodista Pilar 
Rahola a escriure S.O.S. Cristians. La persecució dels cristians en el món d’avui, una 
realitat silenciada. En la presentació que s’ha fet aquest dimecres a la premsa ha explicat 
que precisament per això “aquest llibre no l’havia de fer un no cristià”. 

El llibre documenta 
com milions de 
persones al món no 
poden practicar la 
seva fe i denuncia com 
“és un tema que a 
occident es viu amb 
total indiferència”. 
Rahola ja ha publicat 
diversos llibres contra 
el fonamentalisme 
islàmic. Però la 
recerca que ara 
publica trenca el tòpic 
que els cristians 
només moren sota el 

Daesh.  El mapa de la persecució religiosa és molt més ampli. De fet, “el país més perillós 
pels cristians és Corea del Nord: és pitjor ser cristià a Corea del Nord que a l’Iraq”. L'Índia 
o Pakistan també encapçalen aquesta llista negra. 
A més del silenci sobre aquesta realitat, el més greu que denuncia Rahola és que la 
majoria de vegades la violència que pateixen els cristians es fa sota la protecció de les 
lleis. “Països de l’ONU tenen lleis cristianofòbiques que porten fins i tot a la mort”, i això 
no només passa al món islàmic. La pregunta que no ens fem és “com pot ser que el dret 
de creença sigui perseguit legalment”. 
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Silenci mèdiàtic 
Un dels referents que va portar Rahola cap a aquest drama silenciat és 
l’historiador Andrea Riccardi, fundador de la comunitat de Sant’Egidio. El llibre inclou una 
entrevista amb ell. El 2001, amb El segle dels màrtirs Riccardi ja va demostrar que el 
segle XX va ser l’etapa històrica en la qual els cristians van ser més perseguits i van tenir 
més màrtirs. Avui, el papa Francesc ha afirmat diverses vegades que “estem davant la 
més gran persecució de la història”. I “l’exercit dels missioners catòlics” també és uns dels 
fronts de denúncia permanent. Però en desenvolupar el llibre, Rahola s’ha trobat que els 
àmbits en el que s’ha seguit més aquest tema han estat les comunitats evangèliques i el 
món anglosaxó. I també la pregunta és perquè quan “el poder religiós fa un crit,  el relat 
polític i mediàtic no el recull”. 
Rahola ha apuntat algunes de les causes que poden explicar el silenci sobre aquest 
drama en les societats orientals. Les comunitats cristianes perseguides pertanyen 
principalment a les tradicions orientals molt antigues, de sectors molt pobres i marginats 
per la seva societat. Un exemple és Betlem, el bressol del cristianisme, on en pocs anys 
no quedaran cristians. 
 
Catòlics a l’armari 
Al món occidental, el cristianisme oriental és exòtic i desconegut, i “el que és exòtic és 
estrany i, per tant, llunyà”. Alhora el nostre entorn equipara encara religió i poder. Segons 
Rahola, el problema és que mentre pels sectors més conservadors aquest cristianisme 
“no és el del poder” que busca la dreta, el món progressista no pot entendre “com a 
víctimes persones que pertanyen a la religió del poder”. 
Una altra de les causes del silenci Rahola el veu en “la cristianofòbia del pensament 
políticament correcte”. No és el tema central del llibre, però també hi reflexiona perquè 
creu que “a Catalunya hi ha una tornada a l’armari dels cristians: la correcció política és 
molt forta”. Per Rahola, “que la religió se senti condicionada en el nostre país té un punt 
de societat insana”. 
 Com exemple ha posat la polèmica per les paraules del bisbe Xavier Novell sobre la 
homosexualitat que “no eren declaracions d’odi i 
va patir una persecució”. En canvi, el 
polèmic poema Mare Nostra, tot i ofendre a 
molts cristians, va ser defensat en nom de la 
llibertat d’expressió. “No estic d’acord amb cap 
dels dos”, ha remarcat. Però alhora no pot ser 
“elevar al cels la poetessa i enviar Novell als 
inferns”. 
 
El cas Malala del cristianisme 
En la presentació Pilar Rahola ha posat com a 
exemple de casos que no han tingut prou 
repercussió i a Catalunya la situació d’Asia 
Bibi, cristiana pakistianí que porta quatre anys 
en el corredor de mort condemnada per 
blasfèmia. Un dels molts casos de persecució religiosa emparada per l’ordenament jurídic 
del país. És el “cas Malala del cristianisme”. I no som prou conscients que “cada vegada 
que posem el focus sobre Asia Bibi li allarguem la vida”. Un tema de drets humans. 
S.O.S. cristians, editat per Columna, es presentarà públicament el dijous 5 d’abril en un 
acte a Santa Maria del Mar de Barcelona amb el cardenal Joan Josep Omellai el 

periodista Josep Cuní. 
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/crit-pilar-rahola-pels-cristians-perseguits 
 

 

 

 
 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/riccardi-martirs-no-poden-adscriure-cap-opcio
https://www.grup62.cat/llibre-sos-cristians/265748
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1. Justícia i Pau de Catalunya expressa la seva extrema preocupació pels processos 
judicials, empresonaments i ordres de detenció que afecten en aquests moments a 
desenes de dirigents polítics catalans i la situació política que això produeix en el 
nostre país. Com ja han expressat alguns dels nostres bisbes, aquests fets provoquen 
una gran tensió i malestar en la nostra societat i dificulten una convivència fraternal. 

2. Aquestes decisions judicials constitueixen una gravíssima violació de drets 
fonamentals, generadora d’un dany terrible als afectats i a les seves famílies. Així 
s’han expressat nombrosos organismes i ONG nacionals i internacionals de drets 
humans (Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, Amnistia 
Internacional, Human Rights Watch, Federació Internacional de Cristians contra la 
Tortura, Síndic de Greuges de Catalunya...) i juristes de reconegut prestigi. 

3. Les conductes per les quals són acusades aquestes persones, ni que fossin 
considerades il·lícites d’acord amb la llei espanyola, en una democràcia no poden en 
cap cas ser considerades delictives. Menys encara poden ser motiu d’empresonament 
sense judici. Es tracta de conductes que van ser desenvolupades sota l’impuls de la 
majoria absoluta d’un Parlament democràtic d’acord amb els programes electorals 
presentats i amb el suport d’una proporció molt notable de la població. Es poden 
combatre políticament, àdhuc legalment, però mai amb l’empresonament. 

4. D’altra banda, aquests empresonaments, en afectar càrrecs electes i a candidats a 
presidir la Generalitat, bloquegen judicialment la seva possible investidura i 
constitueixen també una vulneració molt greu del dret a la participació política dels 
afectats i dels seus electors. A la vegada, són una intromissió il·legítima en el 
funcionament del Parlament i les institucions d’autogovern de Catalunya. 

5. Així mateix, resulta evident que els fets objecte del procés penal no es poden qualificar 
de cap manera com de violents. Tant els dirigents polítics processats com les entitats i 
ciutadans que s'han mobilitzat en favor del denominat "procés", han estat molt curoses 
sempre en manifestar la voluntat i en mantenir el seu caràcter pacífic i no-violent. 

6. Constatem amb sorpresa una interpretació manifestament esbiaixada i autoritària del 
dret penal, que atempta frontalment contra l’Estat de dret. Es tracta d’un veritable abús 

Nota de Justícia i Pau de Catalunya en defensa dels drets fonamentals i 

la democràcia 
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de poder amb finalitats polítiques, inacceptable en una democràcia, amb una crueltat 
inaudita i un menyspreu institucional a la dignitat de les persones que crèiem ja 
feliçment superats a Espanya. 

7. La manca de canalització i consideració d’unes demandes socials persistentment 
reiterades durant anys, l’estratègia de judicialització, la percepció d’uns 
empresonaments arbitraris, la resposta sensiblement autoritària de l’Estat i el 
manteniment d’un estat d’angoixa i impotència creixent en bona part de la població 
poden comportar una escalada de tensió que perjudica tothom i dificulta la resolució 
del conflicte. 

