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“T'ho ben asseguro: quan eres jove et cenyies tu 

mateix i anaves on volies, però a les teves velleses 

obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te 

allà on no vols”. Jn 21,18 

“La primera condició per poder descobrir i escoltar Déu és que ens  situem en la REALITAT: 
no la que va ser, no la que ens agradaria que fos, no la que inconscientment donem per 
suposada, sinó la que és. I això no és fàcil. Se'ns fa dur reconèixer la realitat de REDUCCIÓ 
de les nostres institucions i que, des d'una visió merament sociològica, té com a perspectiva 
la mort. Això provoca desesperança i reaccions de negació i de fugida”, aquest és el criteri 
i el diagnòstic realitzat per Mª Isabel Ardanza Mendilibar, vedruna. Ha estat la conferenciant 
invitada a la jornada de formació permanent, celebrada 
a Barcelona el passat 17 de març. El tema tractat és de 
primera magnitud. Per això, amb l’autorització de la 
religiosa del País Basc, recollim les notes bàsiques de 
les seves tres intervencions en la jornada i que són 
publicades en el Servei de Documentació d’aquesta 
setmana. La mirada profunda sobre la realitat pretén 
donar un sentit per viure des de la fe l’experiència de la 
reducció. Sense enganys. Sense fugides. 

La reducció és una experiència humana. El cinema 
l’ha tractat sovint. Només cito tres pel·lícules, dues 
clàssiques i altra actual. La primera: “El crepúsculo de 
los dioses” [Sunset Boulevard] EUA (1950), dirigida per 
Billy Wilder, sobre Norma Desmond, antiga estrella del 
cinema mut, que s’apaga en l’aparició del cinema 
sonor. Desig de retornar a un passat gloriós, que ja no 
es pot recuperar. En aquest mateixa línia, la pel·lícula 
“The Artist” [El artista], dirigida per Michel Hazanavicius 
i guanyadora de cinc Oscar el 2012, parla del mateix 
impacte que el cinema sonor va provocar sobre artistes 
del cinema mut. La tercera: “Cosas de la edad”, França 2017, protagonitzada per Guillaume 
Canet i Marion Cotillard, parella també en la vida real. La crisi dels 40, viscuda com una 
reducció de possibilitats, d’atractiu i de popularitat. 

L’experiència de reducció de la vida religiosa a casa nostra és evident. Es nodreix 
d’una reducció global, especialment a Europa, i s’accentua perquè és simultània a la 
reducció en altres àmbits. Reducció personal: les religioses i religiosos són grans. Les edats 
són força altes i les energies van minvant de manera visible. Reducció institucional. Menys 
membres. Tancament de comunitats i d’algunes obres. Noviciats buits o gairebé. Reducció 
social i econòmica. Retallades a molts nivells. Sous més baixos. Una recuperació 
macroeconòmica dubtosa que descansa sobre l’esquema de l’esforç de la microeconomia. 
Retallades polítiques. Article 155. Drets bàsics amenaçats. Reducció eclesial. Pas del règim 
de cristiandat a un cristianisme de diàspora.  

Les reestructuracions que les congregacions han realitzat en aquests darrers anys no es 
poden entendre sense l’experiència de la reducció, que n’ha estat el motiu impulsor. El pes 
de les mesures tècniques que implica aquest procés es tal que la dimensió religiosa, la 
vivència des de la fe, pot quedar relegada a un segon pla. Aquestes reestructuracions han 

Experiència de reducció en clau pasqual 
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implicat, en força casos, el trasllat de cúries provincials i d’algunes generals a altres indrets. 
L’experiència de reducció queda així accentuada.  

La proposta de M. Isabel Ardanza és precisa: “Crec que la primera preocupació de qui 
correspon animar la vida i la missió de la vida religiosa, en aquest moment, hauria de ser 
com afavorir, com potenciar la vida teologal, en tots els religioses i religioses perquè puguin 
viure aquest moment en CLAU PASQUAL. Des d’aquesta perspectiva, la situació actual de 
la Vida Consagrada està cridada a ser una experiència de gràcia, perquè ens ‘obliga’ a 
fonamentar la nostra vida sobre la roca de la fe, l’esperança i l’amor, que és, i ha d’arribar 
a ser, l’autèntic fonament de la Vida Consagrada en tots els llocs i temps”. 

Podem mirar a una altra banda, podem distreure’ns amb projectes menors, però no podem 
ignorar que l’experiència de reducció ha de ser reconeguda, viscuda i evangelitzada sense 
embuts ni subterfugis, individualment i comunitàriament. 

Dos afegitons 

1. Curs/Taller de dinamització comunitària 
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. 
En el moment de trametre 
l’Horeb, avui dijous, el 
nombre de persones inscrites 
és de XX. Encara queda 
temps per a noves 
inscripcions. 
 

2. Lots de la col·lecció URC 
Es tanca la col·lecció URC-
Claret. S’han publicat nou 
números, tots ells  relacionats 
d’alguna manera a l’Any de la 
Vida Consagrada: 1. Alegreu-
vos; 2. Escruteu; 3. Línies 
orientatives per a la gestió 
dels béns en els Instituts de 
vida consagrada i les 
Societats de vida apostòlica; 
4. Carta apostòlica als 
consagrats; 5. Identitat i missió dels religiós germà en l’Església; 6. Contempleu; 7. 
La dimensió profètica de la vida consagrada; 8. Constitució apostòlica “Vultum Dei”, 
i 9. Anuncieu. 
S’han fet 28 lots, que agrupen els nou números editats, al preu cada lot de 35 €, al 
qual L’Editorial Claret ha afegit un llibre de regal. Aquest cost, sense el regal, suposa 
un estalvi del 30%. Els ingressos van adreçats a eixugar el dèficit produït pel pes de 
les traduccions. 
 
Actualment, hi ha disponibles 20 lots, 12 dels quals a la Llibreria Claret i 8 a la seu 
de l’URC. Les persones o congregacions interessades en adquirir-ne poden adreçar-
se a qualsevol dels dos llocs. 
 

Lluís Serra Llansana 
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El Rector Major dels salesians, don Ángel Fernández Artime, ha comunicat el nomenament 
d'Ángel Asurmendi Martínez com a nou Inspector de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb 
seu a Sevilla; ha fet pública la seva decisió en una carta dirigida a tots els salesians, a la 
Família Salesiana i als laics de la inspectoria, a últimes hores del dimecres 28 de març, 
després de la celebració a Roma del Consell Intermedi. 

En unes primeres declaracions concedides a la Delegació Inspectorial de Comunicació, 
Ángel Asurmendi reconeix: "El meu primer sentiment ha estat d'una gran por davant el que 

aquest encàrrec suposa. Por per la tasca i per la 
responsabilitat en aquesta gran inspectoria i per tot 
el que porta darrere aquest encàrrec". 

I esmentant detalls del seu nomenament, afirma: 
"Ahir vaig tenir ocasió de parlar diverses vegades 
amb el Rector Major qui va manifestar la seva 
confiança i la dels germans del Consell General en 
mi, la qual cosa va anar obrint pas en mi a 
l'esperança i al realisme d'afrontar l'encàrrec". 

"He tingut la sort de rebre la trucada mentre estava 
acompanyant els germans que feien exercicis 
espirituals a Solius. El clima d'oració i la Paraula de 
Déu comentada per Juan José Bartolomé van anar 

facilitant la interiorització de l'encàrrec. I avui, en la pregària de laudes de Dijous Sant he 
pronunciat amb força i convenciment el text de Isaïes: "Ell és el meu Déu i Salvador: confiaré 
i no temeré perquè la meva força i el meu poder és el Senyor, ell va ser la meva salvació. I 
traureu aigües amb goig de les fonts de la salvació". 

En la seva carta de nomenament, el Rector Major escriu: “Ángel Asurmendi és de sobra 
conegut per tots en la Inspectoria, especialment pel seu servei com a Vicari Inspectorial en 
els últims quatre anys. La consulta ha evidenciat, d'altra banda, una mirada molt coincident 
en molts germans a l'hora de demanar-los que ens ajudessin en aquest discerniment i delicat 
servei del Rector Major i el seu Consell”. I sentencia: “No em cap dubte que el nou Inspector 
serà acollit amb afecte, acceptació i generosa resposta d'ajuda i col·laboració per part de 
tots”. 

Dades biogràfiques 

Ángel Asurmendi, de 65 anys, va néixer al poble navarrès de Mendavia; després del noviciat, 
va realitzar la seva Primera Professió religiosa com a salesià en 1971, a Godelleta, València; 
la seva Professió perpètua va ser en 1980 i, després dels seus estudis eclesiàstics en Martí 
Codolar, Barcelona, va rebre l'ordenació sacerdotal en 1983, a la casa salesiana de Rocafort, 
Barcelona; llicenciat en Pedagogia Social i Ciències Eclesiàstiques, ha estat director de Sant 
Vicenç dels Horts, Barcelona Can Prats i Sarrià. 

