
 
 

 
 

“El meu humil objectiu és fer ressonar una vegada més 
l'anomenat a la santedat, procurant encarnar-ho en el 

context actual, amb els seus riscos, desafiaments i 
oportunitats”. 

Nova Exhortació Apostólica del papa Francesc: “Gaudete et Exsultate” 

Barcelona, 12 d’abril de 2018                                                                                   ANY XI  núm. 
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El número 3.077 de “Vida Nueva”, amb data del 7-13 d’abril de 2018, 
publica un article, signat per José Lorenzo, amb el títol: “Hay 
parroquias donde los fieles no se dan la paz”. El subtítol afirma: 
“Preocupación en la Iglesia catalana por un ‘enfrentamiento civil’ tras 
la detención de Puigdemont y varios ‘exconsellers’”. Totes les fonts 
utilitzades són anònimes. En concret, tres, una de les quals 
correspon, segons l’autor de l’article, a un bisbe. Dues d’elles 
expressen clarament que volen mantenir-se en l’anonimat. En aquest 
context, hi ha una referència a l’URC en un apartat titulat 
“Cataláncatolicismo”. Heus ací el seu contingut: 

 
Otros prelados emitieron tuits mostrando su preocupación, aunque no pasó 
desapercibido el del arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, para 
quien los "los dolorosos encarcelamientos preventivos reiteran que el problema de 
las relaciones Cataluña y España es político". “Hasta entonces, eran mensajes que 
llamaban a no perder la calma. El cambio de paso fue el del cardenal Sistach, que lo 
hizo en clave política", señala una de las fuentes. En esta línea, este eclesiástico 
percibe un intento de "crear una especie de cataláncatolicismo" y muestra su 
preocupación por un nuevo curso para religiosos y religiosas destinados en Cataluña 
provenientes de otras partes de España, de Europa u otros continentes -que pondrá 
en marcha la Unión de Religiosos de Cataluña- y que incluye formación sobre la 
realidad social, cultural, histórica y religiosa de esa comunidad. 
 

Està clar que la referència de la font anònima al nostre curs, així com el situar-lo sota 
l’epígraf “cataláncatolismo” tergiversen greument la intenció i finalitat del curs esmentat. 
 
La referència al nou curs programat per l’URC té un precedent a OKdiario: “La Iglesia 
catalana abre un ‘campo de reeducación’ para frailes y monjas llegados del resto de 
España”. Agustín de Grado, el seu autor, arriba a escriure el 2 d’abril  : “Lo llaman proceso 
de inculturación, pero en realidad recuerda a los ‘campos de reeducación’ de la China 
maoísta.” Afirmacions senzillament aberrants, molt en sintonia amb l’orientació general 
d’aquest mitjà. 
 
Si anem a la font, és a dir, al full escrit on s’informa d’aquest curs, trobem que porta per  
títol “Missió pastoral avui a Catalunya. Claus per a religioses i religiosos nouvinguts”. Tot 
seguit s’hi escriu: “Aquesta proposta formativa s’adreça a religioses i religiosos que estan 
destinats a viure la seva vida religiosa a Catalunya per un temps indeterminat i a 
desenvolupar-hi la seva missió pastoral”. Aquest curs, encara en fase de programació, va 
ser presentat a la 78 assemblea general de l’URC, celebrada al Seminari Conciliar de 
Barcelona, el  passat 15 de març. En aquesta assemblea, van assistir-hi la religiosa 
Mariña Ríos, presidenta de CONFER (Conferencia Española de Religiosos) i la religiosa 
Mª Victoria González de Castejón, coordinadora de las Regionals i Diocesanes de 
CONFER. El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, en la seva intervenció d’obertura de 
l’assemblea, va explicar l’abast d’aquesta proposta. Es tracta que les persones destinades 
a Catalunya “coneguin bé el context cultural i eclesial on han d’inculturar la seva vida i 
missió”. Objectiu que, a partir de les recents reestructuracions de les circumscripcions 
canòniques, esdevé més important. Res, doncs, de “cataláncatolicisme” i menys encara 
d’”reeducació” independentista. 
 

Puntualització a un article de “Vida Nueva” 
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La polarització política en la que vivim immersos ho arrossega tot. Aquesta proposta 
interna, lliure en la participació, vol proporcionar eines útils a religioses i religiosos 
destinats a Catalunya per al desenvolupament de la seva missió pastoral. En canvi, no 
han dit res que en la mateixa assemblea s’hagi presentat un curs/taller de dinamització 
comunitària, que serà impartit en castellà per un equip provinent de Madrid. Si les 
intencions fossin les que expressen aquests crítics, el taller seria impensable. No 
trencarem el nostre esperit obert per aquestes interpretacions interessades. 
 
Escric això per deixar en el seu lloc la voluntat i transparència de la junta directiva en la 
programació d’un curs, motivat per una profunda voluntat pastoral. Esperem poder 
continuar, en un clima de superació de conflictes, la col·laboració al servei de la veritat i 
de la concòrdia. 
 

Afegitons 
 
1. Nova exhortació apostòlica del papa Francesc: “Gaudete et Exsultate” 

La santedat en el món contemporani. Una magnífica oportunitat per reflexionar 
sobre un tema que està en l’entranya de la vida consagrada. El Papa diu en el 
núm. 2 de l’exhortació: “Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el 
llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus 
riesgos, desafíos y oportunidades”. Hi ha el risc de reduïr la santedat a 
beatificacions i canonitzacions. Aquesta crida del Papa ens situa en el nucli del 
nostre compromís en el seguiment de Jesús. Minuts després de la seva publicació 
al Vaticà, l’URC va trametre als subscriptor de l’Horeb un Servei de Documentació 
amb el text complet de l’esmentada exhortació. 
 

2. Curs/Taller de dinamització comunitària. 
Atès que les inscripció en el moment de trametre aquest Horeb han superat el 
nombre mínim de 30 participants, en concret n’hi ha apuntat 36, el curs se 
celebrarà tal com està programat. Celebrem l’acolliment magnífic que ha tingut 
aquesta convocatòria i desitgem que es desenvolupi de manera satisfactòria per a 
tothom. Vint dies abans de la data per confirmar la celebració del curs s’ha obtingut 
el nombre bàsic de participants.  
 

3. “Catalunya Cristiana” es renova 
Felicitem des de l’Horeb l’esperit de renovació del setmanari que al mes de gener 
va aconseguir el núm. 2000. L’URC, i la vida religiosa en general, té unes 
magnífiques relacions amb “Catalunya Cristiana”, que recull tradicionalment el 
batec, la presència i les inquietuds de la vida consagrada. Avui, a les 7 de la tarda, 
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, 
com a acte commemoratiu del núm. 2.000 
 

4. La religió de les sèries. El fet religiós en les sèries de televisió. 
Dissabte, 14 d’abril, se celebra el XXè. Simposi de la Fundació Claret sobre un 
tema de profunda actualitat i de gran repercussió en el camp social. Buscar 
respostes a alguna preguntes: 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? 
 

Lluís Serra Llansana 
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Avui, dilluns 9 d’abril, acaba de ser presentada al Vaticà l’Exhortació Apostòlica del papa 
Francesc: “Gaudete et Exsultat” sobre la santedat. Han presentat el document 
l’arquebisbe Angelo de Donatis, vicari de Roma; Gianni Valente, periodista i Paola 
Bignardi , representant d’Acció Catòlica. Amb quina finalitat ha escrit el papa aquest 
document: “Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, 
procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades” 
(núm. 2).  

El capítol primer tracta sobre la crida a la santedat. El capítol segon reflexiona sobre dos 
subtils enemics de la santedat, concretament el gnosticisme actual i el pelagianisme 
actual. El capítol tercer es titula: “A la llum del Mestre”. El capítol quart apunta algunes 
notes de la santedat en el món actual: resistència, paciència, mansuetud, alegria, sentit de 
l’humor, audàcia, fervor. El capítol cinquè parla sobre combat, vigilància i discerniment.  

L’URC publica al Servei de Documentació núm. 188 l’esmentada exhortació apostòlica 
perquè sigui a l’abast dels nostres lectors i puguin reflexionar-lo des del primer moment. 

Podeu consultar-lo a: www.vatican.va i també al nostre web al Servei de Documentació. 

 

RESUM DE L’EXHORTACIÓ APOSTÒLICA DEL SANT PARE FRANCESC  

Gaudete et Exsultate 
SOBRE LA CRIDA A LA SANTEDAT EN EL MÓN ACTUAL  

 NOTA DE PREMSA. Barcelona, 9 d’abril de 2018 

 
No és d'esperar aquí un tractat acadèmic o doctrinal 
sobre la santedat. L'objectiu d'aquest text és «fer 
ressonar un cop més la crida a la santedat, procurant 
encarnar-la en el context actual».  