8. Per això, fem una crida a les institucions polítiques de l’Estat espanyol i a les 
instàncies europees i internacionals de protecció dels drets humans a corregir de 
manera urgent aquesta situació de tot punt intolerable. L’opinió pública espanyola 
hauria de sentir-se seriosament interpel·lada. 

9. Finalment, reiterem un cop més, i ho farem tantes vegades com calgui, units al que 
han expressat els bisbes de Catalunya i molts altres grups i col·lectius, que ens trobem 
davant d’un conflicte de naturalesa política que no es resoldrà amb l’aplicació coactiva 
de la llei ni la repressió penal, que només l’agreugen. Només es podrà resoldre a 
través d’un procés de diàleg i negociació sense condicions prèvies, que porti a una 
solució política justa i democràtica, acceptable per tothom. Demanem a tots els 
dirigents polítics de Catalunya i Espanya que introdueixin les mesures de confiança 
que ho facin possible i que s’esforcin per iniciar el diàleg necessari, que ja no es pot 
posposar més. 

Barcelona, 26 de març de 2018 

 

Només es podrà resoldre a través d’un procés de diàleg i negociació sense condicions 
prèvies, que porti a una solució política justa i democràtica, acceptable per tothom. 
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José Ignacio González Faus | La Vanguardia, 26 Mar 2018 
 

Va quedar pendent, del meu passat article, explicar qui són els que estimen. Som-hi. 
És una veritat de la nostra història que, infinitat de vegades, als justos els van malament 
les coses per ser justos, mentre que als malvats els van bé per la seva mateixa maldat. 
Negar aquesta llei és una covardia, encara que les veus oficials de la nostra societat solen 
negar-la sense matisos per justificar els més rics (“és que són millors”), i encara que 
alguns victimismes se’n serveixin per justificar els seus fracassos, atribuint-los a la maldat 
dels altres. Malgrat aquests possibles abusos, els salms i el Primer Testament bíblic estan 

plens de queixes que constaten: 
“Als dolents els van més bé les 
coses”. Recordem sinó la queixa 
de Jeremies: “Senyor, per què 
prosperen els impius?” (12,1). 

Aquesta constatació és tan 
antiga que en un poema babilònic 
datat aproximadament cap al 
1200 abans de Crist, i que es 
coneix com la teodicea babilònica, 
llegim que “els déus van crear 
l’home procliu a la falsedat i la 
malícia”. No obstant això, i per les 
mateixes dates, la Bíblia es revela 
contra aquesta afirmació: l’autor 

del Gènesi conclou el primer capítol declarant que “tot el que Déu havia fet era bo”; 
encara que només cinc capítols més tard haurà d’afegir que, quan Déu va veure la maldat 
que hi havia sobre la Terra, “es va penedir d’haver creat l’home”. I és que per a Israel 
aquesta nefasta llei de la història no pot ser obra de Déu: ja que llavors no hi hauria lloc 
per a l’esperança al nostre món; és més aviat fruit de l’orgull i la llibertat humana. D’aquí 
ve la noció de “pecat original”, tan desafortunada en la seva formulació com encertada en 
la realitat que vol expressar (Camus la va formular millor quan va parlar de la caiguda). 

Així se li va anar entreobrint a Israel la possibilitat i l’esperança en un més enllà i fins i 
tot l’indici que una acceptació confiada d’aquesta llei nefasta de la història pot convertir-se 
en camí d’alliberament per a d’altres: això és el que insinua aquest estrany poema 
d’Isaïes 53, sobre una figura misteriosa d’aparença menyspreable, perquè hi han caigut 
totes les nostres maldats, però que, al final del poema, es converteix en redemptor per a 
nosaltres. Aquí s’entreveu una altra llei de la nostra història: entre nosaltres, la majoria de 
victòries alliberadores s’aconsegueixen a través de derrotes prèvies. Jesús de Natzaret 
encarna aquest indici i aquesta llei: el fracàs de la seva pretensió alliberadora (la Creu) es 
converteix en pas cap a la seva Resurrecció definitiva. Per això els primers cristians van 
aplicar de seguida a Jesús el poema citat d’Isaïes. 

Doncs bé: la il·lusió de tantes pretensions revolucionàries de la nostra història ha estat 
crear aquell món on als bons els anessin bé les coses, i als dolents malament; aspirant 
fins i tot a una desaparició dels malvats amb l’aparició de l’“home nou”, tan esperat 
antigament per molts moviments revolucionaris. Per això no importa el destí 
(aparentment) fracassant de les revolucions, sinó la veritat i el valor de la seva aposta: 
perquè si resultés que Déu és Amor, llavors creure en Déu no seria més que creure en la 
Bondat (tantes vegades trepitjada), i creure en l’Amor (poques vegades estimat). 

Els que estimen 
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I que Déu és Amor és el que anuncia la divinitat de Jesús. Sense ella no podríem 
saber que Déu és Amor: podríem desitjarho o pressentir-ho, però podria ser també que 
Déu fos com els déus grecs o babilònics. Ara bé: en l’Amor i la Bondat no es pot creure de 
manera merament intel·lectual; només es pot creure estimant i intentant ser bo. A això 
apuntava la ironia paradoxal de Benjamin Constant, líder de la Revolució Francesa i 
amant de Madame de Staël: “Soc massa escèptic per ser incrèdul”... 

Fa uns mesos, la revista Vida Nueva va publicar una entrevista amb Ana Palacios, una 
fotoperiodista que, confessant-se atea, porta una vida dedicada a treballar per les víctimes 
de la història, i que feia un gran elogi dels missioners perquè sempre “li infonen pau”... 

Davant la sorpresa de l’entrevistadora, la fotoperiodista explicava que ella no 
aconseguia ser creient, però sí que era “una dels que estimen”. Sant Agustí li hauria dit 
que si estimes de debò ja creus encara que no ho creguis. Jo prefereixo recordar-li una 
vella anècdota històrica del rabí jueu Elischa ben Abuja, que va perdre la fe amb gran 
escàndol de la comunitat. Però un altre rabí, després d’un moment de silenci es va limitar 
a comentar: “Feliç ell perquè ara és amo de fer el bé sense buscar cap recompensa”. 

Aquesta és la gran interpel·lació que ens llança un sector de l’anomenada increença. 
Alguns podran reconèixer, i aquí em trobo jo, que sense una Ajuda exterior no haguessin 
estat capaços de fer el poc bé que hagin fet. Però el que és vàlid per a tots els cristians, i 
absolutament fonamental, és que nosaltres no esperem el més enllà com una 
recompensa sinó com un regal del que ens fiem per una Promesa. 

Això ho reflexionem massa poc. No obstant hi ha aquí una cosa fonamental per a 
entendre la mort i resurrecció de Jesús. 

La majoria de victòries alliberadores s’aconsegueixen a través de derrotes prèvies: 
Jesús encarna aquesta llei 

Si resultés que Déu és Amor, llavors creure en Déu no seria més que creure en la 
Bondat i l’Amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Elisabet Serra 
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Isabel Ardanza Mendilíbar, religiosa carmelita de la Caridad 
Vedruna, va impartir una jornada de formació a 140 religioses 
i religiosos de l’URC el dissabte 17 de març al col·legi Santa 
Dorotea de Barcelona de les religioses salesianes. Una 
jornada inclosa en el programa de formació continua que 
ofereix la Unió de Religiosos de Catalunya i que va tractar 
sobre com viure la missió quan redueixen presències i 
facultats. Ardanza va presentar la reducció que està vivint la 
vida consagrada com “un temps de gràcia per viure de fe”. 
Isabel Ardanza és llicenciada en teologia espiritual per la 
universitat de Comillas (Madrid). 
 
La teòloga va distingir entre missió i activitat. Si fossin 
equivalents, a mesura que es redueix l’activitat minvaria la 

missió, Es pot viure la vida sencera en missió i no exclusivament durant la part de la vida 
que es gaudeix de plenitud de facultats. “Quan arriba l’hora, ja no es tracta de fer, sinó 
d’acollir, consentir i deixar fer”, afirma. Tot i aquesta reducció, segons ella, tota la vida és 
missió i qualsevol activitat pot ser viscuda com a missió, inclús les petites tasques que 
poden fer les germanes malaltes, per exemple. 
 