Entre les seves responsabilitats en l'antiga Inspectoria de Barcelona figuren les de 
Coordinador de Pastoral i Escoles, conseller Inspectorial, encarregat de Formació, Vicari i 
Inspector, càrrec que va exercir des de 2008 a 2014. Una vegada creada la nova Inspectoria 
Maria Auxiliadora, es va traslladar a Sevilla per exercir les funcions de Vicari, tasca que 
continuarà realitzant fins a assumir oficialment el càrrec d'Inspector, el proper 5 de maig, 
durant la festa inspectorial que se celebrarà a la casa salesiana de Horta, Barcelona i 
presidirà el Vicari del Rector Major, don Francesco Cereda. 

Ángel Asurmendi Martínez, nou superior de la Inspectoria Maria 
Auxiliadora 
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IVICON. 04.04.2018 

Las Carmelitas Misioneras de la Provincia 
“Mater Carmeli” (Europa) están celebrando su IV 
Capítulo Provincial en esta semana de Pascua, 
del 2 al 11 de abril de 2018, en Barcelona. 

En este acontecimiento de comunión eclesial y 
provincial, quieren hacer realidad el lema que 
acompañará su Capítulo este año, “En el 
nombre del Señor…” y ponerse en camino 
como Asamblea abierta al Espíritu y a los 
desafíos de “una Iglesia en salida”. 

 
Podeu seguir les informacions capitulars a: 
http://www.carmiseuropa.org/es/portada/ 

 
 

Des de les Avellanes us fem arribar el nostre record 
i felicitació en la celebració de la Pasqua. 280 joves 
hem sentit que les paraules del Crist Ressuscitat 
ens conviden a ser cristians compromesos amb les 
realitats del nostre entorn i també ser solidaris amb 
les realitats del nostre món.  
 
Ens convida a ser humans i ser capaços de 
transcendir la nostra realitat per sentir que hi ha un 
Déu que ens estima i és misericordiós.  

Considerem la Pasqua com l’esdeveniment clau en 
la vida dels cristians on fem camí al costat de 
Jesús, que ens proposa aquesta vida en clau de 
resurrecció. “Amb Crist, commou-te”:  

“Amb Crist”: fer camí amb Jesús i personalitzar el 
seu missatge. “com”: descobrir la comunitat com a 
part fonamental de la meva relació amb els altres i 
amb Déu.  

“mou”: fer-nos càrrec de la realitat que ens envolta sense restar indiferents a les necessitats. 
“te”: el projecte comença en tu i amb tu. La crida personal a viure commogut pel crist 
ressuscitat. Ets tu qui ha de fer el primer pas.  

Que la vivència del Crist Ressuscitat, ens encoratgi a ser transformadors, impulsant el Regne 
de Déu, treballant per un món més digne i just per a tothom, on siguem portadors i testimonis 
de l’amor incondicional que Déu té per la humanitat. Que el Crist Ressuscitat visqui en 
cadascú de nosaltres. Bona Pasqua!!! 

El Monestir de les Avellanes et desitja bona Pasqua 
 

Capítol provincial de les Carmelites Missioneres “Mater Carmeli” 
(Europa) 
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IVICON. 04.04.2018 

Hoy, 4 de abril, día Internacional contra la Prostitución Infantil, los salesianos presentan en 
Madrid su documental ‘Love’, en el que muestran la labor del instituto y de los trabajadores 
sociales de su ONG en Freetow, capital de Sierra Leona, para combatir la prostitución 
infantil. El centro salesiano Don Bosco Fambul, en la capital del país africano, puso en 
marcha un programa de ayuda a niñas víctimas dela prostitución para que puedan 
abandonar esta dura realidad. 

Tras la guerra civil y la epidemia del ébola, la población joven de Sierra Leona quedó 
desamparada. Los Salesianos descubrieron la realidad de la prostitución infantil mientras 
buscaban a niños por las calles de Freetown para rescatarlos de la situación de abandono 
en la que vivían. Muchas niñas se ven abocadas a ejercer la prostitución para poder comprar 
comida o pagarse sus estudios, se señala en el documental. 

Iglesia en salida 

"Nos hemos convertido en una Iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, sobre todo 
por las noches", afirma Jorge Crisafulli, director del centro salesiano. Don Bosco Fambul 
ofrece a las niñas rescatadas de 
la prostitución comida, techo, 
atención médica, asistencia 
psicosocial, acompañamiento 
espiritual y educación. Las 
mayores, además, pueden 
recibir formación profesional y 
ayudas económicas para poner 
en marcha su propio negocio. 
Lo importante es que recuperen 
la confianza "no solo en ellas 
mismas, sino también en la 
humanidad", y que tomen las 
riendas de sus vidas: "Les 
decimos que Dios las ama, que no son basura. Dios no hace basura, sino obras maestras", 
asegura Crisafulli. 

Los Salesianos calculan que unas 2.500 niñas están sufriendo esta situación. Según 
Crisafulli, esperan que alrededor de 300 menores puedan ser atendidas por Don Bosco 
Fambul en los próximos meses. Una labor que refleja que los Salesianos continúan 
respondiendo, como Don Bosco, a los problemas que sufren los jóvenes. 

Misiones Salesianas llevará el documental a varias ciudades de España para concienciar 
sobre la prostitución infantil. Ha sido dirigido por Raúl de la Fuente, quien ya ha dirigido otros 
documentales con contenido humanitario como I am Haití o Minerita. 

La prostitución infantil es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Más de 223 millones de 
niños y niñas son explotados sexualmente, según la ECPAT, organización que lucha contra 
la prostitución infantil. "Las cifras no son muchas. Se trata de una actividad ilegal y no hay 
estadísticas", explica Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. 

 

En este enlace se puede ver el vídeo de presentación del documental en Madrid. 

En este enlace se puede ver el trailer de "Love". 

“Love”, un documental dels salesians contra la prostitució infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=uTtaURmPmU0
https://www.youtube.com/watch?v=EevJpkvnjaM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uTtaURmPmU0
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SICAR cat, programa d'atenció integral a víctimes del tràfic d'éssers humans (TEH), va 
donar resposta el 2017 a 212 persones víctimes d'aquesta greu violació de Drets Humans: 
189 dones i 23 menors d'edat, que inclouen 11 unitats familiars. Aquestes 212 persones 
responen a les persones contactades al Servei d’Informació i Orientació, les que 
posteriorment es vinculen al programa i les usuàries d’anys anteriors que segueixen la seva 
recuperació a l’entitat.  

El Servei d'Informació i Orientació (Contacte), que compta amb un telèfon d'Emergència 
actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, va atendre 136 persones (125 dones, 6 menors 
immigrants no acompanyades (MINAs), 5 fills/es de víctimes de TEH). Les principals vies 
d'accés d'aquestes demandes van ser els Serveis públics (36%) i les Forces de seguretat 
(32%). La majoria de les demandes, un 45%, van ser de Barcelona ciutat i en segon lloc de 
la província de Barcelona, un 23%. La detecció d'indicis de TEH en llocs fronterers habilitats, 
un 14%, van tenir lloc a l’aeroport Barcelona-El Prat.   

El 46% de les persones contactades són d’Àfrica, d’11 països diferents. No obstant, SICAR 
cat va donar resposta a dones de 30 nacionalitats. Les més destacades van ser la nigeriana, 
25%, i la xinesa, 21%. D’altra banda, durant l’exercici 2017 hi va haver un augment de casos 
procedents d’Amèrica Llatina, sobretot de Veneçuela i Colòmbia. La franja d'edat majoritària 
de les noves usuàries va ser de 18-25 anys, un 36%, seguida de la de majors de 30 anys, 
un 24%, i les de 26-30 anys, un 16%. Els i les menors víctimes de tràfic d’éssers humans 
van representar un 8% dels nous contactes. Les principals formes d’explotació de les 
víctimes adultes van ser: explotació sexual (79%), explotació laboral (5%) i matrimonis 
forçats (2%).  

D'una mostra de 53 dones contactades, el 73% venien d'un context familiar de vulnerabilitat 
social, el 66% mantenen una relació positiva amb la seva família i el 47% tenen fills/es al 
seu càrrec. Pel que fa a qui les va captar per a ser explotades posteriorment, en la majoria 
d'ocasions, un 38%, van ser les pròpies amistats de la víctima i, un 17%, altres persones 
alienes al cercle d'amistats, la família (13%) i la parella ( 5%).  