La Santedat, tema de la nova exhortació apostòlica “Gaudete et 
Exsultate del papa Francesc 

 
 

http://www.vatican.va/
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Capítol 1: LA CRIDA A LA SANTEDAT   

Hi ha molts tipus de sants. A més dels sants oficialment reconeguts per l'Església, hi ha 
moltes més persones corrents que no figuren als llibres d'història i, tot i així, han estat 
decisives per a canviar el món. Inclouen molts cristians el martiri dels quals és un signe 
del nostre temps. «Cada sant és una missió; és un projecte del Pare per reflectir i 
encarnar, en un moment determinat de la història, un aspecte de l'Evangeli». La santedat 

és viure els misteris de la vida de Crist, 
«morir i ressuscitar constantment amb 
ell», i reproduir en la pròpia existència 
diferents aspectes de la vida terrenal de 
Jesús: la seva proximitat als últims, la 
seva pobresa i altres manifestacions del 
seu lliurament per amor. «Permet a 
l'Esperit Sant que forgi en tu aquest 
misteri personal que reflecteixi Jesucrist 
en el món d'avui», en la missió de 
construir el regne d'amor, justícia i pau 
universal.   
La santedat és tan diversa com la 
humanitat; el Senyor té en ment un camí 
particular per a cada creient, no solament 
per al clergat, els consagrats, o els que 
viuen una vida contemplativa. Tots estem 
cridats a la santedat, qualsevol que sigui 
el nostre paper, «vivint amb amor i oferint 
el propi testimoni», i en les ocupacions de 
cada dia, orientats cap a Déu. Entre les 
formes de donar testimoni hi ha els «estils 
femenins de santedat», de dones santes 
famoses i també de tantes dones 
«desconegudes o oblidades» que han 

transformat les seves comunitats. A més de grans desafiaments, la santedat creix a través 
de gestos petits: rebutjant les crítiques, escoltant amb paciència i amor, dient una paraula 
amable a una persona pobra.   
La santedat et manté fidel en el més profund de tu mateix, lliure de tota forma d'esclavitud, 
i donant fruit en el nostre món. La santedat no et fa menys humà, ja que és una trobada 
entre la teva debilitat i el poder de la gràcia de Déu. Però necessitem moments de soledat 
i de silenci davant Déu, per enfrontar-nos al nostre jo veritable i deixar entrar-hi Déu.  
  

  

Capítol 2: DOS SUBTILS ENEMICS DE LA SANTEDAT   
El gnosticisme i el pelagianisme, dues «falsificacions de la santedat» que van sorgir en 
els primers segles cristians, segueixen sent enganyoses. Aquestes heretgies proposen 
«un immanentisme antropocèntric disfressat de veritat catòlica» en exagerar la perfecció 
humana desconnectada de la gràcia.   
Els gnòstics no mesuren la perfecció de les persones pel seu grau de caritat, sinó per la 
quantitat de dades i coneixements que acumulen. En separar l'intel·lecte de la carn, 
redueixen els ensenyaments de Jesús a una lògica freda i dura que busca dominar-ho tot. 
Però en realitat, la doctrina «no és un sistema tancat, privat de dinàmiques capaces de 
generar interrogants, dubtes, qüestionaments». L'experiència cristiana no és un conjunt 
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d'elucubracions mentals; la veritable saviesa cristiana no ha de desconnectar de la 
misericòrdia cap al proïsme.   
El mateix poder que els gnòstics atribuïen a la intel·ligència, els pelagians van començar a 
atribuir-lo a la voluntat humana, a l'esforç personal. Tot i que els pelagians moderns 
parlen de la gràcia de Déu amb discursos edulcorats, en el fons solen transmetre la idea 
que tot es pot amb la voluntat humana, com si ella fos una cosa pura, perfecta, 
omnipotent, a la qual s'hi afegeix la gràcia. Es pretén ignorar que en aquesta vida les 
fragilitats humanes no són sanades completament i definitivament per la gràcia.   
La gràcia, precisament perquè suposa la nostra naturalesa, no ens fa superhomes de cop, 
sinó que ens pren i transforma d'una forma progressiva. Si rebutgem aquesta manera 
històrica i progressiva, de fet podem arribar a negar i bloquejar la gràcia del Senyor. La 
seva amistat ens supera infinitament, no pot ser comprada per nosaltres amb les nostres 
obres i només pot ser un regal de la seva iniciativa d'amor. Solament a partir del do de 
Déu, lliurement acollit i humilment rebut, podem cooperar amb els nostres esforços per 
deixar-nos transformar més i més.  
Quan sobrevaloren la voluntat humana i les seves pròpies capacitats, alguns cristians 
poden tendir cap a una obsessió per la llei, la fascinació per mostrar conquestes socials i 
polítiques, l'ostentació en la cura de la litúrgia, de la doctrina i del prestigi de l'Església, la 
vanaglòria lligada a la gestió d'assumptes pràctics, l'embadaliment per les dinàmiques 
d'autoajuda i de realització autoreferencial. La vida de l'Església es converteix en una 
peça de museu o en una possessió de pocs. Això priva l'Evangeli de la seva senzillesa 
captivadora i de la seva sal, i el redueix a un projecte que deixa poc espai a l'obra de la 
gràcia.  
  

Capítol 3: A LA LLUM DEL MESTRE   
A les Benaurances es dibuixa el rostre del Mestre, que nosaltres estem cridats a 
transparentar en la quotidianitat 
de les nostres vides. Aquí la 
paraula «feliç» o «benaurat», 
passa a ser sinònim de «sant», 
perquè expressa que la persona 
que és fidel a Déu i viu la seva 
Paraula aconsegueix, en el 
lliurament de si mateix, la 
veritable felicitat. Només podem 
viure-les si l'Esperit Sant ens 
envaeix amb tota la seva potència 
i ens allibera de la debilitat de 
l'egoisme, de la comoditat, de l'orgull.  
 
El Papa Francesc descriu cadascuna de les Benaurances i la seva invitació, concloent 
cada secció:   
● Ser pobre en el cor, això és santedat.   

● Reaccionar amb humil mansuetud, això és santedat.   

● Saber plorar amb els altres, això és santedat.   

● Buscar la justícia amb fam i set, això és santedat.   

● Mirar i actuar amb misericòrdia, això és santedat.   

● Mantenir el cor net de tot el que taca l'amor, això és santedat.  

● Sembrar pau al nostre voltant, això és santedat.   

● Acceptar cada dia el camí de l'Evangeli encara que ens porti problemes, això és 

santedat.   
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En el capítol 25 de l'evangeli de Mateu (vv. 31-46), Jesús torna a aturar-se en una 
d'aquestes benaurances, la que declara feliços els misericordiosos. «Si busquem aquesta 
santedat que agrada als ulls de Déu, en aquest text hi trobem precisament un protocol 
sobre el qual serem jutjats». Quan reconeixem Crist en el pobre i en el que pateix, se'ns 
revela el mateix cor de Crist, els seus 
sentiments i opcions més profundes. «El 
Senyor ens va deixar ben clar que la 
santedat no es pot entendre ni viure al 
marge d'aquestes exigències».  
Algunes ideologies enganyoses ens 
porten d'una banda a separar aquestes 
exigències de l'Evangeli de la seva 
relació personal amb el Senyor, 
convertint així el cristianisme en una 
espècie d'ONG, llevant-li aquesta 
mística lluminosa que tan bé van viure i 
van manifestar els sants. D'altra banda, 
hi ha aquells que viuen sospitant del 
compromís social dels altres, 
considerant-lo quelcom superficial, mundà, secularista, immanentista, comunista, 
populista. O el relativitzen com si hi hagués altres coses més importants o com si només 
interessés una determinada ètica o una raó que ells defensen.   
La defensa de l'innocent que no ha nascut, per exemple, ha de ser clara, ferma i 
apassionada, perquè allà hi ha en joc la dignitat de la vida humana, sempre sagrada, i ho 
exigeix l'amor a cada persona més enllà del seu desenvolupament. Però «igualment 
sagrada» és la vida dels pobres que ja han nascut, que es debaten en la misèria, 
l'abandó, la postergació, el tràfic de persones, l'eutanàsia encoberta en els malalts i 
ancians privats d'atenció, les noves formes d’esclavitud. Tampoc la situació dels migrants 
no ha de considerar-se un tema secundari al costat dels temes «seriosos» de la bioètica. 
Per a un cristià «només és possible l'actitud de posar-se en les sabates d'aquest germà 
que arrisca la seva vida per donar un futur als seus fills».  
  

Capítol 4: SIGNES DE SANTEDAT EN EL MÓN D'AVUI   

El Papa es refereix després a «alguns aspectes de la crida a la santedat que espero 
siguin especialment significatius», en forma de «cinc grans expressions d'amor a Déu i al 
proïsme que considero particularment importants a la llum d'alguns perills i limitacions 
presents en la cultura actual».   
 
1) Perseverança, paciència i mansuetud.   

Això descriu la fortalesa interior, basada en Déu, que fa possible donar un testimoni de 
constància a fer el bé. Hem de reconèixer i combatre les nostres inclinacions agressives i 
egoistes. Els cristians «poden formar part de xarxes de violència verbal a través d'internet 
i dels diversos fòrums o espais d'intercanvi digital». Els límits poden sobrepassar-se fins i 
tot en mitjans de comunicació catòlics, i la difamació i la calúmnia poden convertir-se en 
llocs comuns. «Crida l'atenció que de vegades, pretenent defensar altres manaments, es 
passa per alt completament el vuitè: "No aixecar fals testimoni ni mentir", i es destrossa la 
imatge de l'altre sense pietat».  
No ens fa bé mirar des de dalt, col·locar-nos en el lloc de jutges sense pietat, considerar 
els altres com indignes i pretendre donar lliçons permanentment. Aquesta és una subtil 
forma de violència.   
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Anar pel camí cap a la santedat significa suportar «humiliacions diàries», per exemple 
«aquells que callen per salvar la seva família, o eviten parlar bé d'ells mateixos i 
prefereixen exaltar els altres en lloc de gloriar-se, trien les tasques menys brillants, i fins i 
tot de vegades prefereixen suportar alguna cosa injusta per tal d’oferir-la al Senyor». 
Aquesta actitud «suposa un cor pacificat per Crist, alliberat d'aquesta agressivitat que 
brolla d'un jo massa gran».   
 