Ardanza conclou que la situació de reducció “no és una dificultat per viure el seguiment de 
Jesús i la nostra missió, sinó una plataforma privilegiada per fer-ho”. Es tractaria 
d’acceptar la realitat actual, per tal de ser “instruments útils” en mans del Senyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de formació sobre com afrontar la missió  
quan es redueixen presències i facultats 
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Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 24 de març de 2018, dissabte 

Horari 09.30  Benvinguda | 10.00  Trobada | 13.00  Missa | 14.00  Dinar | Fi  de trobada. 

Anima i acompanya Lluís Serra Llansana, marista 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat intercongregacional] 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor Noviciat, 1 | 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 

El día 24 de marzo, hemos tenido el retiro del  CEVRE, en la casa noviciado Madre del 
Divino Pastor de Pallejá. Desde muy temprano nos acompaño la lluvia como música de 
fondo de esta jornada. El tema que hemos reflexionado en este retiro fue “La piedra de 
tropiezo en el seguimiento de Jesús”. Se nos cuestionó desde el principio en  ¿cuál  podría 
ser esa  piedra de tropiezo, que no nos permite caminar con holgura y libertad en el 
seguimiento de Jesucristo? Iniciamos con unos minutos de silencio y meditación, donde se 
nos sugirió que no pensáramos en nada, el cual nos resulto un poco difícil, porque  los 
pensamientos se obstinan y llegan con más facilidad, al finalizar la meditación nos 
preguntaron qué habíamos hecho con los pensamientos. Algunos dijeron que los habían 
evitado, otros que los dejaban estar, etc., en resumen se nos alertó en que debemos 
dejarlos estar, porque al intentar evadirlos, lo que hacemos es atraer nuevos y más 
pensamientos, y podríamos caer en la desesperación. Lo mismo sucede con nuestra 
piedra de tropiezo, cuanto más nos hacen sufrir, y más hieren nuestra imagen social, más 
queremos dejarlas ir, pero resulta inútil cuando pretendemos hacerlos con nuestros propios 
esfuerzos. Debemos abandonarnos en las manos de Dios, aceptarla, amarla  y que sea El, 
quien nos quite la piedra de nuestros sepulcros,  porque Dios se sirve de lo que a nosotros 
nos molesta para moldearnos y así alcanzar la  libertad interior. 

Tenemos que dejar nuestras creencias, justificaciones y sobre todo el orgullo y ponernos 
en camino, para ser curados por el Único Dios que nos puede sanar y salvar. 

Culminamos el encuentro con  la celebración de la Eucaristía y un compartir fraterno en la 
mesa. 

Nos hemos puesto en camino para buscar el fondo y la razón de nuestras piedras, que el 
Señor nos siga fortaleciendo para ser servidores suyos. 

Trobada quaresmal a la casa noviciat Mare del Diví Pastor 
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14.03.2018. David Jou. Catalunya Religió 
 
L'astrofísic britànic Stephen Hawking ha mort aquesta matinada als 76 anys. Hawking ha 
dedicat gran part de la seva vida a la recerca sobre forats negres i a l'inici de l'univers. La 
seva aportació en aquests dos camps fou fer confluir la relativitat general 
d'Einstein (teoria de la gravitació que generalitza la teoria Newtoniana) amb la física 
quàntica. La primera és la teoria del més gran, en concret, la que descriu l'univers en 
expansió; la segona, és la del més petit, en concret, dels àtoms, molècules i nuclis 
atòmics. 

Quan l'univers tenia molt poca edat (menys de bilionèsimes de segon) la seva grandària 
era inferior a la d'un nucli atòmic; per tant, és lògic que s'hi hagi d'aplicar la física quàntica. 
Això porta a conseqüències rellevants: el valor infinit que hauria de tenir la densitat 
segons la teoria de la relativitat general passa a ser un valor finit però molt elevat. Això vol 
dir que, en principi, l'estat inicial de 
l'univers podria ser descrit per la física (no 
necessàriament, però, per la física que 
coneixem avui). 

La cosmologia porta sempre a preguntar-
se per temes metafísics, com ara per Déu, 
o per l'existència de l'univers. Resulta 
natural, doncs, que un cosmòleg sigui 
interrogat pel tema de Déu. En aquest 
vessant, hi ha una evolució del pensament 
de Hawking. En el seu primer llibre Breu 
història del temps, de 1988, acabava tot 
dient que quan coneguem l'equació 
fonamental de l'univers serà com conèixer 
"la ment de Déu". Això es correspon amb el 
deisme habitual d'Einstein, de Newton, de 
molts altres físics. 

En canvi, en el llibre El gran disseny, de 
2010, es distancia d'aquesta visió i diu que Déu no fa falta per a l'existència de l'univers. 
Aquest canvi de visió és degut, en bona part, al fracàs de les teories actual d'unificació –
com ara la teoria de supercordes– per predir els valors de les constants físiques 
universals, que tenen una gran influencia en la durada, l'estructura i el contingut de 
l'univers. Aleshores, en imaginar que potser hi ha bilions de bilions de bilions d'universos, 
la gran majoria d'ells sense possibilitat de tenir vida, aquella racionalitat que portava a un 
sol univers apte per a la vida queda molt minvada, en el sentit que aquesta suposada 
racionalitat va produint universos aparentment a l'atzar i sense propòsit. 

Naturalment, la qüestió de si hi ha un sol univers misteriosament apte per a la vida i la 
intel·ligència, o hi ha molts universos, estèrils la gran majoria d'ells, està ben lluny de ser 
resolta, però suposa un qüestionament ben interessant per a la teologia natural. 

Stephen Hawking representa, de cara al públic, un exemple de persona que supera unes 
limitacions físiques esfereïdores tot potenciant totes les possibilitats de la seva ment, que 
l'obren (i ens obren a tots plegats) a l'espai immens del cosmos. Aquest aspecte de la 
seva figura no li fa oblidar problemes més propers de la realitat, especialment els perills 

Hawking i la pregunta de Déu 
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que vénen d'un ús desconsiderat de la creixent potència tecnològica, que podria portar a 
la desaparició de la humanitat en un parell de segles, si continuem per aquest camí. 

David Jou i Mirabent és doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autonoma de 
Barcelona, on actualment és catedràtic de Física de la Matèria Condensada. Jou és 
també poeta i assagista amb més d'una quinzena de títols publicats. És patró de la 
Fundació Maragall.  
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/hawking-pregunta-
deu?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-03-14_butlleti 
 
 
 
 

AVUI, DIJOUS SANT, JORNADA DE L’EUCARISTIA I DE L’AMOR FRATERN 
 

El llenguatge evangèlic del servei 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/hawking-pregunta-deu?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-03-14_butlleti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/hawking-pregunta-deu?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-03-14_butlleti
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Pretén ser una ajuda per a valorar, repensar i tornar a impulsar 
una reflexió teològica-pastoral que doni suport i revitalitzi els 
plantejaments pastorals d’una Església “en sortida” a casa 
nostra, tal com el Papa Francesc ha expressat reiteradament en 
el seu magisteri 
 
Març 2018. Ateneu Universitari Sant Pacià 
 
La Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol de la 
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC-AUSP) ja és una realitat 
acadèmica. Creada recentment pels bisbes de Catalunya sota 
l’empara de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, pretén ser una ajuda per 

a valorar, repensar i tornar a impulsar una reflexió teològica-pastoral que doni suport i 
revitalitzi els plantejaments pastorals d’una Església “en sortida” a casa nostra, tal com el 
Papa Francesc ha expressat reiteradament en el seu magisteri. 
 
El director de la Càtedra és Mn. Daniel Palau, professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya (FTC-AUSP), que compta amb un grup de membres assessors –laics, preveres 
i religiosos- de tota Catalunya, que elaboraran també la revista Quaderns de Pastoral, en 
la seva segona època. Durant l’acte de presentació de la Càtedra, que va tenir lloc el 
proppassat 14 de març a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i que va 
presidir el cardenal de Barcelona, Mons. Joan-Josep Omella, es va donar a conèixer el 
seu treball recent en relació al proper Sínode dedicat als joves, la fe i la cultura vocacional 
–que tindrà lloc el proper mes d’octubre a 
Roma-, 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 (CPL) començarà a difondre. 
 