El 49% d'aquestes 53 dones van ser enganyades pel que fa a l'objectiu pel qual van deixar 
el seu país d'origen i el 70% no va signar cap document a mode de contracte. En quant al 
viatge, el 52% va viatjar amb avió, el 38% per vies terrestres i el 4% en vaixell. La majoria 
van fer ruta per països en trànsit (58%) i van viatjar soles (36%). Un cop a destí, es van 
alliberar per mitjans propis (51%) i un 32% ho van fer els cossos policials. En el 41% dels 
casos la dona es troba actualment en situació de perill.  

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens 
públics o privats, la dona accedeix de manera voluntària a SICAR cat. Posteriorment, es 
dissenya un pla d'intervenció individual, que coordina un equip interdisciplinari, en el qual 
s’acorden amb la usuària els objectius del seu procés de recuperació. La dona pot accedir 

SICAR cat atén el 2017 un total de 212 víctimes de tràfic d'éssers 
humans, 23 de les quals són menors  

 



9 | 41 
 
 

a un o a diversos serveis que el programa ofereix (retorn voluntari, allotjament, salut, 
assistència jurídica, atenció social, formació i treball).  

Principals resultats d’intervenció 2017 
 
El Servei Jurídic de SICAR cat ha estat el recurs més utilitzat per les usuàries. En total, va  
atendre 140 dones, de les quals 74 van ser noves altes.  

El Dret Internacional permet a les víctimes de TEH acollir-se tant als mecanismes de 
protecció i atenció, específicament previstos a la “Llei d'Estrangeria” (article 59bis de la 
LOEX); com el seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil, quan estan en necessitat de 
protecció internacional, per tal de garantir el principi de no-devolució i evitar el risc de patir 
un tracte inhumà o degradant. En aquests casos ambdues vies són compatibles.  

De les 74 noves altes al servei, 46 es van beneficiar per l'aplicació de mecanismes de 
l'article 59bis de la LOEX i dels 41 períodes de restabliment i reflexió oferts, 37 dones s’hi 
van acollir. A més, es van concedir 11 permisos de residència i treball provisionals, 6 per 
col·laboració policial i 5 per situació personal. També es van renovar 30 permisos de 
residència i treball provisionals per 1 any d’anys anteriors, pendents d’esdevenir definitius 
per 5 anys.  

Respecte el dret d’asil, una dona víctima de tràfic d’éssers humans va veure reconegut el 
seu dret a l’asil i va obtenir l’estatut de refugiada. A més, 40 dones ateses el 2017 van ser 
susceptibles de protecció internacional i van rebre assessorament especialitzat del servei 
jurídic de l’entitat.  

D’aquestes 40 persones, finalment un total de 29 dones, 13 de les quals en territori i 16 a 
frontera, van sol·licitar protecció internacional i 8 menors per extensió també a territori. El 
100% d’aquestes 37 sol·licituds van ser admeses a tràmit. A més, l’equip jurídic va fer el 
seguiment de 15 sol·licituds d’anys anteriors (10 dones i 5 menors d’edat).  

Finalment, 47 persones van regularitzar la seva situació administrativa ja fos mitjançant el 
59bis o la “Llei d’asil”. D’aquestes 47, 3 dones van regularitzar per ambdues vies.  

Des del punt de vista penal, es van formalitzar 16 denúncies, el 47% de les quals com a 
testimonis protegits, i l’equip jurídic va continuar el seguiment penal de 61 dones.  
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El Servei d’Allotjament, que des dels diferents dispositius residencials propis i externs atén 
les necessitats bàsiques, en condicions de protecció i seguretat, va rebre 51 demandes, el 
96% de les quals es van respondre. Els dispositius residencials de SICAR cat, amb 19 
places, van allotjar 34 persones, és a dir, 28 dones i 6 fills/es. D'altra banda, 15 dones van 
accedir a l'habitatge en recursos no residencials amb el suport de l’entitat.  

Des Atenció Social s'acompanya el procés d'integració social de les víctimes de TEH, es 
promocionen les seves pròpies capacitats i, a més, es facilita l'accés als recursos que 
contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida. Es van resoldre el 2017 el 98% de les 
104 demandes de cobertura de necessitats bàsiques i el 99% de demandes relacionades 
amb ajudes econòmiques.  
 

Un total de 13 dones de les 26 ateses en el Servei de Formació i Treball van trobar feina, 
el 23% de les quals, per més de 3 mesos, amb contracte i amb remuneració a partir del 
salari mínim interprofessional (SMI). El 62% de les usuàries que es van ocupar van fer-ho 
a través del programa RAI (Intervenció per a la recuperació, apoderament i inserció laboral 
de dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual), que duu a terme 
SICAR cat conjuntament amb la Fundació SURT.  

Amb el Servei de Retorn, es facilita a les víctimes de TEH el retorn voluntari al país d’origen, 
en condicions de seguretat. Durant el 2017, 4 dones van decidir tornar, 1 a Europa de l’Est 
i 3 a Amèrica de Llatina. Un d’aquests retorns es va gestionar amb l’Organització 
Internacional per a les Migracions (OIM), ens amb qui SICAR cat té un conveni per garantir 
un trasllat segur de les víctimes de TEH quan decideixen donar-se una altra oportunitat al 
seu país. D’altra banda, 2 retorns voluntaris els va gestionar directament SICAR cat i 1 per 
altres mitjans.  

Des del Servei de Salut es possibilita l’accés a la salut per acompanyar la recuperació física 
però també psicològica ja que les víctimes han patit un delicte que causa profunds danys 
psicològics.  

Recuperar-se d'aquesta greu violació de Drets Humans comporta temps i una intervenció 
terapèutica que faciliti la cura de les ferides emocionals i psicològiques que es deriven de 
l'experiència traumàtica viscuda. Un total de 29 dones van rebre suport psicològic i 
psiquiàtric.  
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Menors  

El 2017 SICAR cat va atendre 23 menors: 14 fills/es d'usuàries (9 en seguiment, 5 nous 
casos), que inclouen les unitats familiars, i 9 MINA, és a dir, menors immigrants no 
acompanyades (3 en seguiment, 6 nous casos). Les unitats familiars són famílies 
monoparentals víctimes del tràfic d’éssers humans. Estan compostes per una dona i els 
seus fills/es menors a càrrec que es troben en territori. De les 11 ateses el 2017, 8 són 
d’anys anteriors i 3 corresponen a noves altes.  

Principals resultats d’incidència  

A part de l'atenció integral a víctimes de tràfic d'éssers humans, des d'una perspectiva de 
Drets Humans, SICAR cat denuncia la situació de les víctimes de TEH amb accions de 
sensibilització i incidència política. El 2017, com a entitat especialitzada, va participar en 31 
activitats formatives a través de les quals va poder arribar a 1430 persones i ha esdevingut 
partner dels projectes europeus PHIT (Psychological Health Impact of Trafficking in Human 
Beings on female victims) i Justice at Last, iniciatives que tenen continuïtat aquest 2018.  

Finalment, es van mantenir 63 reunions amb 40 actors i institucions clau per garantir l’accés 
a drets de les víctimes de tràfic d’éssers humans tant adultes com menors (protecció 
internacional, procés administratiu i penal).  

Altres accions destacades van ser: Compareixença al Parlament de Catalunya a petició de 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, Participació a l’Intergrup de les persones refugiades 
a Catalunya, Presentació al Parlament Europeu, Brussel·les, del ‘Conveni d’atenció a les 
víctimes de TEH entre SICAR cat i els Mossos d’Esquadra’, Informe ombra a la Comissió 
dels Drets del Nen de Nacions Unides, Informe ombra al GRETA (Group of Experts on 
Action against Trafficking in Human Beings), Contribució a la creació dels neologismes 
‘tràfic de persones’ i ‘contraban de persones’ per part del TERMCAT.  
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Rosa Maria Jané Chueca. Catalunya Cristiana. 25.03.2018 

Fins fa molt poc gairebé ningú no havia sentit a parlar de Puerto Maldonado. Ara, gràcies a 
la visita que va fer el papa Francesc el mes de gener passat, sabem que és una petita capital 
de l’Amazònia peruana. Una de les perifèries que el Pontífex va voler col·locar al centre del 
món per posar en relleu la riquesa d’aquesta terra i de la població indígena que hi viu.  

Jaume Andrés és un germà marista que treballa a Puerto Maldonado des de fa gairebé 
cinc anys. Ens reconeix que es va fer una tasca de sensibilització important a la zona per 
rebre el Papa: «La resposta va ser magnífica i la gent es va entregar.» La raó de visitar 
Puerto Maldonado, segons aquest marista català, es troba «en la línia de la Laudato Si, que 
no només és una encíclica ecològica de defensa de la natura, sinó de defensa de la natura 
humanitzada». I afegeix: «El Sant Pare volia deixar clar que els indígenes existeixen, que 
tenen uns drets que no poden ser trepitjats i que les seves cultures són un valor primordial.»  