2) Alegria i sentit de l'humor   

El sant és capaç de viure amb alegria i sentit de l'humor. Irradia els altres amb un esperit 
positiu i esperançat, fins i tot en temps difícils. El mal humor no és signe de santedat. La 
tristesa pot ser un senyal d'ingratitud pels dons rebuts de Déu. L'alegria consumista i 
individualista tan present en algunes experiències culturals d'avui no brinda una alegria 
veritable; el consumisme només empatxa el cor.  
 
3) Audàcia i fervor   

La santedat és “parresia”: és audàcia, és empenta evangelitzadora que deixa una marca 
en aquest món. «L'audàcia i el coratge apostòlic són constitutius de la missió». Si ens 

atrevim a anar cap a les perifèries, 
hi trobarem Jesús, allà, en els cors 
dels nostres germans, en la seva 
carn ferida, en la seva vida 
oprimida, en la seva ànima 
enfosquida.   
L'Església no necessita tants 
buròcrates i funcionaris, sinó 
missioners apassionats, devorats 
per l'entusiasme de comunicar la 
veritable vida. Els sants ens 
sorprenen, ens desinstal·len, 
perquè les seves vides ens 
conviden a sortir de la mediocritat 
tranquil·la i anestesiant. L'Esperit 
Sant ens fa contemplar la història 

en la clau de Jesús ressuscitat. D'aquesta manera l'Església, en lloc d'estancar-se, podrà 
seguir endavant acollint les sorpreses del Senyor.   
 
4) En comunitat   

La santificació és un camí en el qual vivim i treballem en comunitat amb altres. Compartir 
la Paraula i celebrar junts l'Eucaristia ens fa més germans i ens va convertint en comunitat 
santa i missionera. Això dóna lloc també a veritables experiències místiques viscudes en 
comunitat.   
Però aquestes experiències són menys freqüents i menys importants que les coses 
petites de cada dia. Jesús convidava els seus deixebles a prestar atenció als petits 
detalls: el vi que s'acaba en una festa, una ovella que faltava, les dues monedes d'una 
vídua. A vegades enmig d'aquests petits detalls se'ns regalen experiències consoladores 
de Déu.   
 
5) En pregària constant   

L'oració confiada, qualsevol que sigui la seva durada, és la resposta d'un cor obert a la 
trobada amb Déu cara a cara, on pot escoltar-se la veu suau del Senyor. En aquest silenci 
és possible discernir, a la llum de l'Esperit, els camins de santedat que el Senyor ens 
proposa. Per a tot deixeble és indispensable estar amb el Mestre, escoltarlo, aprendre 
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d'ell sempre. Déu ha volgut entrar en la història, i així també la nostra pregària està teixida 
de records. Mira la teva història quan preguis i hi trobaràs molta misericòrdia.   
L'oració de súplica és expressió del cor que confia en Déu, que sap que sol no pot. 
L'oració de petició tantes vegades ens asserena el cor i ens ajuda a seguir lluitant amb 
esperança. L'oració d'intercessió té un valor particular, perquè és un acte de confiança en 
Déu i al mateix temps una expressió d'amor al proïsme.   
En l'Eucaristia, la Paraula aconsegueix la seva màxima eficàcia, perquè és presència real 
del qui és la Paraula viva.  
  

Capítol 5: COMBAT, VIGILÀNCIA I DISCERNIMENT   
El diable és present des de les primeres pàgines de les Escriptures. No pensem que és un 
mite, una representació, un símbol, una figura o una idea. No baixem la guàrdia per 
acabar més exposats.   
El nostre camí cap a la santedat és un combat constant per al qual tenim les armes 
poderoses que el Senyor ens dóna: la fe que s'expressa en la pregària, la meditació de la 
Paraula de Déu, la celebració de la Missa, l'adoració eucarística, la reconciliació 
sacramental, les obres de caritat, etc.   

El camí cap a la santedat és una font de pau i 
d'alegria, que ens dóna l'Esperit. ¿Com saber si 
alguna cosa ve de l'Esperit Sant o si el seu origen 
està en l'esperit del món o en l'esperit del diable? 
L'única manera és a través del discerniment, que 
no és el mateix que la intel·ligència i el sentit 
comú, és també un do que cal demanar. Avui dia, 
el do del discerniment s'ha tornat particularment 
necessari perquè la vida actual ofereix enormes 
distraccions, i el món les presenta com si fossin 
totes vàlides i bones. El discerniment és una 
gràcia. No pertany només als més intel·ligents o 
als millor educats. No requereix habilitats 
especials, sinó una disposició a escoltar: el 
Senyor, els altres, la realitat mateixa que sempre 
ens desafia de maneres noves. Només qui està 
disposat a escoltar té la llibertat per a renunciar al 
seu propi punt de vista parcial o insuficient, als 
seus costums, als seus esquemes. Hem de 
discernir els plans de Déu, per no oblidar la seva 
invitació a créixer. Per aquesta raó, demanaré a 
tots els cristians que examinin diàriament la seva 
consciència en un diàleg sincer amb Déu.   

Necessitem el silenci de l'oració prolongada per percebre millor el llenguatge de Déu, per 
interpretar el significat real de les inspiracions que creiem haver rebut, per calmar la 
nostra ansietat i veure el conjunt de la nostra existència renovada a la llum de Déu.  
Aquesta actitud de discerniment implica l'obediència a l'Evangeli com a últim criteri, però 
també al Magisteri que el custodia, intentant trobar en el tresor de l'Església el que sigui 
més fecund per a "l'avui" de la salvació; ja que la rigidesa no té lloc davant l'etern "avui" 
del Senyor ressuscitat.   
Déu ho demana tot de nosaltres, i també ens ho dóna tot. No vol entrar en les nostres 
vides per disminuir-les sinó per dur-les a plenitud. Demanem que l'Esperit Sant infongui 
en nosaltres un intens anhel de ser sants per a la major glòria de Déu i animem-nos els 
uns als altres en aquest intent. Així compartirem una felicitat que el món no ens podrà 
prendre.   
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A los Señores Obispos de Chile. 

Queridos hermanos en el episcopado: 

La recepción durante la semana 
pasada de los últimos documentos que 
completan el informe que me 
entregaron mis dos enviados 
especiales a Chile el 20 de marzo de 
2018, con un total de más de 2.300 
folios, me mueve a escribirles esta 
carta. Les aseguro mi oración y quiero compartir con Ustedes la convicción de que las 
dificultades presentes son también una ocasión para restablecer la confianza en la Iglesia, 
confianza rota por nuestros errores y pecados y para sanar unas heridas que no dejan de 
sangrar en el conjunto de la sociedad chilena. 

Sin la fe y sin la oración, la fraternidad es imposible. Por ello, en este 2º domingo de 
Pascua, en el día de la misericordia, les ofrezco esta reflexión con el deseo de que cada 
uno de Ustedes me acompañe en el itinerario interior que estoy recorriendo en las últimas 
semanas, a fin de que sea el Espíritu quien nos guíe con su don y no nuestros intereses 
o, peor aún, nuestro orgullo herido. 

A veces cuando tales males nos arrugan el alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados 
y abroquelados en nuestros cómodos “palacios de invierno”, el amor de Dios sale a 
nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, 
maduros y críticos. Cuando los medios de comunicación nos avergüenzan presentando 
una Iglesia casi siempre en novilunio, privada de la luz del Sol de justicia (S. 
Ambrosio, Hexameron IV, 8, 32) y tenemos la tentación de dudar de la victoria pascual del 
Resucitado, creo que como Santo Tomás no debemos temer la duda (Jn 20, 25), sino 
temer la pretensión de querer ver sin fiarnos del testimonio de aquellos que escucharon 
de los labios del Señor la promesa más hermosa (Mt 28, 20). 

Hoy les quiero hablar no de seguridades, sino de lo único que el Señor nos ofrece 
experimentar cada día: la alegría, la paz el perdón de nuestros pecados y la acción de Su 
gracia. 

Al respecto, quiero manifestar mi gratitud a S.E. Mons. Charles Scicluna, Arzobispo de 
Malta, y al Rev. Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, por su ingente labor de escucha serena y empática de los 64 testimonios que 
recogieron recientemente tanto en Nueva York como en Santiago de Chile. Les envié a 
escuchar desde el corazón y con humildad. Posteriormente, cuando me entregaron el 
informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, 
reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de 
graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos sexuales 
cometidos por diversos consagrados de vuestro País contra menores de edad, aquellos a 
los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia. 

El mismo más sentido y cordial agradecimiento lo debemos expresar como pastores a los 
que con honestidad, valentía y sentido de Iglesia solicitaron un encuentro con mis 
enviados y les mostraron las heridas de su alma. Mons. Scicluna y el Rev. Bertomeu me 
han referido cómo algunos obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y 

Carta del papa Francesc als Bisbes de Xile una vegada rebut l’informe 
de Mons. Charles J. Scicluna, arquebisbe de Malta 
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Osorno acudieron a la parroquia Holy Name de Nueva York o a la sede de Sotero Sanz, 
en Providencia, con una madurez, respeto y amabilidad que sobrecogían. 

Por otra parte, los días posteriores a dicha misión especial han sido testigos de otro hecho 
meritorio que deberíamos tener bien presente para otras ocasiones, pues no solo se ha 
mantenido el clima de confidencialidad alcanzado durante la Visita, sino que en ningún 
momento se ha cedido a la tentación de convertir esta delicada misión en un circo 
mediático. Al respecto, quiero agradecer a las diferentes organizaciones y medios de 
comunicación su profesionalidad al tratar este caso tan delicado, respetando el derecho 
de los ciudadanos a la información y la buena fama de los declarantes. 

Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha “misión especial”, creo poder 
afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin 
aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa 
dolor y vergüenza. 