El degà de la FTC, Dr. Joan Planellas, que 
ha manifestat recentment que la Facultat 
està fent un gran esforç perquè es posi en 
diàleg amb el món d’avui, amb la cultura, va 
recordar les paraules del Papa Francesc en el pròleg de la Constitució Apostòlica Veritatis 
Gaudium, en referència a la qüestió pastoral: “diu que la teologia ha d’estar inserida en la 
realitat concreta de la vida de les persones, que deixi d’haver-hi aquell divorci entre 
teologia i pastoral; i incidir en aquest punt és una de les comeses fonamentals de la 
Facultat de Teologia”. “Precisament per aquest motiu –va afegir el Dr. Planellas- s’ha 
creat la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol: per incidir en aquesta 
realitat pastoral, perquè la teologia estigui realment en diàleg”. “S’intenta fer arribar aquest 
aprofundiment teològic als laics, perquè tingui una incidència en la pastoral, en totes les 
realitats pastorals que hi ha en totes les diòcesis”, va concloure el degà de la FTC. 
 
“La Càtedra –va afirmar Mn. Daniel Palau- “pretén afavorir i proposar un moment intens 
de reflexió, que ajudi a traslladar de manera visible aquells principis invisibles que parlen 
de la nostra identitat cristiana; és a dir, la fe en Jesucrist”. La Càtedra ha pensat diversos 
àmbits de reflexió que s’aniran proposant paulatinament, a través de nou eixos, que d’una 
manera imprescindible actualment són necessaris que siguin treballats. 

El diàleg teologia-pastoral, encaminat 
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Una exposició permanent de gairebé 5.000 figures d’àngels visitable en les 
instal·lacions de l’Arxiu Gavín  
 
El dissabte 17 de març a les 11 h., va tenir lloc l’acte inaugural de l’Espai dels Àngels al 
Monestir de les Avellanes. Es tracta d’una exposició permanent creada per la Sra. Fina 
Armengol i formada per gairebé 5.000 figures d’àngels de diferents tipologies, procedents 
de 21 països i realitzades en 15 materials diferents.   
 
La mostra de l’Espai dels Àngels és única a Catalunya i ara es podrà visitar amb la visita 
guiada a l’Arxiu Gavín. Centre de Documentació de Cultura Religiosa de Catalunya. 
L’obertura d’aquesta exposició enceta les activitats vinculades al 10è aniversari del trasllat 
de l’Arxiu Gavín al Monestir de les Avellanes.  
 

 

 

El Monestir de les Avellanes inaugura l’Espai dels Àngels 
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Esperabais carta nuestra 

Además de las noticias sobre los diferentes proyectos de los Maristas Azules, queréis 
información acerca de la situación de la ciudad de Alepo, de Afrín y especialmente de lo 
que está ocurriendo en Damasco y en el resto del país. Alepo fue liberada en diciembre 
del 2016 y, desde entonces, los bombardeos han cesado, las carreteras cortadas se han 
reabierto, el suministro de agua llega con bastante regularidad a todas las casas y la 
electricidad sigue estando racionada. Hay gente que se desplazó a zonas del interior y 
que intenta volver a sus casas en los barrios orientales de la ciudad. Los pequeños 
comerciantes van abriendo sus negocios. En algunos barrios ya se han retirado todos los 
escombros. Y es ahora cuando nos damos cuenta de la desolación que ha vivido el 

pueblo bajo la presión de 
elementos armados como el 
“Frente Al Nosra” o el “Daesh” 
islámico.  

Hay familias que siguen 
marchándose  

Colegios y universidades 
funcionan normalmente. La 
situación de Alepo se acerca a la 
normalidad, si no fuera por la 
situación económica que es 

catastrófica, y por el regreso definitivo de los desplazados del exterior. Por desgracia, 
para millares de familias que emigraron, el retorno no figura como prioridad en sus 
agendas. Mientras leéis esta carta, hay familias que siguen marchándose. ¿Hay que 
esperar que la guerra acabe en toda Siria? ¿Qué futuro nos espera? Varios focos bélicos 
se mantienen en el país…  

Me gustaría puntualizaros la situación de Afrín, una ciudad del noroeste de Siria, poblada 
mayoritariamente por kurdos, y fronteriza con Turquía. Hace unos meses, el presidente 
turco declaró la guerra a los kurdos: el ejército invadió el territorio sirio con ataques aéreos 
muy mortíferos y con una ofensiva por tierra. Ahora ocupan unos cien pueblos en torno a 
Afrín, que ha quedado asediada. No podemos olvidar que este territorio es parte de la 
provincia de Alepo y que los habitantes de esta región, aun siendo de etnia kurda, son 
ciudadanos sirios.  

La situación en Damasco 

En Damasco, la situación es gravísima. Hace ya varios años que los elementos armados 
del “Frente Al Nosra”, con otras milicias, ocupan toda la zona de Damasco llamada La 
Ghuta. Estos yihadistas no cesan de bombardear los suburbios de Damasco, matan a 
civiles y destruyen todo. Después de la liberación de Homs, Alepo y Deir-el-Zor, el ejército 
sirio decidió liberar este enclave. Esta guerra de liberación ha provocado muchos 
muertos, heridos y sufrimiento entre los civiles, que se convirtieron en rehenes de los 
yihadistas; lo lamentamos profundamente. Pero no debemos olvidar que los ataques 
aéreos del ejército americano que ayudaron a liberar Mosul y posteriormente Raqqa, 
causaron muchas más víctimas civiles. Y, como de costumbre, cada vez que los 
elementos armados estrechan el cerco, los medios de comunicación occidentales 
empiezan a hablar de crisis humanitaria, de ataques químicos, para preparar la opinión 
internacional ante una posible intervención militar contra el gobierno sirio. Ofrecen una 

Carta d’Alep núm. 32 (04.03.2018) 
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imagen parcial de lo que está ocurriendo. En las redes sociales, abundan imágenes 
fabricadas o copiadas de otras guerras; fotografías que no muestran más que niños y 
civiles; nunca personas armadas, objetivo de la ofensiva. Con vosotros, me pregunto: 
¿Por qué no se habla de las matanzas provocadas por los bombardeos de los barrios 
civiles de Damasco como “Bab Touma” o “Kassa’a”? ¿Por qué los medios de 
comunicación occidentales y sus gobiernos no cuentan el drama cotidiano de los 
habitantes de Damasco?  

No quedan motivos para ser optimista 

El prudente optimismo que teníamos hace algunos meses respecto al final de la guerra y 
al restablecimiento de una paz verdadera, se ha transformado en creciente pesimismo, 
pues la situación en Siria se ha convertido en un embrollo imposible de deshacer. Con el 
ejército turco en el noroeste, las tropas 
americanas, que apoyan a las milicias 
kurdas, en el noreste, las incursiones 
israelíes por el sur, y la situación en 
Damasco y la Ghuta, no quedan 
motivos para ser optimista.  

Menos mal que entre los periodistas 
hay personas serias y rectas que, 
arriesgando sus vidas, vienen a 
observar la realidad sobre el terreno. 
Uno de ellos, Iván, del Diario de 
Navarra, ha pasado más de una 
semana entre Damasco y Alepo; ha experimentado lo que significa la guerra, el miedo, la 
angustia de la población, y ha podido constatar unas destrucciones inimaginables.  

La fuerza vital del pueblo sirio 

Si me he alargado hablando de la guerra en los inicios de esta carta, no es porque quiera 
mostrar un rostro de muerte y de miedo; al contrario: quiero hablar de la fuerza vital que 
tiene el pueblo sirio. ¡Queremos vivir, y vivir con dignidad! ¡Vivir en paz! ¡Vivir libres de 
toda opresión! ¡Vivir lejos del sufrimiento! 