Com a Església, reflexiona el germà Jaume, «ens plantegem què podem fer davant les 
agressions que pateix la Casa Comuna, com anomena el Sant Pare la nostra Terra. Com la 

defensem i com defensem la 
vida i la cultura d’aquesta gent. 
Què podem fer davant les grans 
empreses multinacionals que 
estan malmetent l’Amazònia. El 
gran drama és la mineria il·legal, 
de l’or a la nostra regió. Davant 
d’això hi ha una profunda 
impotència, no només de 
l’Església, també de l’Estat, 
perquè és una activitat que va a 
més».  

Aquesta activitat minera il·legal 
suposa un atemptat contra la 
dignitat de les persones, perquè 
va «contra els drets dels 
treballadors», ens explica 
Jaume Andrés, «no hi ha lleis 

laborals, ni fiscals ni mediambientals... hi governen unes màfies amb un poder immens. A 
més si aquesta activitat deixa d’existir, s’atempta contra la subsistència de moltes famílies 
que només tenen com a ingrés el que treuen d’aquesta activitat».  

La solució no és gens fàcil. De fet, «s’ha establert una mena d’aliança entre les necessitats 
imperioses de la gent i una activitat totalment depredadora», es lamenta el germà marista. 
Per això, diu, «l’Església creu que s’haurien de legalitzar aquestes explotacions i que sigui 
l’Estat qui posi tècnics per ajudar-les a complir una sèrie de normes legals com fer estudis 
d’impacte ambiental, plans d’evacuació de residus...». Però «l’Estat no està fent l’esforç de 
posar serveis tècnics o jurídics perquè moltes d’aquestes empreses puguin ser legals, que 
realment compleixin els estàndards de protecció ambiental i que defensin els drets de les 
persones».  

Les conseqüències d’aquestes mines il·legals són devastadores: s’esvaeixen territoris 
protegits, s’aboquen residus sense control, es contamina amb mercuri... la taxa d’homicidis 
és de rècord. «És una cosa horrible», constata Jaume Andrés, «ningú no s’ha enriquit mai 

La missió des de la selva 
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treballant a les mines, encara que se suposa que és una feina ben pagada. Cada any hi ha 
un mínim de 250 desapareguts a la zona minera. És com un “salvatge oest” ple de 
“prostibars”, en diuen. El tràfic de persones està molt estès amb noies també menors 
d’edat».  

Projectes educatius  

La prioritat del vicariat apostòlic de Puerto Maldonado és l’educació. Hi ha moltes comunitats 
natives que no tenen professors perquè l’Estat no els en pot fer arribar. Hi ha una xarxa 
d’escoles de l’Església, que ha pactat amb l’Estat: el govern posa la infraestructura i els 
mitjans, i l’Església posa els professors, ens explica el germà Jaume. «Són fins a 47 les 
comunitats natives que si no tinguessin professors de l’Església es quedarien sense 
educació primària.»  

Un terç dels natius no tenen accés a l’educació secundària. Actualment hi ha un parell de 
congregacions religioses, una d’elles els maristes, que tenen cadascuna un internat d’unes 
30 places per a secundària. El vicariat també proporciona professors de Religió a 79 escoles 
públiques. Com diu Jaume Andrés, «a partir de l’educació es pot construir un altre món». I 
comenta orgullós que «tots 
els indígenes que 
actualment ocupen algun 
lloc de representació de les 
seves comunitats han estat 
formats en aquests centres 
de l’Església».  

El principal obstacle per dur 
a terme la missió «és la 
manca de personal», 
confessa el germà marista, 
«i arribar a les comunitats 
és complicat. No hi ha 
carreteres, s’ha de fer amb barques a motor i barquers experts i això costa un dineral... 
algunes zones no es poden ni visitar un cop l’any...». Amb un somriure, Jaume Andrés 
també apunta que «ens faltaria més iniciativa, més esperit apostòlic, deixar-nos-hi la pell...».  

Aquest religiós marista era professor en una escola de Mataró i fa gairebé vuit anys que va 
arribar al Perú. Primer va estar a Lima en un àmbit més intel·lectual, col·laborant amb la 
universitat. I després ja va passar a la selva: «Aquí treballem i veiem uns resultats molt 
minsos, però la nostra tasca és sembrar amb il·lusió. La meva comunitat és una joia, com 
tota la vida religiosa a Puerto Maldonado. I el nostre bisbe, Mons. David Martínez de Aguirre, 
és una meravella. És una persona propera, senzilla... que ha viscut tretze anys entre els 
indígenes. És fantàstic col·laborar en una Església així.»  

Es nota que el germà Jaume està feliç de viure a la selva amb població indígena: «Viure 
amb aquella gent no és gens difícil. És gent senzilla, que accepta les coses com venen, 
valoren l’Església... són bona gent.» Per això, s’atreveix a fer una invitació: «Qui vulgui venir 
tindrà feina segur en tots els camps: educació, sanitat, atenció a la dona... Oferim un fort 
sentit comunitari i d’unitat cristiana, i una gran capacitat de viure a la intempèrie perquè les 
coses no sempre surten com vols. Allà l’educació és molt difícil sobretot amb els natius, 
perquè funcionen amb altres conceptes.»  

Tot i això, considera que «és un repte bonic i engrescador, però no fàcil. Tens la sensació 
que estàs veritablement apartat del món i que vius en un univers particular. És una terra 
sagrada i t’has de descalçar quan la trepitges, com va dir el Sant Pare...».  
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Religión en Libertad. 31.03.2018 

Marisa Macicior tiene 22 años y hace poco más de un mes que entró como novicia en el 
convento de las clarisas de Monzón (Huesca). Esta joven madrileña ha dejado su región 
y el último curso de Psicología por una vida de clausura y lejos de pensar que renuncia algo 
afirma ser profundamente feliz con la decisión que ha tomado.  

Con un gran convencimiento y naturalidad Marisa explica al portal Iglesia de Aragón cómo 
alimentó su fe, el momento en el que empezó a sentir la vocación a la vida religiosa y 
la evolución que acabó llevándola al convento: 

¿Qué recuerdas de tu niñez? 
Aunque vengo de una familia cristiana, cuando yo era pequeña, la fe se vivía con el típico 
“yo soy creyente pero no practicante”. Había una conciencia de que era importante, pero se 
había relajado. Al mudarme a Madrid, empecé a tratar mucho con mi tía Marta, hermana de 
mi padre, que me fascinaba hablándome de la fe. Al primer retiro fui engañada, con apenas 
12 años. Me dijo: “Voy al Retiro”. Pensé que era al parque del Retiro y le dije: “Pues voy 
contigo”; y acabé en el Colegio de Cluny, donde luego estudié. Como empecé a ir a los 
retiros, también lo hicieron mis padres, que siguen hasta ahora. Desde entonces ha 
sido un camino de encuentro, porque Dios existe, Dios quiere y Dios habla. 
 
¿Cómo ha sido ese proceso? 
Poco a poco, he ido conociendo a una persona que está viva y es real. Bien es cierto que, 
entre medio, se han mezclado pasiones a nivel personal, la música, el mundo del teatro… 
Entré en una productora en la que sentía que podía llevar a Dios al mundo del arte, de la 
belleza. Mi fe, mi trabajo y mis pasiones se empezaron a mezclar cada vez más y era una 
sensación complicada, porque me sentaba en la oración y decía: “Mira, Señor, todo lo que 
estoy haciendo por ti y, sin embrago, te siento muy lejos”. No entendía por qué no 
encajaba. Los Oblatos fueron una luz en el camino… 
 
Entré en el grupo de los Oblatos de María Inmaculada y tuvimos una convivencia para 
preparar un campamento y me di cuenta de que estaba muy lejos de Dios. En medio de ese 
no encontrarme, de no entender, empecé a salir con un chico y le pedí a mi director espiritual 

Marisa, al convento con 22 años: “En dos semanas ya  
he sido más feliz que en toda mi vida” 

 

https://www.iglesiaenaragon.com/no-llevo-aqui-ni-dos-semanas-y-ya-he-sido-mas-feliz-que-en-toda-mi-vida
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que quería hacer un retiro de unos días, para resituarme. Los Oblatos tenían relación con 
las Clarisas de Monzón y aquí vine, con la única pretensión de encontrarme con Dios y 
resituar mi vida. 
 
¿Cuándo fue esto? 
Hace dos años, del 20 al 27 de junio de 2016. 
 