Teniendo en cuenta todo esto les escribo a 
Ustedes, reunidos en la 115ª asamblea 
plenaria, para solicitar humildemente 
Vuestra colaboración y asistencia en el 
discernimiento de las medidas que a corto, 
medio y largo plazo deberán ser adoptadas 
para restablecer la comunión eclesial en 
Chile, con el objetivo de reparar en lo 
posible el escándalo y restablecer la justicia. 

Pienso convocarlos a Roma para dialogar 
sobre las conclusiones de la mencionada 
visita y mis conclusiones. He pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal, 
sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo de hacer resplandecer la verdad 
en nuestras vidas. Sobre la fecha encomiendo al Secretario de la Conferencia Episcopal 
hacerme llegar las posibilidades. 

En lo que me toca, reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en 
graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta 
de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los 
que ofendí y espero poder hacerlo personalmente, en las próximas semanas, en las 
reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. 

Permaneced en mí (Jn 15,4): estas palabras del Señor resuenan una y otra vez en estos 
días. Hablan de relaciones personales, de comunión, de fraternidad que atrae y convoca. 
Unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, los invito a injertar en vuestra oración de los 
próximos días una magnanimidad que nos prepare para el mencionado encuentro y que 
luego permita traducir en hechos concretos lo que habremos reflexionado. Quizás incluso 
también sería oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración. Ahora más que 
nunca no podemos volver a caer en la tentación de la verborrea o de quedarnos en los 
“universales”. Estos días, miremos a Cristo. Miremos su vida y sus gestos, especialmente 
cuando se muestra compasivo y misericordioso con los que han errado. Amemos en la 
verdad, pidamos la sabiduría del corazón y dejémonos convertir. 

A la espera de Vuestras noticias y rogando a S.E. Mons. Santiago Silva Retamales, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que publique la presente con la mayor 
celeridad posible, les imparto mi bendición y les pido por favor que no dejen de rezar por 
mí. 

Vaticano, 8 de abril de 2018 |                                                                           FRANCISCO 
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Pare nostre que en un cel de tempesta 
santifiqueu el vostre nom en l’esplendor dels llamps, 

vingui a nosaltres el tro de la vostra veu, 
ressoni la vostra voluntat de pau i de justícia 

en la nostra terra com en el vostre cel; 
el pa i la dignitat de cada dia, 

doneu-nos-els, Senyor, als qui en tenim necessitat; 
perdoneu la nostra ira i la nostra amargor 

com nosaltres perdonem –i ens costa tant!– 
la injustícia i la mentida dels qui ens volen esclafar; 

no permeteu que caiguem en la temptació 
de creure’ns millors que ells ni pitjors que ells, 

i deslliureu-nos de la por a qualsevol mal 
que ens hagi de venir de ser fidels al coratge 

d’un amor on capiguem, algun dia, tots. 
 

Amén. 
 
 
 

David Jou  

Pare nostre en un cel de tempesta 
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Àngels Doñate. Catalunya Cristiana. 08.04.2018 

  

El Camí de Calassanç és un recorregut que uneix els diferents indrets on va viure mossèn 
Josep Calassanç abans de la seva anada a Roma, on va crear l’Escola Pia. L’itinerari 
comença en terres de la Franja, a Peralta de la Sal. Segueix per Estadilla, Barbastre, 
Montsó, Lleida i Balaguer. Aquesta primera part es titula «Aprendre fa créixer» perquè 
passa pels llocs on Calassanç va viure de petit, adolescent i jove. Des d’on va néixer 
(Peralta de la Sal), on va fer els primers estudis (Estadilla), on va anar a la Universitat 
(Lleida) i on es va convertir en clergue (Balaguer).  

El segon bloc del Camí s’anomena «Assumir responsabilitats fa madurar» i comprèn les 
comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt 
Urgell i es mou pels indrets en què mossèn 
Calassanç va exercir diversos càrrecs d’alta 
responsabilitat al servei del bisbat d’Urgell. 
Finalment, el tercer bloc el coneixem com a 
«Implicar-se a transformar la societat» i ens permet 
aprofundir en la seva obra: l’Escola Pia. Segueix 
per la Noguera, la Segarra, l’Anoia, el Bages i 
acaba a Moià, on hi ha la primera Escola Pia del 
nostre país.  

Segons explica Aniol Noguera, coordinador del 
Camí i escolapi, «la iniciativa de fer un itinerari que 
ressegueixi la història de Calassanç va ser de Joan 
Florensa, escolapi i arxiver de la Província. 
Després, hem anat recollint aportacions. Per 
exemple, el subtítol, “un camí per aprendre”, és 
fruit de la participació d’un equip de professors. 
També la idea de treballar a partir de preguntes, 
que va ser fruit d’una reunió d’escolapis».  

El provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Eduard 
Pini, valora aquesta proposta «que ens permet 
conèixer i reconèixer qui som, des de les nostres 

arrels: de la mà del nostre fundador Calassanç i el territori en què la seva història, i per 
tant la nostra, va començar». Però sobretot destaca el fet de «fer-ho en comunitat, tot 
junts. Joves, famílies, educadors, religiosos i gaudint de l’art, la natura, la festa».  

El fundador  

Josep Calassanç i Gastó (1557 - 1648) és considerat l’iniciador de l’escola popular 
europea. L’any 1597 començà al barri del Trastevere de Roma la primera Escola Pia. Una 
obra que s’anà expandint i consolidant gràcies a la fundació de l’orde de l’Escola Pia. 
Calassanç fou un home emprenedor que engegà un projecte a partir de les idees i les 
experiències que aprengué en terres catalanes. Seguir el Camí de Calassanç serà una 
manera de conèixer millor aquest personatge, la seva obra i la seva espiritualitat i, per 
tant, una manera de conèixer-se més un mateix, com afirma Salvador Torné, professor 
d’Escola Pia Igualada i que va participar en la presentació: «M’interessa conèixer la 
història de Josep Calassanç en l’època en què va viure en aquelles contrades. El que 
m’agrada del Camí de Calassanç és que és un camí per aprendre, perquè sempre que fas 

El Camí de Calassanç: rere les passes del fundador  
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un camí aprens moltes coses de tu 
mateix i dels paratges que travesses. 
Pots fer el camí només per l’esforç físic, 
però també el pots fer per conèixer, i 
això t’obre a moltes dimensions.»  

Acte de presentació  

El diumenge 4 de març es va presentar 
l’itinerari que passa pel Pallars Sobirà. 
En un ambient festiu, els participants 
van poder tastar 15 km d’aquell camí, 
anant a peu des de Gerri de la Sal fins 
a Sort. Paral·lelament, també es van 
oferir diverses visites culturals. Una 
primera al monestir de Santa Maria de 
Gerri, tot recordant el pas de Calassanç 
per aquell indret l’any 1588; i una 
segona al Museu de la Sal d’aquella 
mateixa població. També a Sort es va 
poder visitar la Presó-Museu que 
commemora els moviments de refugiats 
durant la Segona Guerra Mundial.  

Els caminants van ser acollits a la 
parròquia de Sant Feliu de Sort en la 
celebració de la missa dominical. Al 
teatre de Sort, es va fer l’acte de presentació del Camí amb la presència de diverses 
autoritats locals.  

El pas del Camí de Calassanç pel Pallars Sobirà permet unir dues ciutats importants en la 
vida del sant: Tremp (on Calassanç fou oficial eclesiàstic) i la Seu d’Urgell (on exercí el 
càrrec de secretari del Capítol i del Bisbe). El Camí entra al Pallars Sobirà des del sud, 
per Peramea, i baixa cap a la riba de la Noguera Pallaresa per anar a buscar Gerri de la 
Sal. Continua cap a Sort, ciutat que ens recorda el temps en què Calassanç fou visitador 
episcopal d’aquella comarca. Més cap al nord, passa per Rialp, població on al segle XVII 
s’intentà de fundar una Escola Pia. El Camí segueix cap a Llavorsí i s’enfila fins a Sant 
Joan de l’Erm i arriba a l’Alt Urgell per Castellbò (una altra població que tingué una Escola 
Pia durant el segle XVIII).  

Salvador Torné comenta: «El que més valoro és el paisatge però, en el cas d’aquest 
projecte, m’interessa la descoberta del personatge de Calassanç i m’impressiona 
imaginar-me l’època en què va viure i com es devia moure la gent per aquest territori 
sense les facilitats actuals. Si tens curiositat pots aprendre’n moltes coses. Aquesta 
vegada, per exemple, vaig descobrir un espai molt interessant, que és el de la Mare de 
Déu d’Arboló. Hi havia passat moltes vegades i mai no m’hi havia fixat. Com que estava 
obert, vam visitar el lloc i la persona que se’n cuida ens va explicar moltíssimes coses».  

El projecte del Camí de Calassanç acaba tot just de començar. L’elaboració dels itineraris 
s’està fent en col·laboració amb les administracions locals. Cal agrair molt especialment la 
bona recepció i ajuda per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i dels ajuntaments 
de Baix Pallars i de Sort. També s’han començat a preparar les guies que permetran que 
els futurs pelegrins segueixin el Camí. A Sort, doncs, es va presentar la primera comarca 
que ja té tots els trams del Camí concretats damunt del mapa. De mica en mica s’hi aniran 
afegint trams, fins a completar aquest llarg recorregut de més de 600 quilòmetres.  
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El Germà Superior General dels Germans de les Escoles Cristianes serà a Espanya del 8 

al 21 d'abril. La visita pastoral té, entre d’altres objectius, conèixer el compromís amb la 

missió educativa de La Salle en el Districte Arlep.  

La presència pastoral del 
Germà Robert Schieler 
s'emmarca en les visites que 
el Germà Superior, juntament 
amb els Consellers Generals 
de l'Institut, realitza per 
conèixer la realitat de La 
Salle al món.  