Hoy, nosotros, Maristas Azules, hemos acogido a un niño de 5 años, M. Tiene la cara, las 
manos y los pies completamente quemados. Su rostro desfigurado me atormenta; me 
quedo sin palabras. Sólo tengo fuerza para denunciar una guerra que se va prolongando, 
que se eterniza. ¡Basta!, dicen nuestros amigos españoles. Kafa! decimos en nuestra 
lengua árabe.  

Afortunadamente, hay soles que vienen a rescaldar nuestra vida y a iluminar nuestra vida 
cotidiana un tanto sombría. Uno de esos soles es Sumaya Hallak, una joven suiza, 
originaria de Alepo, nieta de un gran poeta de aquí. Vino a estar ocho días con nosotros y 
para nosotros. Junto a Marie-Laure, realizadora, y Sawsan y Rand, dos muchachas que 
estudian conservatorio en Damasco, Sumaya se ha encargado de la animación, mañana 
y tarde, de talleres de canto, de danza y de terapia ante los traumas de guerra, para todos 
nuestros grupos: los niños de “Aprender a crecer” y de “Quiero aprender”, los 
adolescentes del “Centro de habilidades”, las señoras del proyecto “Desarrollo de la 
mujer”, y todos los monitores y monitoras. Sumaya nos ha traído alegría y un poco de 
felicidad. Ha prometido que volvería en abril y en verano.  

Proyectos de los Maristas Azules 

El proyecto “Educación y desarrollo de la mujer” es una fuente de gozo y de orgullo 
para nosotros. Treinta mujeres de más de 30 años, y otras tantas muchachas más 
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jóvenes, participan dos veces por semana en talleres interactivos sobre temas que les 
interesan: cómo gestionar un presupuesto familiar, el reciclado de los alimentos, el 
matrimonio precoz, la higiene y los trastornos ginecológicos, etc. Las participantes vienen 
de diferentes contextos, y han ido creando entre ellas unas relaciones muy fraternas. Se 
las ve tan felices que ninguna se ausenta. El curso dura dos meses; lo volveremos a 
organizar con otras participantes.  

Con el “MIT” y el proyecto “Job”, colabora-mos en la reconstrucción de las personas, 
de las familias y del país. Además de los talleres de tres días que llevamos organizando 

hace ya más de cuatro años, la semana 
pasada empezamos la 5ª sesión del tema 
“Cómo crear tu propio mini-proyecto”. Veinte 
adultos van a dedicar 42 horas a aprender y a 
aplicar los elementos básicos de estimación de 
costes, rentabilidad, marketing… a su propio 
proyecto. Cuando lo tengan bien elaborado, lo 
presentarán a un jurado. Nosotros, los Maristas 
Azules, financiamos los mejores proyectos 
utilizando criterios de viabilidad, de rentabilidad, 
de durabilidad y de creación de empleo. De 

este modo, ayudamos a las familias a vivir con dignidad, sin tener que depender de las 
ayudas recibidas durante los años de guerra y, al mismo tiempo, generamos empleo en 
un país con tantísima necesidad, dado el estancamiento actual de la economía.  

Una de las grandes satisfacciones fue la clausura del programa “Civiles heridos de 
guerra”. Coincidiendo con el 5º aniversario de su creación, en noviembre de 2017 lo 
consideramos cerrado, pues las razones que motivaron su creación habían desaparecido. 
Alepo, en efecto, lleva 14 meses libre de acciones bélicas, gracias a Dios. Celebramos la 
clausura con una cena de familia que reunió a los tres socios del proyecto: los médicos 
del Hospital San Luis, las religiosas del hospital y los miembros del equipo de Maristas 
Azules. El Dr. Nabil Antaki presentó un Power Point que recogía toda la historia del 
proyecto, su espíritu, sus realizaciones y su financiación. Luego se entregó a todos los 
participantes un certificado de reconocimiento y una medalla de plata conmemorativa 
(ofrecidas por un bienhechor): en una cara aparece el logo del proyecto y en la otra el 
logo de los Maristas Azules. Han sido cinco años de entrega gratuita para atender a 
centenares de heridos muy graves y salvar decenas de vidas; de generosidad sin límites 
en acciones médicas e intervenciones quirúrgicas por parte de los doctores; de 
atenciones sanitarias ejemplares, y de un amor infinito por parte de las religiosas y del 
grupo de enfermeros; una financiación sin restricciones y una administración sin fisuras 
por parte de los Maristas azules. 

Ayer tuvimos fiesta en nuestra casa. Celebramos la 4ª ceremonia de entrega de diplomas; 
esta vez correspondió a diez señoras que, durante cuatro meses, han participado en las 
sesiones de nuestro proyecto “Corte y Confección”. Ya han adquirido la destreza 
necesaria para lanzarse al mercado laboral, y también para contribuir a sus necesidades 
familiares. 

Nuestro proyecto de reciclado de ropa “Heart Made” va de maravilla. Ante todo, da 
trabajo a 11 personas; y los modelos que salen del taller son verdaderamente magníficos; 
se venden en una tienda del centro de la ciudad, lo que nos permite la autofinanciación 
del proyecto. 

Programas de asistencia 

Nuestros programas de asistencia siguen como de costumbre. “Los Maristas Azules por 
los desplazados” distribuye mensualmente bolsas de alimentos, productos de higiene y 
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dinero en contante (ofrecido por Caritas-Polonia) a familias desplazadas o carentes. A los 
desplazados se les ayuda también a pagar el alquiler del apartamento donde se alojan. 
En Navidad, todos los miembros de las familias que atendemos (más de 4.000) recibieron 
ropa y calzado nuevos. En Pascua se les ofrecerá carne y un cesto de fruta. 

El “Programa médico” ayuda a financiar las 150 acciones médicas que se realizan al mes: 
operaciones de cirugía, hospitalización, recetas, análisis de laboratorio, rayos X, que los 
enfermos, empobrecidos por la guerra, son incapaces de pagar.  

La “Gota de leche” contribuye al crecimiento físico y mental de unos 3.000 niños de 
menos de 11 años, proporcionándoles leche cada mes.  

Proyectos educativos 

Los proyectos educativos son también pequeños soles de nuestro firmamento. La 
felicidad de los niños de “Aprender a crecer” y de “Quiero aprender” sólo es comparable a 
la de sus 24 monitoras y monitores. En estos días, los pequeñines están preparando la 
fiesta de las madres, que nosotros celebramos el 21 de marzo. El “Centro de habilidades” 
lleva a cabo proyectos muy interesantes para los adolescentes; entre ellos, varios 
programas de solidaridad con ocasión de la Cuaresma.  

Gracias a su asiduidad y al esfuerzo de sus educadores, el proyecto “Erradicación del 
analfabetismo” ha conseguido que varios adultos analfabetos sean ahora capaces de leer 
un texto. Otros adultos, hombres y mujeres, están ya en el 4º nivel del proyecto 
“Esperanza” para el aprendizaje del inglés. Sienten el orgullo de poder ayudar a sus hijos 
en sus estudios y de mantener una conversación.  

Las Cartas de Alepo 

Antes de acabar, quisiera comunicaros 
una gran noticia. A petición de muchos 
de nuestros amigos, próximamente 
vamos a publicar un libro escrito por 
Nabil Antaki y yo mismo. Se titulará 
“Las Cartas de Alepo” y será publicado 
por las ediciones l’Harmattan. Es una 
compilación de todas las cartas que 
hemos ido escribiendo durante estos 
años de guerra, enriquecida con extractos de entrevistas y otros textos. En realidad, el 
libro está ya en la imprenta y pronto estará disponible en las librerías. En “Las Cartas de 
Alepo” presentamos un cuadro de la situación, relatamos los sufrimientos de los 
desplazados, la miseria de los pobres, la angustia de los moradores y la atrocidad de la 
guerra; describimos igualmente nuestra respuesta a esos dramas mediante la compasión, 
el acompañamiento, la solidaridad y el don de sí, a través de los Maristas Azules. 