Viniste para quedarte. ¿Qué tocó tu corazón? 
Estuve seis días y me tocó la coherencia de las hermanas. Volví a Madrid con una sensación 
de querer ser muy coherente con mi fe. No se puede decir “yo soy cristiano”, “quiero 
querer a Dios”, pero no rezar. Aquí me encontré cara a cara con Él y, también, 
conmigo misma.  
 
A veces, en el día a día, es difícil dar respuesta a preguntas clave: quién soy yo, qué quiere 
Dios de mí… No me fui con la sensación de “quiero ser Clarisa”, pero sí con el 
convencimiento de que tenía que vivir una vida auténtica. 
 
¿Cómo fue la vuelta a la rutina? 
Sentía la necesidad de ir a misa, comulgar y rezar todos los días. En medio de ese 
silencio, Dios empezó a tocar muchas cosas que estaban en mi corazón y llegó justo 
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Polonia. El Señor se puso serio (risas), 
sentía que quería algo más de mí. Como dice don Ángel, el obispo de aquí, la única frase 
que merece la pena ser contestada es: ¿Señor, desde dónde quieres que yo te sirva? Al 
regresar de la JMJ, me di cuenta de que había muchas cosas en mi corazón que no podía 
compartir con mi novio ateo. Tuve que dejarlo porque no estaba viviendo en verdad con él. 
 

¿Y entonces? 
Comencé un proceso de discernimiento. Volví a Monzón con las monjas y empecé a 
conocer la vida de Santa Clara. Fue bonito y conmovedor, porque en su manera de 
responder al Señor, encontré el modo en que yo quería vivir toda mi vida.¿Qué te enamoró 
de ese carisma? 
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Santa Clara es fascinante. Me enamoré de su forma tan real y coherente de responder 
a Dios, que es lo que yo buscaba. Un aspecto clave es la pobreza, que yo no había vivido, 
ni muchísimo menos. El no ser nada para que Él lo sea todo es muy sencillo, pero llena una 
vida. La sensación que tenemos en la sociedad actual es de tener cuanto más mejor y la 
realidad es que no estamos siendo felices. No llevo aquí ni dos semanas y ya he sido más 
feliz de lo que he sido en toda mi vida. 
 
¿Cómo explicárselo a alguien de tu edad? 
Nunca he querido a nadie tanto como ahora quiero a Dios, y siento que no le quiero nada 
(risas). El corazón vibra de una manera distinta. Lo que les diría a los jóvenes es que no 
se conformen con una “felicidad” de fin de semana. Está en juego su vida. 
 
No basta con que el mundo piense que estoy bien, sino que debemos tomarnos en serio 
nuestra felicidad. Hay que alcanzar la plenitud que no regala colgar en Instagram fotos 
maquilladas de una vida mediocre. Yo invito a recorrer ese camino interior, porque quien 
busca encuentra. Dios está deseando tocar el corazón de la gente…   
 
¿Has perdido libertad? 
Contra lo que pueda parecer, siento que la he ganado. Aquí he encontrado una verdadera 
libertad. Uno no es más libre por tener muchas opciones para hacer cosas que no 
quiere hacer, sino que es libre de verdad cuando elige lo que quieres hacer y lo 
hace. Incluso cuando elige lo que quiere de verdad y no lo que te apetece. En este sentido, 
quiero lo mismo que santa Clara: no abrazar nada que imponga absolutamente nadie salvo 
Dios. 
  

https://www.religionenlibertad.com/marisa-convento-con-anos-dos-semanas--63364.htm 

 

 

https://www.religionenlibertad.com/marisa-convento-con-anos-dos-semanas--63364.htm
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M. Núria Illas, priora del Monestir de Valldonzella. Catalunya Cristiana. 01.04.2018 

En totes les societats i cultures trobem l’existència de molts i variats serveis. Alguns tenen 
un valor comunitari i d’altres, d’individual. N’hi ha que sorgeixen en moments de necessitat i 
aleshores resulten beneficiosos per a tothom perquè han activat la generositat, el respecte, 
la tolerància, la bondat...  

Al nostre món contemporani generalment hi ha coneixença del sentit dels valors que 
comporten fer un servei realitzat amb tota la responsabilitat. Hi ha persones que ho 
consideren d’un valor incalculable, segueixen les ensenyances del Mestre que diu: Crist el 
Fill de l’home no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida com a rescat per a 
tothom (Mc 20,28).  

A qui desconeix els avantatges d’aquesta joia de servir els altres amb amor i responsabilitat, 
i generositat, els direm: coratge, ànims! I com diu sant Pau, poseu els vostres membres al 
servei de Déu com a instruments per fer el bé (Rm 6,13). Perquè la vida és «un donar i 
rebre».  

El servei responsable és oferir el millor valor a l’altre, amb gran amor lliurat primerament a 
Déu, i això dona llibertat, alegria, per continuar servint arreu. Són moltes les lliçons de serveis 
molt vàlids, els que es fan en àmbit d’Església, que com a pionera dona testimoni d’activitats 
diverses i que constitueixen un bé per a tots, perquè segueix els exemples del seu guia i 
model que és Crist.  

El seu servei va ser el d’estimar fins a donar la vida en la creu. Aquest és el nostre Mestre, 
a qui seguim. I abans de la seva Passió ens deixà aquesta invitació que diu: «Si algú es vol 
fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo m’estic» (Jn 12). I aquest és el valor de 
l’autèntic servei responsable.  

 

 

El valor del servei responsable 
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Conxa Adell i Cardellach, monja de Sant Pere de les Puel·les. Diumenge 5è de Quaresma, 
cicle B 18.03.2018  

 

 «Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit», diu 
Jesús en l’evangeli d’avui (Jn 12,20-33) fent al·lusió a la seva pròpia mort.  

 

Com a cristians, tenim la certesa que la mort última ens obre a la vida eterna, que la mort és 
una condició indispensable per a una vida que intuïm i desitgem, però de la qual no en 
sabem res, excepte per la predicació de Jesús. Hem de tornar a ser pols i retornar a la terra,  

Però després hi ha les altres morts, les que al llarg de la vida ens fan veritablement mal, 
aquelles que potser encara no hem pogut superar.  

Com és que Jesús parla 
precisament d’un gra de 
blat? Si hagués parlat de la 
llavor de la pastanaga, 
potser hauria estat més 
gratificant. La pastanaga 
creix ufanosa i ferma sota 
terra, mentre oneja la seva 
cabellera al grat del vent. 
Ningú no la veu créixer. 
Quan algú la desenterra, fa 
goig de veure el seu bonic 
color taronja i, per poc que la 
netegis, ja te la pots menjar. 
Única, solitària i bona de 
veure.  

Però amb el gra de blat és 
totalment diferent. Veus com 
va creixent per damunt dels camps, fins a tenir el color del sol que li dona vida, deixant-se 
bressolar pel vent. De seguida creix com a comunitat. Cada espiga, una comunitat ben 
atapeïda, donant-se suport mútuament. Així, fent pinya, comencen un discerniment i 
separen el gra de la palla. Ara sí que poden fer un procés i donar molt de fruit.  

El procés és compartir el gra d’altres espigues i acceptar de morir una segona vegada sota 
la mola per esdevenir pols. I, ja farina, compartir una altra vegada el seu espai amb l’aigua, 
el llevat i la sal. Després de la moguda, quedar-se quiet en silenci una bona estona a redós 
de l’escalfor del forn.  

Un procés llarg per al nostre pa de cada dia. Un procés llarg que el mateix Jesús accepta 
per esdevenir el pa de l’eucaristia.  

Jesús ens diu que ha arribat la seva hora, la de la mort absurda, però acceptada. En la seva 
torbació hi ha un moment de dubte: «Què he de dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora?». I de 
seguida la resposta ràpida: «No, és per arribar en aquesta hora, que jo he vingut».  

Quan sigui enlairat a la terra, el mirarem sense entendre. Però, sabrem veure-hi el gra de 
blat que ha mort?  

El gra de blat i la pastanaga 
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Josep-Miquel Bausset, monjo de Motserrat. Catalunya Cristiana. 25.03.2018 

 

El 12 de març es va escaure el desè aniversari de la mort del P. Abat Cassià M. Just, un 
monjo que amb la seva vida ens va mostrar la bondat i la misericòrdia de Déu.  

Home del Concili, l’abat Cassià ens parlava d’aquell aire fresc que va ser el Vaticà II i que a 
Montserrat va ser viscut amb joiosa esperança: «S’ha millorat molt des del Vaticà II, però no 
hem aplicat com seria desitjable les grans orientacions del papa Joan XXIII i de Pau VI, com 
és la corresponsabilitat dels laics i especialment de les dones, el sentit de servei de la 
jerarquia, l’opció preferencial pels pobres, la reforma de la Cúria.» El P. Cassià, que era una 
persona senzilla i propera, patia per la situació de l’Església: «Em preocupa la imatge de 
por i de negativitat que dona sovint el Magisteri de l’Església. Hi ha una falta de coratge per 
sintonitzar amb la nostra gent.» I és que el P. Cassià desitjava una Església més preocupada 
per comunicar l’Evangeli, que per tenir-ho tot definit i legislat.  