En aquest cas, pretén 
acostar-se a les persones i 
conèixer, de primera mà, la 
resposta que La Salle està 
oferint a la realitat del seu 
entorn des del seu carisma.  

També realitzarà un acostament a la nova organització de xarxa de comunitats 
lasal·lianes a Espanya i Portugal, al desenvolupament de la missió compartida i el procés 
d'associació, i a l'evolució dels diversos projectes intercongregacionals que estan en 
marxa.  

Durant aquests dies aprofitarà per conèixer més de prop la proposta educativa i l'aposta 
realitzada per La Salle a favor dels més vulnerables. Aquesta es concreta a través de les 
obres socioeducatives del Districte i d'iniciatives específiques en els col·legis i institucions 
universitàries.  

El Germà Robert Schieler és Superior General dels Germans de les Escoles Cristianes 
des del 2014. Va néixer a Filadèlfia, Estats Units, i va realitzar la seva professió perpètua 
el 1979. Va exercir de professor al seu país per després estar tretze anys de missió a 
Filipines. En els anys anteriors a ser Superior General va exercir la missió de Conseller 
General per a la regió lasal·liana de la RELAN (USA i Canadà).  

Robert Schieler, superior general: “A La Salle hi ha una relació 
horitzontal entre homes i dones laics”                                                                     
 
Laura Mor. Catalunya Religió. 10.04.2018 

El germà Robert Schieler parla d'un model organitzatiu d'Església de tu a tu, i alerta de “la 
temptació de fer funcionar una organització i oblidar perquè existeix”. És el superior 
general de La Salle i aquest diumenge i dilluns ha visitat Catalunya. Una breu estada en el 
marc de la visita pastoral que, fins el 21 d'abril, fa a tot el Districte Arlep. Catalunya Religió 
l'hem entrevistat als Serveis Centrals La Salle Catalunya, al barri de Sant Gervasi de 
Barcelona. 

“Joan Baptista de La Salle va introduir un ministeri totalment nou a l'Església. L'Església hi 
estava en contra, la societat hi estava en contra; però ell tenia la confiança que Déu el 

El Superior General dels Germans de La Salle,  
Robert Schieler, visita el Districte Arlep  
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cridava en aquella direcció”. És així com Schieler posa en valor el laïcat, un fonament en 
la institució educativa de La Salle. Als inicis dels Germans de les Escoles Cristianes 
només hi havia un capellà: la resta eren un grup de laics. 

Una institució horitzontal 
S'estableix així una missió, una vocació: “Els laics tenen un ministeri i no una feina”. I 
també un estil organitzatiu: “Hi ha una relació horitzontal entre homes i dones laics”, 
apunta el superior de La Salle. I posa un exemple, d'aquest intenció de servei: “Quan el 
germà visitador acaba el seu mandat, continua ensenyant com a professor en una escola 
de primària”. 
“No són els professors, sinó la comunitat educativa el que farà que l'educació tingui èxit”. 
El mateix Joan Baptista ho va observar amb les primeres experiències escolars. Per una 
banda, va proposar un model basat en “una comunitat de persones”. Però el fundador de 
La Salle també “insistia en les relacions personals” i en termes universals defensava que 
“tots som germans i germanes”. 

L'obertura de Joan Baptista 
Schieler recorda que “Joan Baptista no tenia experiència en educació, era capellà i 
canonge”. Però sentia que els nois pobres de França també mereixien una oportunitat 

educativa. “Estava 
obert a escoltar Déu i a 
preguntar-se 'per què 
Déu m'empeny en 
aquesta direcció?'”. 
El fundador de La 
Salle va formar un 
primer grup de 
germans perquè fossin 
bons professors: “Si 
ensenyeu la fortalesa 
del pare, també heu de 
mostrar la tendresa de 
la mare”, els deia. Una 
dinàmica que, segons 
Schieler, ha persistit 

en la realitat d'avui: “La majoria de professors d'escoles catòliques d'arreu del món són 
laics i l'experiència ens diu que la majoria són dones laiques”. 
 
Qui s'asseu davant teu? 
En l'estil educatiu lasal·lià és vital conèixer els alumnes. Schieler situa la intenció del 
fundador al context d'avui: “No importa quant en sàpigues de matemàtiques, d'anglès, de 
Catalunya o d'història. Només si coneixes qui s'asseu davant teu podràs començar a 
ensenyar”. Aquesta pedagogia anticipava el que, als anys vint del segle passat, 
defensaria també el filòsof de l'educació Alfred North Whitehead. 
Es tracta dels “dos llegats de Joan Baptista que serveixen per les escoles a Catalunya i 
arreu del món”, apunta el germà Robert. Per una banda “saber dels altres, com a 
persones amb una identitat” i, per una altra, “ensenyar com a comunitat, no 
individualment”. 
 
“Com a líder necessito molta ajuda!” 
El seu sistema educatiu, basat en la comunitat, també ostenta lideratges. Fan aquesta 
funció, per exemple, el visitador general del Districte i, també, el superior general en 
l'àmbit internacional. Schieler va néixer a Filadèlfia el 1950 i és el superior general de La 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/sant-joan-baptista-salle-sacerdot-acomodat-patro
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/sant-joan-baptista-salle-sacerdot-acomodat-patro
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152552
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Salle des de fa quatre anys. A la pregunta sobre les actituds necessàries per a liderar 
aquesta institució, contesta també en clau comunitària: “Quines necessitats tinc jo com a 
líder? Necessito molta ajuda!”. 
 
“Com a líder has de saber allò que no saps, saber que necessites ajuda”, argumenta. I 
explica el seu cas. Diu que el consideren “un bon administrador”. “D'acord, és una qualitat; 
però jo sé que no en tinc ni idea de finances i que la persona que necessito a la vora és 
algú bo en finances”. I insisteix en la visió d'equip: “No és tan important la teva força, sinó 
el teu testimoni: trobar l'ajuda, trobar un equip que faci el conjunt molt millor que 
cadascuna de les parts individualment”. 
 
“Què passarà al Sínode de joves?” 
S'apropa el Sínode de joves convocat pel papa Francesc i La Salle ha celebrat diferents 
encontres per a debatre les grans línies proposades. “Estem escoltant el joves”, apunta. 
També explica com un dels germans de la Salle dels Estats Units va ser escollit per 
participar al presínode que es va celebrar fa un mes a Roma. 

“El més important serà 
veure què passarà al 
Sínode”, apunta. I 
formula un interrogant: 
“Qui estarà al cas dels 
documents? Els joves 
o els bisbes? Voldríem 
que fossin pels joves”. 
Li preguntem si 
proposa una nova 
organització per a 
l'Església: “No es 
tracta del que jo 
proposi, sinó que crec 
que ja està passant! 

Els bisbes poden dir algunes coses, però els cristians ja estem anant en una altra 
direcció”. 
Així defensa que “la responsabilitat de les nostres comunitats cristianes és donar suport i 
acompanyar els moviments que intenten viure l'evangeli”. El superior general de La Salle 
creu que “el papa Francesc ho està intentant i per això hi ha molts bisbes en contra seu”. 
El pontítex subratlla que l'Església és important i que no canviarà cap dogma, 
però demana “tornar a l'evangeli de Jesús”. És així com Schieler fa un missatge d'alerta: 
“La temptació per a nosaltres és fer funcionar una bona organització i oblidar perquè 
existeix l'organització”. 
 
“Jesús personifica els millors valors humans” 
Un 'perquè' que remet a Jesús. Per a Robert Schieler, “Jesús és la personificació dels 
millors valors humans” i, alhora, creu que entranya “una contradicció”. Ho diu pensant en 
què “va defensar els éssers humans i per això va ser crucificat”. 
Assegura que el mandat és clar, tot i que no ens ho acabem de creure: “L'únic que hem 
de fer era viure com ell perquè el Regne de Déu ja és present”. El repte no és gens fàcil. 
Passa per donar-ho tot: “Quan jo moro permeto que neixi nova vida”, conclou. 
 
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/robert-schieler-superior-general-lasalle-relacio-
horitzontal-laics 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152552
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/sinode-joves
http://www.lasalle.org/2018/04/finaliza-el-pre-sinodo-los-delegados-publican-el-documento-final/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/robert-schieler-superior-general-lasalle-relacio-horitzontal-laics
https://www.catalunyareligio.cat/ca/robert-schieler-superior-general-lasalle-relacio-horitzontal-laics
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El passat 21 de març 14 alumnes de La Salle Mollerussa van participar en el ”1er 
Campament d’Innovació i Emprenedoria de Lleida”. És la primera vegada que es celebra un 
esdeveniment d’aquestes característiques. Ja que, ha estat organitzat per cinc centres de 
Lleida. Per aquest motiu, el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida el Sr. 
Miquel Àngel Cullerés va assistir a l’esdeveniment per animar als nostres alumnes.  

Deu alumnes de FP de diferents famílies professionals de la nostra escola van participar en 
el Campament. En grups de 5 alumnes (un de cada centre organitzador) van treballar el 
repte que consistia en fer de les Basses d’Alpicat un espai dinàmic. Tot seguit amb ajuda 
dels dinamitzadors es van posar a treballar. Van desenvolupar i plasmar les seves idees 
mitjançant el model Canvas. Posteriorment, van preparar la seva defensa i presentació a 
través de la tècnica de l’Elevator Pitch.  