Nos acercamos a la Pascua, tiempo de celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Todos 
estamos invitados a orar al Señor de la vida para que nos dé “su PAZ”: una Paz de justicia 
y de perdón, una Paz que acepta al otro tal cual es, una Paz que tiende la mano, una Paz 
que rechaza la violencia, una Paz que se traduce en gestos de misericordia, una Paz que 
toca el corazón de piedra de las personas para transformarlo en corazón de carne, una 
Paz que anuncia la civilización del amor, una Paz que realiza en nuestra tierra la voluntad 
de Dios. 

Os deseamos que viváis esa Paz y que, a través de vosotros, irradie en nuestro mundo 

___________________ 
Alepo, 4 de marzo de 2018  

H. Georges Sabé, en nombre de los Maristas Azules. 
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L’Escolania de Montserrat visitarà Irlanda per primer vegada en un viatge en què visitarà 
diverses ciutats irlandeses entre el 16 i el 20 d’abril i actuarà conjuntament amb el Cor 
Palestrina. 
 
En col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Irlanda, l’Arquebisbat de Dublín, l’Abadia 
Benedictina de Glenstal i l’Església dels Pares Redemptoristes de Limerick, i el patrocini 
de les empreses ABERTIS, GRIFOLS i RIU HOTELS, l’Escolania farà dues actuacions a 
Irlanda. 
 
Durant la seva estada a Limerick, l’Escolania estarà allotjada a l’Abadia benedictina de 
Glenstal i, per tant, els escolans tindran l’ocasió de realitzar un intercanvi cultural amb els 
alumnes que estudien i resideixen en aquella Abadia. 
 
El primer dels concerts tindrà lloc dimarts 17 d’abril a l’Església dels Redemptoristes de 
Limerick, a les 20h. Aquell mateix matí, els nois de l’Escolania i els seus acompanyants 
seran rebuts oficialment per l’alcalde de Limerick, Councillor Stephen Keary. 
 
A Dublín, l’Escolania serà acollida per les famílies dels nois del Cor Palestrina, amb qui 
tindrà un intercanvi musical que culminarà en un concert conjunt a la Procatedral de 
Dublín dijous 19 d’abril, a les 20h. 
 
Tots els concerts en els quals actuarà l’Escolania durant la seva estada a Irlanda seran 
d’entrada lliure i gratuïta. L’Escolania i el Cor Palestrina, així com els organitzadors, 
compten amb el patrocini de tres empreses espanyoles, ABERTIS, GRIFOLS i RIU 
HOTELS, que estan presents a Irlanda i que han fet possible aquest viatge. 
 
L’Escolania de Montserrat, que compta amb una dilatada experiència d’actuacions a 
l’estranger, ha visitat països com Rússia, Estats Units, Polònia, França, Holanda, 
Alemany, Suïssa, Hongria, Japó, Xina, Bèlgica o Itàlia. Amb aquesta gira, els escolans 
afegeixen Irlanda a la llarga llista de països en els quals han cantat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Escolania de Montserrat farà la seva primera gira a Irlanda 
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CURS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA  
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 . sec.urc@confer.es 

 

L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus 
serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a religiosos i religioses que exerceixen 
una funció d'animació i d’acompanyament comunitaris. 

DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018 

MATRICULA: 115 € (inclou el taller i el dinar de dissabte) 

LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona  

HORARI:  

 Divendres:  18.00 – 20.00 
 Dissabte:  10.00 – 13.30 i dinar 

 16.30 – 20.00 

 Diumenge:   10.00 – 13.30 

EUCARISTIA: cada dia hi haurà eucaristia 

IDIOMA: CASTELLÀ 

OBJECTIUS: 
 Presentar la vida religiosa com un escenari de vida i de fraternitat . 
 Provocar en cada persona i en cada comunitat esperança per viure aquest temps present. 
 Adquirir destreses d'atenció i acompanyament personal. 
 Promoure una comunitat real que cuidi la dimensió humana i faciliti la sinceritat. 
 Revifar la motivació perquè cada religiós o religiosa al servei d’una major fidelitat creativa. 

CONTINGUT: 
 S'ofereix una orientació psicològica, teològica i canònica perquè aquest temps present, sigui en 

veritat, un temps de possibilitat, novetat i vida. 
 Es facilita l'anàlisi de com estan els nostres "motors" vitals per així estimular la cura de les 

persones i adequar les estructures. 
 Es treballen claus per aconseguir una vida comunitària satisfactòria en el nou context de les 

instàncies d'animació: govern, acompanyament personal i espiritual, projecte personal i 
comunitari, assemblees i revisió de vida. 

 S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la 
fraternitat  

PROFESSORAT 
 Coordinador: L. A. Gonzalo Díez, CMF  
 Equip: Mª Luisa González Lería, PVM; Francisco Javier Caballero, CSSR; Manuel Romero, TOR 

REQUISITS: El nombre de participants mínim són 30 persones.  
                Si el dia 20 d’abril no s’arribés a aquest número, el curs es cancel·laria i s’avisaria als inscrits. 

INSCRIPCIONS 
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. Una vegada confirmada la inscripció, cal efectuar el pas 2. 

Pas 2 - Pagament 100 €: 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.  

Nota important.- Si algú volgués pensió completa al lloc del taller, poseu-vos en contacte amb la secretaria 
de l’URC (Olga Maria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30, al telèfon 933 024 367). 

mailto:sec.urc@confer.es
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 
 

 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 
 

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

http://www.urc.cat/
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

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 

Horaris de Setmana Santa de les Carmelites Descalces de Mataró 

 
Dijous Sant, 29 de març 
a les 7’30:  Litúrgia del matí 
a les 20’30:  Missa de la Cena 
del Senyor 
  
Divendres Sant, 30 de març 
a les 8’30:  Ofici de lectura i 
Laudes 
a les 16’00:  Celebració de la 
Passió del Senyor 
a les 20’00: Via Crucis 
  
Dissabte Sant, 31 de març 
a les 8’30: Litúrgia del matí 
a les 18’45:  Vespres 
a les 22’00:  Vetlla pasqual 
 
Diumenge de Pasqua, 1 d’abril 
a les 8’15:  Laudes 
a les 10’00:  Missa del dia de Pasqua 
a les 18’45:  Vespres 
 
Dilluns de Pasqua, 2 d’abril 
a les 8’00:  Missa i Laudes 
a les 18’45: Vespres 
 

Espai de pregària al monestir de Sant Benet de Montserrat 

 
En aquests moments delicats, greus, i de dolor pel poble català, des del monestir de Sant 
Benet de Montserrat hem iniciat un espai de pregària en silenci, un espai per demanar 
llum i justícia a qui és la Llum i la Justícia, per pregar pel respecte dels drets humans 
i de la democràcia, un espai per construir esperança, per retrobar al profund del cor allò 
que ens humanitza i ens uneix, un espai on fer possible que el més autèntic de cada 
persona aflori i tothom sigui respectat. Obert a tothom qui hi vulgui participar. 
Dilluns, dimarts, i dimecres Sant, 20 minuts abans de la pregària de Vespres, que 
comença a les 7. 
Dijous Sant, després de la celebració litúrgica que comença a 2/4 de 7.  
Divendres Sant, després de la celebració litúrgica que comença a les 5. 
Dissabte Sant, 20 minuts abans de Vespres, que comencen a ¾ de 7. 

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

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Activitat online de la Fundació Joan Maragall 
 
En continuïtat amb el conveni de col·laboració que tenen signat la Fundació Joan 
Maragall i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) us proposem 
la tercera activitat on line  d'aquest curs amb la voluntat 
d'unir esforços en el camp del diàleg entre fe i cultura. 
 
Papa Francesc 
 
 El 13 de març de 2013 és escollit com a Papa l'argentí 
Jorge Mario Berglogio. Pren el nom de Francesc en 
honor al sant d'Assís. Des de l'inici del seu pontificat 
dóna la sensació de que alguna cosa està canviant al 
capdamunt de l'Església. Les seves paraules i les seves 
accions no passen desapercebudes. 
En aquest curs ens acostarem a la figura de Francesc 
per descobrir si realment hi ha algun canvi. On rau la 
novetat que fa que arreu es parli de primavera eclesial? 
A quin nivell es situa aquest canvi impulsat pel Papa 
Francesc? És nom és una nova forma de comunicar-se, 
de parlar, d'apropar-se a la gent? O ens trobem davant 
d'una teologia singular que vol donar resposta a un canvi d'època que suposa un nou 
llindar? 
 