Els últims mesos de la seva vida vaig tenir el goig d’acompanyar el P. Cassià en la seva 
malaltia. Van ser moltes les hores que passàrem junts a l’Hospital de Manresa, tot compartit 
la conversa i la pregària, el silenci i l’esperança. Al llarg de  

la seva malaltia, sempre ens acompanyava en les visites a Manresa el llibre Jesús, de 
Joseba Andoni Pagola, un autor que el P. Cassià estimava particularment. Quan havíem de 
sortir a urgències, sempre em deia: «Josep Miquel, no et deixis el llibre de Pagola.» Recordo 
el seu rostre ple de pau quan li llegia algun fragment del llibre: «Els malalts experimenten 
en la seva carn la força guaridora d’un Déu amic de la vida.» El mateix Pagola li havia dedicat 
el seu llibre: «A Cassià Just, con un abrazo grande. Que encuentres siempre en Jesús, luz, 
gozo interior y paz.»  

En la seva vida, un do de Déu per als qui el vam conèixer, va treballar per una «Església de 
braços oberts que no refusa ni condemna, sinó que acull i troba un lloc per a cadascun dels 
seus fills i filles».  

  

L’abat Cassià 
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Joan Andreu Parra. Catalunya Cristiana. 01.04.2018 

«Déu és saborós com una croqueta.» Aquest també podria haver estat el titular d’aquesta 
entrevista que es va realitzar en un establiment especialitzat en aquesta delicadesa 
gastronòmica. El pare Jesús Sans (l’Arboç, 1958) és un exemple vivent de la pastoral de 
proximitat i aquesta va ser l’expressió que li va etzibar al dependent que va confessar-se 
descregut.  

Des del setembre passat, el pare Sans és el nou prior dels Carmelites a Badalona. Ha 
deixat la capital del Segrià on durant quinze anys va presidir Unesco Lleida i va ser membre 
fundador de l’Assemblea Municipal de les Religions. És professor de diàleg interreligiós a 
l’ISCREB de Lleida i properament ho serà al de Barcelona. Acaba d’engegar el grup Carmel 
Ecumènic i Interreligiós de Badalona, amb una vintena de membres i que es trobarà de 
manera regular el tercer dilluns de cada mes a les 20 h.  

Quina comunitat carmelita s’ha trobat a Badalona?  
M’he trobat una comunitat oberta, viva, creativa, dinàmica i solidària, seguint les petjades de 
Teresa i Joan de la Creu que potencien petites comunitats amb un equilibri entre la mística i 
el compromís solidari.  
 
A més d’això, l’important de la comunitat són la pregària en comunitat, la fraternitat i el treball 
i el compromís. Tenim la sort de comptar amb un voluntariat de laics fabulós i corresponsable 
de la pastoral.  
 

P. Jesús Sans Compte, prior de les Carmelites de Badalona: 

“L’església de futur ha de ser menys clericalitzada i més evangèlica” 
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Heu creat un grup de pregària i formació per conèixer millor les tradicions religioses 
a Badalona. Com somia aquest grup d’aquí a cinc anys?  
El grup serà el mateix que ara havent aprofundit en l’amistat, en la comunió i en la formació 
interreligiosa.  
 
Què pot aportar l’escola mística carmelitana per tirar-lo endavant?  
La mística de la comunió, de la relació amb Déu i del diàleg amb els germans.  
 
Serà una cèl·lula aïllada o connectada?  
El futur de tota persona és que estiguem sempre en relació i en creixement i, per tant, el 
nostre grup vol seguir aquesta línia. Estarem en connexió amb els altres grups del Carmel 
Ecumènic i Interreligiós que hi ha a la península, amb totes les iniciatives ecumèniques que 
hi hagi a Badalona, amb el centre Unesco Catalunya i amb la delegació diocesana 
d’ecumenisme i relacions interreligioses.  
 
Com promoveu el protagonisme del laïcat?  
Amb confiança, responsabilitat i llibertat, i també formació; sempre dins d’un diàleg 
constructiu. Cadascú —laics, preveres i religiosos— té el seu paper i una manera d’entendre 

la vida. Si volem una Església de futur ha de 
ser amb responsabilitats, menys clericalitzada 
i més evangèlica; tots estem en el vaixell de 
l’Evangeli, en la línia de Jesús. Per això cal 
més transparència, més senzillesa, més 
proximitat a la gent pobra.  
 
 Vostè té experiència en el treball 
ecumènic a Mallorca, l’any 2015 va 
publicar un llibre sobre la pregària 
interreligiosa i a Lleida va impulsar el Grup 
de Diàleg Interreligiós. És possible pregar 
junts?  
Una constant de la meva vida és la dimensió 
ecumènica i la interreligiosa. Un professor de 
Mística comparada al noviciat em va fer 
descobrir que el món té diferents colors, 
diferents religions. Ell havia vingut de Japó i 
em va ajudar a llegir el Tao, entre altres, i a 
obrir el tercer ull, el de la saviesa.  
En el meu llibre, La pregària interreligiosa 
avui. Poden pregar juntes les religions? 
(Pagès Editors, 2015), explico que sí que 
podem pregar juntes, malgrat que hi hagi 
diferències teològiques; l’important no és el 

pensament sinó la mateixa vida. Allò que ens uneix a la humanitat és un dels llenguatges 
més profunds, la poesia i el silenci, també la música, l’art, la pintura. Un eix que ens uneix a 
totes les religions és el silenci fecund, la pregària feta estimació.  
 
Hi ha un coneixement suficient entre les diferents confessions?  
No, estem encara a les beceroles. Per desgràcia, hi ha molta desconeixença, por, prejudicis 
i monopolis de les religions; el camí del futur eclesial ha de ser caminar, resar, col·laborar i 
treballar plegats, perquè hi hagi més pau, més justícia, més amor i així el món veurà que 
som testimonis d’unitat.  
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Bea Talegón. El Obrero. 30.03.2018 

Me eduqué en un colegio de monjas. Y siempre estaré 
agradecida por todo lo que allí aprendí. Las hermanas del 
Colegio Santa Ana fueron para mi una familia en la que aprendí 
algo fundamental que me acompañará siempre: los principios 
y los valores que toda persona debería tener. 

No provengo de una familia especialmente practicante. Me 
educaron siempre en la libertad y, sobre todo, en el respeto. Y 
por eso también me acompañaron en la decisión que tomé 
cuando decidí estudiar en un instituto público y en una 
universidad pública. Pero a pesar de mi decisión, he podido tener la suerte de conocer de 
primera mano en qué consiste una educación cristiana, que respetaré siempre. 

 La fundadora de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana fue la 
catalana María Rafols Bruna. Conocí su historia en el colegio, la de una mujer entregada en 
cuerpo y alma a cuidar de los enfermos, a proteger a los más débiles, llegando incluso a 
interceder por ellos en procesos penales injustos. Ella misma fue condenada por “conspirar” 
contra la corona, aunque esta historia sería más propia para otro momento. 

En mi colegio aprendí de qué va eso de la solidaridad, la autenticidad, el compromiso con la 
verdad y sobre todo, la humildad para saber ponerse al servicio de las causas más justas. 
Tuve la oportunidad de convivir con monjas que dedicaban su entrega a ayudar en Ruanda. 
Venían a visitarnos y a contarnos cómo era la vida allí y todo lo que podíamos hacer por 
ayudar. Desde nuestra casa, desde nuestras familias. Y yo, ya de pequeña, soñaba con la 
idea de hacerme monja, como ellas, y marcharme a las “misiones”. Después aprendí que no 
era necesario tener que hacerlo de ese modo, y fue cuando emprendí mi formación como 
cooperante internacional. Mis principios y convicciones no han cambiado, aunque es cierto 
que los “aparatos” del poder nunca me gustaron. Ni en la Iglesia ni en los partidos políticos. 
Otra cuestión es mantener y defender los principios y los valores que en ellos se supone 
defienden. 

Hoy me defino entre el agnosticismo y el ateísmo. Le sigo dando vueltas a las ideas que nos 
trascienden. Sobre todo después de ser madre. No soy devota, ni me gustan los mamoneos 
del poder, sea éste el que sea. Me gusta la entrega a las causas que considero justas, la 
defensa de los humildes, de los débiles, de los que injustamente son silenciados, 
machacados y maltratados. Busco de manera incansable el lugar y la manera para que la 
verdad se escuche, para que la injusticia se conozca y pueda combatirse. Desde la 
cooperación en su día, desde la política después, desde el periodismo y la creación de 
opinión pública en este momento. No sé si todos los esfuerzos tendrán algún día respuesta, 
que no es otra que conseguir que el mundo sea más justo, más humano, más decente. Pero 
no dejaremos de intentarlo. 