 

El jurat format per membres de Global Lleida, la Cambra de Comerç, el director del 
CEEILleida, el director de l’Institut Torre Vicens i el director de La Salle Mollerussa, van 
atorgar tres premis guanyadors. El tercer premi es va atorgar al projecte que potenciava un 
lloc per tenir cura i donar protecció als animals domèstics i alhora promoure activitats per 
escoles; el segon, promovia una zona d’oci nocturn amb restaurants i discoteques que 
incloïa un servei de transport gratuït i el primer premi, va ser pel projecte Terraferma, un 
espai hortícola i generador d’economia verda que potenciava activitats per millorar l’estrès i 
promoure la salut dels lleidatans. Els alumnes també van tenir la oportunitat de votar al 
millor equip. En aquest cas, l’equip més valorat pels seus companys va apostar per un parc 
cultural.  

Van patrocinar els premis l’empresa Argal, BonÀrea Agrupa, EuroReclams, Grup Pons, 
Oficentre i Solarg. Que una vegada més van mostrar el seu altruisme i la seva preocupació 
per l’educació dels nostres alumnes.  

D’altra banda, 4 dels nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo Discjòquei 
van enregistrar tot l’esdeveniment acompanyant als seus companys i mostrant en tot 
moment una gran professionalitat.  

La Salle Mollerussa en els Campaments  
d’Innovació i Emprenedoria de Lleida  
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En el marc de les celebracions del número 2.000 i en l’esguard del 40è aniversari del 
naixement de la publicació (1979-2019), el setmanari Catalunya Cristiana es renova. A 
partir del número 2.012, que surt amb data 15 d’abril, tercer diumenge de Pasqua, el 
setmanari té format de revista. Entre els continguts, cal destacar l’entrevista a la periodista i 
activista a favor dels drets humans Helena Maleno. 

 

La redacció, treballant amb un equip de joves dissenyadors, llança una proposta atractiva i 
més còmodament llegívola que el format diari. Tota ella s’esponja, l’extensió dels textos es 
redueix i les imatges i les il·lustracions hi tenen més protagonisme.  

La reforma però, no és sols d’aparença sinó també de contingut. L’únic setmanari religiós 
de Catalunya —mantenint tothora la seva fidelitat a l’Església i al país— es planteja també 
com un nou servei a les famílies. Amb motiu de la Trobada Mundial de les Famílies (Dublín, 
Irlanda, del 21 al 26 d’agost) inclourà articles formatius pensats per a cadascun dels 
membres de la família: ancians, adults, joves i petits. També està previst publicar 
mensualment les versions catalana i castellana del suplement Donne, Chiesa, Mondo que, 
des del 2010, llança L’Osservatore Romano, i s’està estudiant de publicar uns monogràfics 
anuals sobre grans temes d’actualitat, des d’una perspectiva cristiana.  

«En l’actual context polític i social, i coincidint amb el desè aniversari de la mort del bisbe 
Joan Carrera i Planas, que tanta importància ha tingut en la història del nostre setmanari, 
creiem que ha arribat l’hora de fer un pas endavant», afirma Jaume Aymar, director de 
Catalunya Cristiana. 

«Catalunya Cristiana» es renova 
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Jaume Gabarró, monjo de Solius. Catalunya Cristiana. 08.04.2018  

Almenys fa quinze anys que un 
grup d’amics i amigues, «el dia del 
Senyor», ens escrivim cada 
setmana amb motiu de preparar i 
viure millor el diumenge. Ara que, 
per Setmana Santa, acabem de 
celebrar un gran misteri, el de la 
divina victòria de la vida sobre la 
mort en Jesús el Crist, és 
important i joiós tenir present que 
aquesta Pasqua, aquest pas de 
mort a vida, el pas de la victòria 
del bé sobre el mal, de la veritat 
sobre la mentida, de la santedat 
que ve de Déu sobre el món 
horrorós del pecat —que massa 
que ens afligeix—, pot ser victòria 
efectiva i real en la nostra vida de 
cada dia i podem fer-ne una festa 
cada diumenge.  

I no solament perquè ens agradi 
recordar-ho o perquè ens ho 
hàgim —o l’Església ens ho hagi— 
proposat, sinó perquè és una 
iniciativa del mateix Senyor, que, 
com al capvespre d’aquell mateix 
dia —que era el primer dia de la 
setmana, el diumenge—, és a dir, 
el de la seva resurrecció, va anar 
a trobar els seus deixebles volent 
estar enmig d’ells.  

L’evangeli d’aquest diumenge segon de Pasqua ho exposa ben bé. Jesús es presenta a 
aquells deixebles esporuguits i els diu: «Pau a vosaltres!» I quan ja s’han alegrat de 
veure’l, els repeteix: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a 
vosaltres.»  

Però n’hi faltava un, Tomàs el Bessó. I gràcies a això —no hi ha mal que per a bé no 
vingui—, «al cap de vuit dies», quan hi són tots, Jesús ressuscitat se’ls torna a presentar. 
Amb això, el diumenge queda marcat —podríem dir institucionalitzat— com el dia festiu de 
la presència renovada del Senyor enmig dels seus, setmana rere setmana. Per aquest 
motiu, els cristians som invitats —ens en hauríem de delir!— a reunir-nos cada diumenge 
per a l’acció de gràcies, amb la presència de Crist viu entre nosaltres en l’Eucaristia. 
«Feliços els qui creuran sense haver vist», va dir Jesús. I l’evangelista desitja a tots que, 
«havent cregut, tingueu vida en el seu nom».  

En qualsevol cas, si les esglésies són buides, una de tres: és perquè la fe no arriba, o bé 
que s’ha adormit, o se n’ha anat.  

El dia del Senyor  
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Agustí Borrell, vicari general dels Carmelites Descalços. Catalunya Cristiana. 08.04.2018 

Albània és un petit país situat a la costa mediterrània, entre l’Adriàtic i 
el Jònic. Es troba al nord de Grècia i al sud de Montenegro i de 
Kosovo (país també de majoria albanesa). Actualment, té poc més de 
tres milions d’habitants, que mantenen la seva cultura i la seva antiga 
llengua albanesa.  

El país ha viscut etapes realment turbulentes al llarg de la història. Va 
viure molts segles en l’àmbit de l’imperi otomà, durant els quals va 
experimentar una forta islamització. Fa poc més de cent anys es va 
independitzar i després de passar un temps sota la influència italiana, 
durant mig segle va patir una dictadura comunista radical. Fa uns vint-i-cinc anys, arran 
dels canvis profunds que es van produir a l’est d’Europa, i especialment als Balcans, 
Albània es va constituir en república parlamentària, si bé encara avui la democràcia té 
dificultats per consolidar-s’hi. Des del punt de vista econòmic, és un dels països més 
pobres del continent europeu. La meitat de la població activa es dedica a l’agricultura, 
amb mitjans precaris. De mica en mica creix l’activitat turística, per a la qual el país té 
bones condicions, gràcies a l’atractiu natural d’un territori molt muntanyós que té alhora 
una àmplia zona costanera.  

El que m’ha cridat l’atenció és que totes aquestes i altres dades pràcticament les he 
descobert quan he hagut de fer-hi una visita. Albània és un país que no surt habitualment 
a les notícies pel qual ens preocupem ben poc. I tanmateix, és ben proper a nosaltres. De 
fet, per a algú que viu a Roma, Albània és fins i tot més a prop que Catalunya. Hi ha un 
punt al canal d’Otranto on la costa albanesa es troba a penes a 70 km de la costa italiana. 
Què ho fa que dediquem tanta atenció a països i realitats geogràficament molt llunyans, 
mentre oblidem del tot poblacions que ens són tan properes? Segurament és una 
conseqüència més del fenomen de la globalització, que ens distreu de les persones que 
tenim al costat. En qualsevol cas, em sembla un signe més del fet que estem lluny de 
donar el mateix valor a totes les persones i a tots els pobles.  

Albània, tan a prop i tan lluny  
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Pere Fàbregues i Morià. Diari Menorca. 08.04.2018 

En una frase de Sant Joan Baptista de La Salle 
recomana; «Entre vosaltres [els seus germans en l’ordre] 
ha d’abundar la unió; amb els seglar, la urbanitat; amb els 
alumnes, la paciència».  

Aquest dia 8 d’abril celebrem la festivitat d’aquest sant 
educador i en agraïment als anys d’infància passat a 
Alaior a l’escola de La Salle, m’ha semblat oportú 
recordar la figura d’aquest fundador que, d’alguna 
manera i a més de tres-cents anys de distancia, devia 
influir en la meva educació i la dels meus companys de 
l’època.  

Aquest home, fill d’una família distingida i ben situada de 
Reims, ho deixa tot per educar, sobretot, a nens pobres. 
En fer-ho des de una vesant religiosa, hom diria que en 
aquests moments de la història actual, seria ben ates i 
entès pel papa Francesc.  

Innovador, ja fa segles que va introduir l’educació en grups, en classes, no individualment 
com es feia a l’època pel privilegiats que rebien educació. Una altre innovació va ser fer-
ho el francès, la llengua del poble, no en llatí. Quants anys i quantes lluites per arribar, fa 
pocs anys, a tenir en les nostres llengües les celebracions litúrgiques!  

«Quin benefici tan gran és haver rebut una bona educació, doncs amb ella s’adquireix 
suma facilitat per a moltes virtuts», amb aquesta idea va anar ampliant la seva obra, segur 
que amb moltes dificultats i no sempre amb l’èxit desitjat, però a tranques i barranques, ha 
arribat fins avui i de les seves escoles en surt gent ben preparada i/o si més no ben 
educada.  

És evident que en el moment històric en que vaig anar a La Salle, a Alaior, els mitjans 
eren limitadíssims, però els hermanos ens van saber despertar la curiositat i, qui més qui 
menys, en va sortir amb un bagatge de urbanitat, que ens va permetre tirar endavant en 
moments difícils, on l’ensenyament en un poble no donava per gaire més que el què les 
normes establertes permetien.  