Professor: José Manuel Andueza 
Llicenciat en Teologia Sistemàtica i en Psicopedagogia, àrea en que també té dos 
màsters. Ha treballat en el món de l'educació i en la formació a professors tant a nivell 
pedagogic com a nivell pastoral i teològic. És membre de Cristianisme i Justicia. 
Ha publicat La misericordia, los pobres y el Reino de Dios, Bilbao: Ed. Desclée de 
Brouwer 2016, a més de diferents articles en revistes educatives i participacions en altres 
llibres col·lectius. Col·labora amb la revista Selecciones de Teología. 
 
Preu de la matrícula: 35€ 
Sessió presencial d’inici del curs: 14 d’abril de 2018 
Durada del curs: del 14 d’abril fins 20 de maig de 2018 
Inscripcions: http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/cursos-monografics/162 
 

Activitats amb denominació d’origen, de la Casa d’Espiritualitat Marista 
del Monestir de les Avellanes 
 
ACTIVITAT: CAMINEM AMB MARIA DE NATZARET 
 
PRESENTACIÓ 
Coneixes qui és aquesta dona? Creus que pot ser un bon referent per la nostra societat? 
Tal com indica el títol pretenem fer camí amb Maria de manera física aprofitant els 
llocs marians del Monestir i de manera espiritual, descobrint en Maria el camí que 
tota persona humana està cridada a fer. Utilitzarem també la imatge i els llocs marians 
més propers. Farem estones de silenci personal en el bosc. Compartirem el que anem 
descobrint. 
 
DATES: 20, 21 i 22 d’abril de 2018 
 

http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/cursos-monografics/162
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OBJECTIU: En aquest D.O. es pretén apropar-nos a la persona de Maria de Natzaret. 
Descobrir la seva  personalitat  com a dona que inaugura un nou temps i com a Mare de 
Jesús de Natzaret. Una dona que ha fet un camí. 
 
METODOLOGIA. Descoberta de Maria a través de moments de silenci, compartir, pregar i 
reflexionar. Espais per caminar lentament i descobrir el missatge de les imatges, dels 
llocs, dels textos bíblics que parlen de 
Maria. 
 
CONTINGUT. Maria atenta i receptiva. 
Maria que camina, peregrina. Maria que 
inaugura un nou temps. Maria que 
acompanya. Maria servidora. Són alguns 
dels continguts. 
 
DESTINATARIS: Totes les persones que 
vulguin descobrir la persona de Maria de 
Natzaret. 
 
EL PROFESSOR: LLUÍS AGUSTÍ i PARROT.  Germà Marista i Educador al col·legi 
Badalona dels Maristes. Ha realitzat diversos cursos i tallers al Monestir de les Avellanes, 
sempre vinculats amb la meditació, el ioga, la relaxació, el silenci, la natura, etc., com a 
formes d’equilibri en un mateix, de benestar i de redescobriment interior d’acord amb el 
que ens envolta. Actualment viu a Llinars del Vallès i dóna classes a Badalona. 
 
TARIFES I INSCRIPCIÓ:  
Tarifa amb allotjament Casa d’Espiritualitat: 

 2 nits: 100 € (inclou allotjament, àpats i activitat) 
 110 € (en ús individual d’habitació doble) 

 1 nit: 66 € (inclou allotjament, àpats i activitat) 
 71 € (en ús individual d’habitació doble) 

 La taxa turística és a part 0,50 € per persona i dia. 
 
INSCRIPCIÓ: trucant al 973 43 80 06 o bé a l’adreça electrònica:avellanes@maristes.org  
Data límit d’inscripció 15 d’abril de 2018. Es requereix un mínim de 5 participants per a fer 
el curs, en cas contrari s’anul·laria. Per confirmar la inscripció cal fer una bestreta de 20 € 
(us informaran de tots els detalls en el moment de la inscripció).  
 
PROGRAMA PREVIST:  
Divendres, 20 d’abril de 2018 

 Sopar a les 20:30 amb la comunitat i entrega habitació 
Dissabte, 21 d’abril de 2018 

 8:30 h. Esmorzar 
 9:15 h. Activitat 
 14:00 h. Dinar 
 16:00 h. Activitat 
 20:30 h. Sopar 

Diumenge, 22 d’abril de 2018 
 8:30 h. Esmorzar 
 9:15 h. Activitat 
 14:00 h. Dinar i comiat 

QUÈ CAL PORTAR? Roba per caminar als exteriors. Una llibreta i bolígraf. 

mailto:avellanes@maristes.org
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XXè Simposi de la Fundació Claret:  
“La religió de les sèries. El fet religiós en les sèries de televisió” 

 
El proper dissabte dia 14 d’abril se celebrarà 
el XXè Simposi de la Fundació Claret que 
portarà per títol: «La religió de les sèries. El 
fet religiós en les sèries de televisió». 
En aquesta jornada, que començarà a les nou 
del matí i durarà fins gairebé les dues del 
migdia, es faran conferencies i una taula 
rodona per debatre i reflexionar sobre 
l’enfocament que fan les sèries sobre el fet 
religiós. 
 
En el Simposi hi intervindran Luís M. Güell, 
director i productor de sèries, Josep M. 
Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals Blanquerna, Cristina 
Muñoz, cap de Documentals de TV3, Valentí 
Feixas, doctor en Educació, María-José 
Masanet, investigadora sobre sèries i joves i 
adolescents. 
 
El simposi l’organitza la Fundació Claret amb la 
col·laboració de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna. Per 
inscriure-us heu de seguir aquests pasos: 

1. Inscriviu-vos amb un correu indicant el vostre nom a: info@fundacioclaret.org 
2. Feu l’ingrés de 10 € en el següent número de compte: 

La Caixa ES43 2100 0856 9002 0041 7061. Titular : Fundació Claret Exp. Cristiana 
Per conèixer el programa del Simposi podeu visitar el web de la Fundació Claret. 
 

Concert del grup Ensamble Moxos 

 
El divendres 13 d’abril, la sala d’actes de l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de 
Barcelona acollirà l’actuació de la formació musical Ensamble Moxos. Es tracta d’un dels 
grups musicals més singulars del món, format per joves indígenes bolivians que han 
aconseguit mantenir i potenciar la tradició musical de l’Amazònia boliviana, evitant la 
pèrdua d’aquest fenomen cultural, i esdevenint un dels principals exponents artístics de la 
Bolívia indígena. 
El seu repertori està format per obres de l’anomenat barroc jesuític, que és la música que 
caracteritzà les reduccions jesuítiques del segle XVII, així com per peces de música 
indígena tradicional. Han esdevingut testimoni viu de la història de l’orient bolivià i s’han 
convertit en una de les agrupacions més prolífiques de Bolívia i especialitzada en música 
antiga, fins al punt que actualment utilitzen només instruments d’època. Per tot plegat han 
merescut l’atenció de musicòlegs d’arreu del món.  
L’Ensamble Moxos arriba a Catalunya amb una vintena de nois i noies d’entre 13 i 30 
anys i la direcció de Raquel Maldonado, en el marc d’una gira internacional que els 
portarà, des del 6 d’abril fins el 23 de juny a realitzar uns 60 concerts a vuit països 
diferents i a actuar, entre d’altres, a la seu del parlament europeu de Brussel·les o al 
Festival Internacional de Músiques Religioses de Fez, al Marroc.  

https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=e40cb7b264&e=8d81ec1b2d
https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=1e983bd363&e=8d81ec1b2d
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A Barcelona oferiran un concert obert al públic a l’escola Jesuïtes Sarrià-Col·legi Sant 
Ignasi el 13 d’abril, a les 19:30h. Durant aquell mateix dia, al matí, també realitzaran 
concerts pedagògics a les escoles Jesuïtes El Clot i Jesuïtes Sant Gervasi.  