Leía hoy esta carta de un sacerdote. Y no podía dejar de agradecerle sus palabras, su 
enorme dignidad. El hecho de poner en su lugar a quienes manosean y destrozan las nobles 
creencias. Es triste y lamentable que quienes nos gobiernan carezcan del más mínimo rigor, 
del más mínimo respeto por cuestiones tan relevantes. Defender la paz, la justicia social, la 
verdad y el amor no cabe entre rifles e himnos que veneran la muerte. No. Lo que me 
enseñaron las Hermanas de Santa Ana no era así. Y por eso las tengo tanto cariño después 
de treinta años. Ellas, junto a mi familia, me enseñaron a hacer todo por amor. Y gracias a 
su educación (no adoctrinamiento) he podido ser libre en la vida para elegir, y precisamente 

“Lo que las monjas me enseñaron” 

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-Defensa-Maria-Dolores-Cospedal_6_755284479.html
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quedarme con eso: entendí que la religión, sea la que sea, trata de enseñarnos a amar. Y 
que puedes llamarlo como quieras, pero en definitiva, creer en unos valores y principios que 
trascienden al individuo, son la base de la convivencia. 

Este gobierno, como bien señala el sacerdote en su carta abierta, destroza todo lo que 
cualquier religión trata de predicar. Pisotea el amor al prójimo, la paz, la verdad y la justicia. 
Lo hacen cada día. Y además, tratan de aparentar ser más papistas que el papa dándose 
goles de pecho, besando estatuas, y dándole medallas a vírgenes. No sé si su blasfemia 
(según el sacerdote) tiene cabida para entenderse desde algún lugar que no sea el mero 
interés, oportunismo y una ignorancia supina. Pero lo que sí sé es que ni valores cristianos 
ni ciudadanos. Nada de nada. Generadores de mentiras, de injusticias y de odio. 
Manipuladores de la realidad a través de la que condenan con sus corruptelas a cientos de 
miles de personas inocentes: que sufren y padecen la mediocridad de nuestros dirigentes. 
No sólo como gestores, que también, sino como seres humanos. 

Estos días en los que tantos saldrán a caminar detrás de cristos y vírgenes, son buenos 
momentos para analizar a qué están jugando. Dónde han quedado los verdaderos principios 
que a mí me enseñaron las monjas y por dónde se pasan estas gentes tan devotas lo 
realmente importante de esa fe que dicen abrazar. 

Más educación, más sanidad, más derechos y más justicia. Y por supuesto, más conexión 
con el verdadero mensaje de su religión. De amor se trataba. A ver si se dan cuenta de una 
vez: lo que ustedes producen es lo más lejano a este profundo y honesto sentimiento. Les 
recomiendo entregar parte de su tiempo a visitar algún lugar muy lejano, desnudos de 
millones y de avaricia: váyanse a cooperar allí donde van las monjas y los sacerdotes. 
Quédense allí un tiempo, señores y señoras del gobierno y aprendan, aprendan de lo que 
significa trabajar por y para los demás. 

Y después, ya verán ustedes como entienden el verdadero destrozo que están ocasionando. 
Se lo digo desde el respeto, desde la creencia en los valores que unas monjas me enseñaron 
y que hoy, sin ser devota ni discípula de religión alguna, defiendo con todo el amor del mundo 
lo que ellas me enseñaron. 

 

https://elobrero.es/opinion/item/11113-lo-que-las-monjas-me-ensenyaron.html 

https://elobrero.es/opinion/item/11113-lo-que-las-monjas-me-ensenyaron.html
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Cuando se habla de resurrección, el primer comentario suele ser que de allá nadie volvió 
para decir lo que pasa. Esa constatación con aires de evidente, lo sería si la resurrección se 
entendiese como un regreso de los muertos a la vida, un desandar el camino desde la 
oscuridad de la tumba a la luz acostumbrada de nuestras vidas. 

Pero no es eso lo que entendemos quienes celebramos que Cristo ha resucitado. 

¡La resurrección de Cristo no es regreso a su pasado sino entrada en su futuro! ¡Su Pascua 
no es recaída en el mundo viejo sino comienzo de un mundo nuevo!  

Por la resurrección, no recobra el hombre la vida perdida sino que se abre a una vida nueva, 
a la vida de Dios. Resucitado, no regresa el hombre a la mortalidad sino que se le reviste 
de inmortalidad. 

“Habéis muerto –dice el Apóstol- y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios”, o, lo que es lo mismo, la 
vida de Dios está escondida con Cristo en nosotros. 

Así que, si alguien nos pregunta por la resurrección, no 
decimos: De allá nadie volvió. Sino que confesamos: 
¡Cristo Jesús vive!, y somos sus testigos, pues “hemos 
comido y bebido con él después de su resurrección”, más 
aún, hemos resucitado con él, y estamos con él a la 
derecha de Dios en el cielo. 

Es cierto: De allá nadie volvió. Pero es más cierto aún 
que allá, en la vida nueva, ya hemos entrado 
misteriosamente los que creemos en Cristo Jesús. 

Con él nos encontramos y comemos siempre que, 
conforme a su mandato, escuchamos su palabra, hacemos nuestra su acción de gracias y 
recibimos los sacramentos de su vida entregada. 

Arrodillados como el Señor a los pies de la humanidad, de él aprendemos a servir a los 
pequeños, a curar heridas, a limpiar miserias, a entregar como un pan nuestras vidas a los 
pobres. Con Cristo resucitado comemos y bebemos siempre que los pobres se sientan a 
nuestra mesa. Y aunque sea poco lo que haya para compartir y guardemos silencio mientras 
lo compartimos, sabemos muy bien que es el Señor quien está con nosotros. 

Porque comemos y bebemos con él, llevamos en el corazón su paz, la que él nos ha dado, 
su alegría, en la que él nos envuelve, su Espíritu, con el que él nos unge, nos transforma, 
nos fortalece, nos consuela, nos vivifica, nos justifica, nos santifica, nos resucita. 

Su paz, su alegría, su Espíritu, son en nosotros los voceros de su resurrección. 

Sabemos que él vive, porque vive en nosotros, porque espera con nosotros, porque ama en 
nosotros, y, en este cuerpo suyo que es la Iglesia, él va llenando la tierra de humanidad 
humilde, de humanidad pacificada, de humanidad reconciliada, de humanidad nueva, recia, 
libre y justa, de humanidad resucitada, de humanidad divinizada. Sólo tu vida, Iglesia de 
Cristo, puede dar testimonio de que Cristo vive.  

El mundo te necesita para salvarse de su resignación a la nada. El mundo te necesita para 
estrenar humanidad, para entrar en el día de la resurrección. 

Deja que se transparente en ti la luz de Cristo resucitado. 

+ Fr. Santiago Agrelo. Arzobispo de Tánger 

“Testigos de la resurrección” 
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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 115 €: 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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XXè Simposi de la Fundació Claret:  
“La religió de les sèries. El fet religiós en les sèries de televisió” 

 

Estem vivint un èxit incontestable de les sèries televisives, que ha revolucionat el panorama 
de la ficció audiovisual, fent la competència al cinema en qualitat, audiència i narració 
d’històries. Impulsades per potents plataformes com HBO, Netflix, Movistar+ o Amazon, 
creen una gran addicció i fidelització, afavorida per la gran adaptació a diverses plataformes 
digitals en les que s’ofereixen (TV, mòbil, tauleta, portàtil). 
 
Les sèries, a més d’un gran negoci d’entreteniment, s’han convertit en un significatiu 
fenomen social i cultural, amb efectes globalitzadors. En els seus guions descriuen 
situacions quotidianes, exposen models de conducta, plantegen les preguntes essencials 
de la vida i n’orienten les respostes i per tant marquen valors i tendències a infants, joves i 
adults, competint en influència amb la família, l’escola o les comunitats religioses. D’aquí 
la necessitat de sentit crític per analitzar els interessos i objectius que hi ha darrera de cada 
producte i els valors i models que reflecteixen. 
 
Això ho podem dir també de les sèries produïdes a casa nostra i també molt seguides, per 
la seva proximitat cultural i per la seva emissió en obert, com Ventdelplà, La Riera, Polseres 
vermelles o darrerament Merlí, que ha causat un notable impacte entre els adolescents i 
joves. 
 