Aquells homes, els hermanos, devien tenir raons d’esperança per dedicar les seves vides, 
amb poques eines, a uns infants quin l’entorn no era d’una cultura refinada. Van saber 
aprofitar la bona voluntat de les famílies de bona gent menestral i treballadora, per 
inculcar les formes necessàries pel desenvolupament del que avui és la bona convivència 
d’una societat d’un poble que ha sabut tirar endavant i bona part és deguda a l’esforç 
d’aquells que hi varen dedicar bondat, temps i paciència.  

Avui el món ha canviat i en general, per bé. Ara els alumnes surten molt més preparats, 
volen cap a horitzons més amplis, però a molts indrets l’obra d’aquest sant segueix a les 
trinxeres, omplint d’ensenyament als que més ho necessiten, el que vol dir donar-los 
esperança. Sempre.  

Junt al reconeixement degut, siguem conscients de donar-los el recolzament necessari 
perquè arribin als infants, que, com nosaltres fa anys, els cal aquesta ajuda per avançar 
millor en la vida.  

Unió, urbanitat i paciència 
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Carme Munté. Catalunya Cristiana. 08.04.2018 

«Mai no hi havia hagut, des de 
l’època de les catacumbes, un 
intent tan massiu, organitzat i 
impune per acabar amb 
comunitats cristianes senceres, 
i el més greu és que els 
repressors estan aconseguint 
un èxit preocupant», afirma 
contundent Pilar Rahola al seu 
darrer llibre: S.O.S. cristians. La 
persecució dels cristians en el 
món d’avui, una realitat 
silenciada (Columna). Després 
d’haver escrit dos llibres sobre 
el tema islàmic, Rahola va topar 

amb un fenomen social molt important del qual ningú no diu res. I explica que és 
aleshores quan comença a descobrir que, «acompanyant el gran problema que el món té 
amb la ideologia totalitària, hi ha milions de persones que estan patint horrors, segrestos, 
violacions, tortures, assassinats per la seva fe».  
  

Ha fet aquest llibre sobre persecució contra els cristians després de dos llibres 
sobre el tema islàmic. Una cosa es deriva de l’altra?  
El que deriva de tot sempre té a veure amb l’ètica, els drets civils i els drets humans. De 
fet, jo vaig arribar fa més de vint anys al fenomen islamista arran de la preocupació pel 
tema dels drets de les dones a l’islam. A partir d’aquí, vaig anar entrant en l’islamisme 
radical, en el que significava com a ideologia, i he de dir que vaig ser de les primeres a tot 
l’Estat espanyol que va alertar que aquest era un fenomen que faria molt de mal i que era 
una amenaça totalitària. Aquest és un tema que ha esdevingut una branca de 
coneixement molt important per a mi, fa vint anys que m’hi dedico. A mesura que hi anava 
aprofundint, m’anava trobant amb un fenomen col·lateral que era la mort de cristians no 
perquè estiguessin en el pitjor lloc ni el pitjor moment, sinó pel fet de ser cristians. És a dir, 
vaig començar a trobar que hi havia un dret de creença, que forma part dels drets 
fonamentals, que havia esdevingut un objectiu d’aquest fenomen totalitari i que això 
implicava la destrucció i desaparició de comunitats ancestrals amb 2.000 anys d’història. I 
que no només morien les persones físiques sinó que moria la història de 2.000 anys. Vaig 
començar a recopilar informació, a sensibilitzar-me, a agafar gran empatia per aquest 
dolor. Vaig commoure’m per la gent que en comunitats molt pobres generalment, molt fora 
del poder, molt al llindar de les ciutats, als pitjors llocs, mantenia la fe en Crist. Em va 
semblar d’una bellesa i força extraordinària. Ara bé, reconec que no m’imaginava la 
dimensió del problema.  
 
Segons dades que recull al llibre corresponents al 2017, fins a 215 milions de 
cristians, repartits en cinquanta països, pateixen un altíssim nivell de persecució.  
Hi ha més de 200 milions de persones que pel fet de ser cristianes estan en una situació 
de mort social, de drets molt restringits o directament de target de mort. Si vas sumant tots 
els països on la majoria musulmana mana, a diferents nivells, el resultat és que és 
clarament cristianòfoba: els cristians de Mossul sota els trets del Daesh, els cristians 
coptes d’Egipte davant de l’ofensiva dels Germans Musulmans, o al Pakistan amb 

Pilar Rahola: “Hi ha una voluntat d’aniquilar el cristianisme” 
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condemnes a mort per blasfèmia. A l’Aràbia Saudita hi ha un milió de filipins catòlics que 
no tenen cap dret religiós. És la mort social de la seva creença: no poden tenir un capellà 
perquè està prohibit, com a molt de vegades les ambaixades permeten un assessor 
cultural, que resulta que és un capellà que pot fer misses a l’ambaixada, però allà només 
hi van els directius d’empresa; no poden portar cap signe religiós; per Nadal tot el que 
s’assembli a un pessebre està prohibit a les botigues. Hi ha una voluntat d’aniquilar el 
cristianisme.  
 
Vostè ho resumeix molt bé al llibre quan diu que «a tots els països on s’aplica la 
xaria, és impossible ser un cristià en plenitud i, en general, ni tan sols és possible 
ser-ho amb uns mínims de normalitat».  
M’agrada deixar clar que no tenim un problema amb la religió, que pot ser interpretada de 
moltes maneres. El problema el tenim amb 
una ideologia que ha segrestat el concepte 
religiós, l’ha fet seu i l’ha barrejat amb un 
concepte d’imperi, de domini. És èpica, 
lírica i transcendència. Cada nano que es 
fa jihadista, cada estat que imposa la xaria 
està donant als seus ciutadans la por del 
domini, l’èpica de la conquesta del món i la 
lírica del déu que t’estima. Aquest fenomen 
és l’enemic de la llibertat. I dins de la 
llibertat és enemic dels drets de les dones, 
dels homosexuals, de les creences 
religioses, del dret a la llibertat. El que no sabíem, i aquest llibre ho demostra a 
bastament, és que l’islamisme que ens ha declarat la guerra com a societats lliures té 
especial obsessió a acabar amb el cristianisme.  
  

Corea del Nord encapçala el dramàtic top ten dels països on els cristians pateixen 
més persecució. La resta, tots estan sotmesos a règims islamistes.  
La meva sorpresa va ser que el top ten de la persecució cristiana no fos un país islàmic, 
perquè certament el problema el tenim fonamentalment amb la xaria. Pensava que seria 
l’Aràbia Saudita i, en canvi, fa disset anys que Corea del Nord encapçala inequívocament 
el rànquing del pitjor país del món. En el fons, aquesta constatació permet recordar que el 
dret de creença pot ser vulnerat de moltes maneres. Corea del Nord, una dictadura 
ferotge, té una obsessió especial amb el catolicisme, més que amb el protestantisme, 
perquè els missioners catòlics hi van ser molt actius al segle XIX i van fer molt treball 
social, van arribar a tenir comunitats molt importants. El règim de Pyongyang considera el 
catolicisme una ingerència occidental i tipifica tothom d’espia, i els persegueix d’una 
manera brutal. Com que per a ells només hi pot haver un Messies, i aquest és el líder 
nord-coreà, la lluminositat que el concepte de Jesús té en tots els creients topa amb 
aquest concepte. Tan bon punt neixes a Corea del Nord, ja et posen en una llista amb les 
tres condicions nacionals que pots tenir: fidel, ambigu o deslleial al règim. Si els pares o 
avis eren catòlics, ja neixes com a deslleial, i a partir d’aquest moment, i durant tota la 
vida, no podràs tenir bones feines, només podràs accedir a la cultura primària i a la 
mínima sospita seràs enviat als camps de treball forçats.  
 
Al llibre s’hi reprodueix la conversa amb Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat 
de Sant’Egidio i historiador. El testimoni dels màrtirs, més enllà de la fe, és un 
exemple de lluita contra el totalitarisme?  
Andrea Riccardi va desvelar el martiri cristià al segle XX amb el seu llibre El segle dels 
màrtirs. L’estalinisme va ser una ideologia contrària a la llibertat i cristianòfob, va matar 
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persones perquè eren cristianes. El nazisme també. Aquí ho hem de dir: els que som 
republicans també hem de reconèixer les matances de capellans. Així mateix, el concepte 
de «mártir» és molt interessant. El martiri dels cristians de Mossul, per posar un exemple, 
que no renuncien a Crist malgrat que el Daesh els està massacrant, és d’una gran 
profunditat espiritual. El fet que jo estigui allunyada del concepte de fe no vol dir que no hi 
trobi molta lluminositat, m’impressiona molt i s’ha de poder explicar.  
 
Vostè diu al llibre: «El meu racionalisme militant m’impedeix de creure en un Déu, 
però la meva ètica no m’impedeix de respectar els creients.» La societat catalana hi 
perd amb el fet que els cristians «tornin a les catacumbes»?  
Certament, em defineixo com a no creient, si bé no em molestaria gens ser-ho. Hi penso 
molt arran de la mort del pare, quan em vaig trobar molt sola davant la mort. Però la 
transcendència espiritual, que et porta a tenir una creença en Déu, no la pots impostar ni 
imposar. A mi no m’ha passat i no la tinc, però en canvi cada vegada em sento més 
còmoda amb la lluminositat que la fe dona a la societat. Parlo de les persones que són 
millors després d’haver fet una aventura de transcendència espiritual. Necessitem aquesta 
gent a la societat. Jo soc filla de la Il·lustració. La supèrbia del racionalisme ens va fer 
creure que la raó ho podia explicar tot. Crec que al segle XXI, com a mínim, hem 
d’acceptar que la raó no ho explica tot, i que la manera de defensar-nos davant les 
atrocitats del món no és només a través de la raó. Foragitar la fe no va ser una bona idea i 
potser es tracta que la fe (que vol dir lluminositat, espiritualitat, empatia amb el proïsme) i 
la raó vagin de la mà. Així mateix, no podem oblidar una cosa que és important: la idea 
del proïsme, de l’altre, no neix de la raó, sinó de la fe. Qui primer mira l’altre i el reconeix 
com a germà és la transcendència espiritual. Per això cal que sortiu de l’armari.  