La recuperació dels tresors musicals de l’Amazònia 
L’any 1996 es va crear l’Escola de Música de San Ignacio de Moxos, a l’Amazònia 
boliviana per evitar que es perdés la tradició musical de la zona. L’Escola de Música, sota 
la supervisió del compositor txec Jiri Sommer, va anar recuperant el passat musical de les 
Reduccions jesuítiques de la Chiquitanía i va anar preparant les noves generacions en 
aquest art. L’escola compta actualment amb uns 280 alumnes, que provenen de les 
comunitats de Moxos. La formació musical, per a aquests infants i joves, representa 
també una oportunitat per a la seva educació i creixement personal. Gràcies a la música, 
amb entusiasme i il·lusió, han pogut actuar en alguns dels auditoris més importants del 
món, com la seu de la UNESCO a Paris.  
 
La Passió Moxos 
Amb aquesta gira i el concert a Barcelona, l’Ensamble Moxos presenta “Pasión Moxos”, el 
seu darrer treball discogràfic, en el que recuperen les partitures de La Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristode l’Archivo Misional de Moxos.  
Aquest treball ha comportat un esforç d’investigació, creativitat i interpretació, ja que 
aquestes partitures s’havien editat de forma incompleta i només se n’havien estrenat 
alguns fragments. De fet, una de les inquietuds de l’Ensamble Moxos és contribuir a 
deixar registre sonor del major número possible d’obres dels Archivos Misionales de 
Moxos i de Chiquitos, les dues regions de l’actual Bolívia en les que es van fundar les 
antigues reduccions jesuítiques.  
 
Les Reduccions jesuítiques: l’arrel d’una utopia 
Les reduccions jesuïtes són un conjunt d’assentaments de pobles indígenes creats el 
segle XVII per missioners jesuïtes a les regions frontereres dels territoris sota control 
espanyol i portuguès, en un espai que abastava parts de l’actual Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Brasil, Bolívia, Perú, Colòmbia i Veneçuela. Constitueixen un dels aspectes més 
sorprenents de l’evangelització del continent americà. 
La vida de les reduccions es caracteritzava per un aleshores inusual respecte a la 
persona. Els jesuïtes van esdevenir aferrissats defensors dels drets de les comunitats que 
tenien sota la seva protecció. Les reduccions van ser una experiència innovadora 
d’organització social, de desenvolupament econòmic i cultural, i de salvaguarda de la 
llibertat i la dignitat de les persones davant els abusos del sistema colonial.  
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Quasi 200 anys després, el 1768, portuguesos i espanyols, pel Tractat de Límits signat 
per ambdós països, decideixen definitivament posar fi a l’administració jesuítica sobre les 
reduccions. El posicionament dels jesuïtes contra l’esclavitud i en favor dels indígenes, tal 
com presenta la pel·lícula “La Misión”, va ser una de les causes presentades pels 
detractors de l’obra missionera jesuítica a la regió.  
 
L’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi i San Ignacio de Moxos 
L’escola Jesuïtes Sarrià – Col·legi Sant Ignasi, de la xarxa Jesuïtes Educació, manté una 
estreta col·laboració amb la població boliviana de San Ignacio de Moxos, on impulsa un 
projecte educatiu. Cada any, durant el mes de juliol, una vintena de joves viatgen a 
l’Amazònia boliviana on conviuen i comparteixen experiències amb les comunitats de San 
Ignacio de Moxos. D’altra banda l’escola acull a Barcelona l’orquestra de l’Escola de 
Música de San Ignacio de Moxos en les seves gires europees.  
 
Dia i hora: Divendres, 13 d’abril. A les 19:30h 
Lloc: Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi. C/ Carrasco i Formiguera, 32. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 

Activitats quaresmals a la cova de Sant Ignasi (Manresa) 
 

29 de març-1 d'abril.  
 
Tridu Pascual.  
 
Recés i celebració dels dies 
sants.  
 
Acompanya Carles Marcet sj i 
David Guindulain sj. 
 

 
 

Taula rodona sobre comunicació religiosa a l’Església del s.XXI 
 
El proper dijous 12 d’abril, a les 19 h, a 
l’Auditori de la Facultat de 
Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna, se celebra 
una taula rodona sobre Comunicació 
religiosa a l’Església del segle XXI, en 
què participen Giovanni Maria Vian, 
director de L’Osservatore Romano; José 
María Gil Tamayo, secretari general i 
portaveu de la Conferència Episcopal 
Espanyola, i Jaume Aymar, director 
de Catalunya Cristiana. L’acte, organitzat 

conjuntament amb l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, s’emmarca 
en les celebracions pel número 2.000 de Catalunya Cristiana. 
  
Ens agradaria molt comptar amb la teva assistència a l’acte. T’agrairem que ens ho 
confirmis al telèfon 93 409 28 10 o al correu electrònic redaccio@catalunyacristiana.cat 

tel:934%2009%2028%2010
mailto:redaccio@catalunyacristiana.cat
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Estrena del documental “Blessy” 

 
El proper divendres 6 d’abril, a les 20h als Cinemes Girona, us esperem a l’estrena 
del documental‘Blessy’, una peça col·lectiva que han construït quatre dones 
supervivents de tràfic d´éssers humans. El documental, que ha comptat amb la 
producció de  CàmeresiAcció i La Ròtula i amb la nostra col·laboració, narra la vida de 
Blessy, una dona de 35 anys que ha viscut una situació de tràfic d’éssers humans.  
  
L’aforament és limitat i la venda de localitats, a 5€, es farà el mateix dia a la taquilla del 
cinema, abans de la projecció. L’acte comptarà amb la intervenció de l’equip de SICAR 
cat.   

 

Inauguració de l’exposició #UtopiesQueNoHoSón 

 
 A Justícia i Pau Barcelona seguim amb les activitats de commemoració dels 50 anys de 
l'entitat. 
Una de les activitats centrals d'aquest aniversari és l'exposició #UtopiesQueNoHoSón, 
que fa un recorregut pels 50 anys d'història de l'entitat i alhora mostra algunes de les fites 
aconseguides en el camp de la justícia i la pau a Catalunya en aquest període gràcies a 
les mobilitzacions ciutadanes. 
 
L'acte d'inauguració serà el pròxim dijous, 12 d'abril i comptarem amb les ponències 
de l'Antoni Segura, historiador i president del CIDOB, i de l'Arcadi Oliveres, activista i 
expresident de la nostra entitat. L'acte serà moderat per la periodista Rita Marzoa. 
 
L'exposició es podrà visitar a la Casa Elizalde del 5 al 26 d'abril, després s'anirà 
traslladant pel territori català. 

https://www.google.es/maps/place/Cinemes+Girona/@41.3996576,2.1645592,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xafd1ea602167414d?sa=X&ved=0ahUKEwja49fJxoLaAhUD0RQKHapXBBoQ_BIIuQEwCw
https://www.facebook.com/BlessyDocumental/
http://www.sicar.cat/
http://www.sicar.cat/
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Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

 

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

 

Exercicis espirituals per a religiosos a la casa d’espiritualitat Claret de 
Vic 

 
DIES: del 5 a l'11 d'agost de 2018 
TEMA: Jesucrist, rostre de la misericòrdia del Pare 
DIRECTOR: P. Josep Rovira Arumí, cmf. 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, / Rambla Sant Domènec, 5 / 08500 VIC 
PREU: 250,00E 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44 // Mòbil: 659 959 877 

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.  
 

 
 
 

 

Signes dels temps a TV3: "Ciència i fe” 
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A Catalunya hi ha més de 8.000 centres de culte de 13 confessions religioses. 
Poden pregarjuntes les diverses tradicions? Què aporta el diàleg interreligiós als 
creients? La mística és un element comú a totes les religions? Aquest diumenge, 1 
d'abril, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Jesús Sans, carmelita descalç i expert 
en diàleg interreligiós. La conversa s'ha gravat a l'església de la Comunitat de 
Carmelites Descalços de Badalona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 1 d’abril de 2018, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018  ABRIL 
9 dll CEVRE 

10 dt Junta directiva 

16 dll CEVRE 

23 dll CEVRE 

30 dll CEVRE 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

Calendari URC 

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