En aquest Simposi ens proposem abordar aquest fenomen de les sèries per la seva força 
configuradora, analitzant especialment com plantegen el tema religiós, ben present en 
moltes d’elles de gran èxit, especialment les que provenen de canals anglosaxons, com Los 
Soprano, Perdidos (ABC), The Young Pope, True Detective, Joc de trons (HBO), o Broken 
(BBC). La fe hi apareix de diverses maneres: des del sentit crític, la reflexió, el dubte, el 
drama, la moral, el testimoni o el rebuig. No podem dir el mateix de les sèries espanyoles i 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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catalanes, que, en general, solen 
ridiculitzar la religió o simplement 
ignorar-la. Amb quins criteris o 
“prejudicis” una productora 
enfoca el tema religiós en una 
sèrie? Quina visió n’ofereix, quin 
paper en la vida de les persones 
i en la societat? Reflecteix 
adequadament el que es viu a la 
societat? 
 
Programa 

9:15-9:45h: Recepció i recollida 
de material. 

9:45h: presentació del Simposi, a 
càrrec de Màxim Muñoz, 
president de la Fundació Claret. 

10h: Ponència: «El fenomen de 
les sèries i el seu impacte en 
l’imaginari col·lectiu. Tractament 
del fet religiós». Luís M. Güell, 
director i productor de sèries com 
Ventdelplà, Arnau, Ermessenda, 
Les veus del Pamano, La Señora 
o Amar en tiempos revueltos. 

10:45h: Comunicació: «Quina 
visió ofereixen les sèries del fet 
religiós? Anàlisi i perspectives» 
Josep M. Carbonell, degà de la 
Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals 
Blanquerna-URL. 

11:30h: Descans 

12h: Taula Rodona-Debat obert, moderada per Jordi Roigé, director d’ANIMASET, Mèdia i 
Comunicació. Participants: 

 Cristina Muñoz, cap de Documentals de TV3, anterior cap d’entreteniment i programes. 

 Valentí Feixas, doctor en Educació. Professor de la FPCEE Blanquerna - Universitat 

Ramon Llull. 

 María-José Masanet, doctora en Comunicació. Investigadora sobre sèries de TV i joves 

i adolescents. Universitat Pompeu Fabra.  

 

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. 

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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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 

 

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 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/cursos-monografics/162
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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 
 
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).  

mailto:avellanes@maristes.org
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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. 
 
 

Blanquerna-URL: Concert-Pregó de Pasqua 2018 
 
Blanquerna-URL organitza el Concert-Pregó 
de Pasqua amb el títol "Pasqua arreu", amb 
la participació de Jordi Miras al piano, el Cor 
Blanquerna, i la Coral Juvenil Rodamón. 

El pregó el pronunciarà Maria del Mar 
Albajar, abadessa del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat. L'acte tindrà lloc a 
l'auditori de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna-URL, el pròxim 5 d'abril a les 
20h. 

 

Albajar és diplomada en Ciències Empresarials i llicenciada en Ciències 
Econòmiques a la Universitat de Barcelona, diplomada en Ciències Religioses  a 
l'ISCREB i llicenciada en Teologia a Berkeley, als Estats Units.  
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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.  
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.  
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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.  
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 
 

Taula rodona sobre comunicació religiosa a l’Església del s.XXI 
 
Ens plau convidar-vos a l’eucaristia d’acció de gràcies amb motiu del 50è aniversari de la 
Comunitat de Sant’Egidio, que serà presidida per S. E. 
Mons. Juan José Omella Omella, cardenal arquebisbe 
de Barcelona. 
  
Diumenge, 15 d’abril de 2018, a les 17:30  
Basílica de Santa Maria del Mar. Plaça de Santa Maria, 
1. 08003 Barcelona  
 
Es prega confirmació Comunitat de Sant’Egidio. Tel. 93 
441 81 23 – e-mail: info@santegidio.es - 
www.santegidio.org  
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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


35 | 41 
 
 

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  Càmeres i Acció 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.   

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/
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II Jornada de Comunicació ACO 

 
 

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. 
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Presentació del llibre “L’hort medicinal” 

 
Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

 

Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-
2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
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Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius 
(Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 
MES DE JUNIO 
01-09: Padre Juan José Martines sj 
17-24: Padre José Luis Bartolomé CSsR 
 
MES DE JULIO 
17- 25: Padre Juan José Rodríguez Ponce sj 
 
MES DESEPTIEMBRE 
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
 
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la noche del primer día y terminan la noche del día 
señalado. Si una vez hecha la reserva de la plaza, surge un motivo por el que no pueda 
acudir, avise con tiempo suficiente para poder disponer de la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y grupos organizados para retiros, asambleas etc. 
desde el compromiso cristiano.  
Los E. E. se realizan en castellano. 
En el momento de hacer la reserva de la plaza, se debe ingresar 50€ a fondo perdido a la 
Caixa de la cuenta del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descontar en el pago final.                         
Para garantizar y formalizar la asistencia a los E.E. se pagará la totalidad 15 días antes del 
inicio de los mismos. 

 

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 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de 
Montserrat 
 
TARDA DE SILENCI 
Gna.M.Benoît Dintimille, OSB  
Data: 07/04/18 de 16h a 18h. 
 
QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 14/04/18 de 10h a 12:30h. 
 
TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTORIA - II 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 14/04/18 de 15h a 17:30h. 
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QI GONG (Txi-Kung) 
Clara Soler / Aprenentatge del Qi Gong des de 2005, amb diferents mestres (Neus Pintat, 
Ives Requena, Mestre Yap, Dr. Gaspar Garcia). Professora de Qi Gong a l’Escola Pia de 
Sarrià, tant d’alumnes com d’adults. 
Data: Del 20/04/18 al 22/04/18 
 
FOCUSING III  
Josep Santacreu / Psicòleg. Psicoterapeuta. Trainer en Focusing pel The International 
Focusing Institute. Professor col·laborador a la Universitat de Vic 
Data: Del 28/04/18 al 29/04/18 
 
ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 28/04/18 de 16:30h a 18h. 
 
PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 28/04/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 
 
 

 

Una bona i esperançada Pasqua!  

Després de celebrar la Setmana Santa, que ha culminat 
en la Vetlla Pasqual en què escoltàvem les paraules del 
jove vestit de blanc, assegut dins el sepulcre de Jesús: 
“No tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el 
crucificat? Ha ressuscitat, no hi és aquí”. Després 
d’escoltar aquestes paraules, com no pot ser d’una altra 
manera, tornem a l’escola esperançats. Sabem que el 
bé és més fort que el mal, que l’amor és la força més 
poderosa que existeix. És el triomf que Crist ens ofereix. 
Per això som homes i dones d’esperança.  

Tornem a l’escola en el nostre moment històric. No podem defugir la realitat. Les escoles 
cristianes de Catalunya veiem amb preocupació els fets que s’han produït des que deixàrem 
les aules. Creiem que són fets que ens allunyen de la necessària recuperació de la 
normalitat en les institucions polítiques catalanes després de les eleccions de desembre.  

Les dificultats per a la formació de govern d’acord amb el mandat de les urnes, les mesures 
de presó provisional que ha dictat l’autoritat judicial o la situació incerta del president 
incrementen el malestar d’un sector important de la societat catalana.  

Considerem que és necessari reconduir aquesta realitat que ha sorgit de la incapacitat o de 
la manca de voluntat d’establir un diàleg entre les parts per evitar que es deteriorin la 
convivència i les garanties democràtiques.  

Les escoles cristianes, com totes les escoles del país, vivim amb preocupació aquesta 
creixent tensió social, que no voldríem que es traslladés a l’escola. És per això que 
continuarem treballant amb convicció per educar el nostre alumnat en el respecte a les 
persones i les seves idees, la convivència i el diàleg. Volem continuar sent homes i dones 
d’esperança, de l’esperança que se’ns ha anunciat en la Vetlla Pasqual.  

FECC Informa. Núm. 677. 03.04.2018 
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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.  
 

 
 
 

 

Des de fa 50 anys, Justícia i Pau defensa els drets humans, la justícia social, el 
desarmament, la solidaritat i el medi ambient. Una entitat cristiana que treballa en 
campanyes de denúncia i sensibilització sobre temes com les presons, la immigració, la 
infància, l'habitatge, la banca ètica o l'ecologia. Aquest diumenge 8 d'abril, a les 10.30, 
"Signes dels temps" entrevista Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona. La 
conversa s'ha gravat a la galeria número 4 de l'antiga presó Model de Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 8 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 

Signes dels temps a TV3: "Ciència i fe” 
 

Calendari URC 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
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10 dt URC junta directiva 

16 dll CEVRE 

21 ds CONFER Reunió a Madrid de Regionals i Diocesanes 

23 dll CEVRE 

27-29 dv-dg URC Curs-taller de dinamització comunitària 

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 
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