 
El darrer capítol del llibre està dedicat precisament a La cristianofòbia subtil, la que 
es viu a casa nostra.  
Hem de trencar amb el concepte del «mal de les religions» del vell progressime, que 
també ha fet molt de mal. Vaig començar a detectar situacions de molta agressivitat i de 
destrucció del dret a l’expressió i l’opinió en nom del políticament correcte. Vaig veure-hi 
un problema amb la llibertat. Potser cal fer un toc d’alerta: està sent demonitzada una fe i 
una creença en nom del progressisme.  
 
El 5 d’abril es presenta el llibre a Santa Maria del Mar. Ha estat important la 
col·laboració de l’arquebisbat de Barcelona?  
Ha estat una col·laboració estreta i molt bona. Els estic molt agraïda. Per exemple, alguns 
dels contactes internacionals me’ls han facilitat des de l’arquebisbat. Així mateix, cal dir 
que mai l’arquebisbat no m’ha preguntat com orientaria el llibre ni m’ha demanat de llegir 
res abans. Agraeixo molt aquesta confiança.  
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Emili Turú. Vida religiosa, abril 2018. 

En algunos encuentros con jóvenes les hice la pregunta: “¿Vives o tan sólo sobrevives?” 
Una pregunta que me hago también a mí mismo, porque el peligro de vivir de manera 
superficial acecha continuamente. Así lo recuerda Thoreau: “Fui a los bosques porque 
quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida; dejar de 
lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir, en el momento de la muerte, que no 
había vivido”. 

 Bronnie Ware, experta en cuidados 
paliativos y enfermos terminales, reunió en 
su libro “Los cinco mandamientos para tener 
una vida plena: ¿De qué no deberías 
arrepentirte nunca?”, las confesiones 
honestas y francas de personas en sus 
lechos de muerte: “Encontré una lista 
grande de arrepentimientos, pero en el libro 
traté de centrarme en los cinco más 
comunes. Y el principal arrepentimiento de 
mucha gente es 'ojalá hubiera tenido el 
coraje de vivir la vida que realmente quería y 
no la que los otros esperaban de mí’.” 

Durante el tiempo pascual celebramos al “viviente” (Ap 1,18), a Aquel que vino no sólo 
para que tengamos vida, sino “vida en abundancia” (Jn 10, 10). En cambio, muy 
frecuentemente, escuchamos a nuestro alrededor los lamentos de muchas personas que 
sienten que viven aceleradamente y de una manera loca, sin dar tiempo a lo que 
consideran realmente importante, en una especie de esquizofrenia existencial. ¿Es eso 
vivir? 

 Hace poco volví a ver un vídeo corto del H. David Steindl-Rast titulado “¿Quieres ser feliz? 
Sé agradecido”. El vídeo ha sido reproducido más de 6 millones de veces tan sólo en la 
página de “TED”. De manera sencilla, 
nos propone el agradecimiento como 
una de las puertas que lleva a vivir la 
vida en plenitud y, por tanto, a la 
felicidad.  

El hecho de que no estemos muertos 
no es prueba suficiente de que 
estemos vivos. Una buena 
comprobación, en cambio, es si 
vivimos o no de manera consciente. A 
mayor atención, más vida. Y cultivar 
el agradecimiento aumenta nuestra 
capacidad perceptiva y agudiza 
nuestra atención. 

En el credo proclamamos que 
creemos en la vida después de la muerte. En contraste, la pregunta que encabeza este 
artículo, vista en la pared de una ciudad, nos desafía a vivir en plenitud, ¡especialmente 
antes de la muerte! 

 

¿Crees en la vida antes de la muerte? 
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Benvolgut,  
 
Els dos darrers anys, però sobretot l’ últim trimestre del 2017 s’ha produït a casa nostra un 
important increment en l’arribada d’adolescents i joves menors d’edat estrangers no 
acompanyats per persones adultes.  

A Catalunya, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) té la 
competència en matèria de protecció de menors i és la institució responsable de tenir la 
tutela d’aquests joves fins que són majors d’edat.  

En el moment d’assolir la majoria d’edat, i d’acord amb les previsions legals, aquests 
joves han d’abandonar els centres residencials on viuen. Els sistema de protecció de 
Catalunya, a través de l’àrea de suport als joves tutelats i extutelats ( ASJTET ) té 
recursos per atendre els joves que a partir del moment que fan 18 anys, demanen un 
acompanyament per part de la Generalitat : prestació econòmica, habitatge, formació..., 
però aquests recursos en aquests moments són insuficients per l’arribada massiva de 
joves i també perquè alguns dels joves no tenen una situació personal que faci possible 
accedir a aquesta recursos.  

Davant aquesta emergència social i dintre del pla integral que ha dissenyat el 
departament de treball afers socials i famílies (TASF) estem treballant en el context d’una 
comissió gestora 
de casos a nivell 
territorial per tal de 
poder proveir a 
aquests joves 
d’una atenció i 
acompanyament 
que els ajudi a 
configurar un 
projecte de vida 
amb el màxim 
d’autonomia 
possible. Per això, 
cal poder disposar 
de més recursos 
residencials, 
formatius, 
ocupacionals, 
jurídics.  

D’entre les diferents tipologies de recursos, la necessitat prioritària en aquests moments 
és obtenir recursos residencials (pisos, cases d’acollida, residències, etc.). Amb aquest 
escrit ens volem adreçar a les institucions i entitats que vostè representa per si poden 
col·laborar d’alguna manera en la provisió d’algun/s tipus d’aquests recursos per tal 
d’acomplir amb l’objectiu de facilitar una millor integració d’aquests joves a la comunitat  
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.  
 
Atentament,  
Marta Casacuberta Solà, directora dels serveis territorials  
 
Girona, 15 de març de 2018  

Una crida des dels Serveis Territorials de Girona 
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Peio Sánchez. Catalunya Cristiana. 08.04.2018 

 
MARÍA MAGDALENA 

DIRECCIÓ: Garth Davis  
INTÈRPRETS: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Ariane La- bed, 
Hadas Yaron, entre altres  
MÚSICA: Hildur Guðnadóttir, Jóhann Jóhannsson  
GÈNERE: drama 120 minuts Regne Unit  

I el cinema basat en la Bíblia va esdevenir gènere cinematogràfic. 
Cecil Blount DeMille ja va tenir el 1927 amb The King of kings la 
intuïció que allò podia ser una font d’espectacle (i diners) recollint una tradició ja 
consolidada en el cinema mut. El film María Magdalena volia ser un nou intent d’actualitzar 
el gènere, aquest cop de la mà de la reivindicació de les dones com a deixebles de Jesús. 
La idea era suggeridora com a actualització, tot i que els resultats són mediocres.  

La representació de la història bíblica afronta tres exigències difícils de traspassar a la 
pantalla: l’adequació històrica, la fidelitat a la inspiració del text i l’actualització en 
contextos culturals diversos. L’opció Garth Davis es decanta per la tercera exigència i 
ignora les altres dues.  

El focus del guió se centra en la reivindicació de Maria Magdalena — bella i creïble 
Rooney Mara— però el preu que es paga és que sucumbeixen la resta de personatges 
secundaris inclòs el Mestre, un altre desastre de Joaquin Phoenix tot i que en aquest cas 
no pot carregar amb totes les culpes, valgui la redundància. La realització no aguanta la 
tensió dramàtica —la passió és realment penosa— i queden tot just enfilades algunes 
seqüències interessants enmig d’una pel·lícula tan rocallosa com els paisatges del sud 
d’Itàlia on va ser filmada.  

Entre els encerts, que n’hi ha, hem d’enumerar: l’aposta per ressaltar la novetat de la 
relació de Jesús amb les dones i la importància d’elles ja des del mateix grup original de 
deixebles, la reivindicació de Maria de Magdala com a diferent i a contracorrent del seu 
context i amb una comprensió lúcida del missatge i la persona de Jesús, així com la molt 
interessant banda sonora, que ha resultat testamentària, del compositor islandès acabat 
de morir Jóhann Jóhannsson, complementada amb la violoncel·lista Hildur Guðnadóttir.  

Però si es tracta de pedres, l’ensopec principal és la desfiguració de Jesús de Natzaret, 
que decididament es resisteix a la representació fílmica. El Jesús de Garth Davis és tan 
torturat com el de Scorsese i tan seriós com el de Pasolini però sense les referències al 
Déu Pare del primer i sense el suport de la fidelitat a l’austeritat del text del segon. Al final 
sembla més que ressuscita la deixebla Maria més que no pas el seu Mestre. Una altra 
pedra, com no podia ser d’altra manera, és Pere: la llicència dramàtica de la tensió amb el 
sector femení acaba per deixar-lo fora de joc. I el tema de Judes, que semblava que anava 
cap a pedra preciosa però que es queda en còdol, amb un penjament força ridícul.  

Director i guionistes, poc i mal assessorats, tenien una bona proposta original, però la seva 
gosadia ha esdevingut penitència quaresmal per a l’espectador. Hauria estat més oportú 
—no patiu, no diré allò de la pedra de molí— centrar-se en la de Magdala després de la 
Pasqua per esquivar la representació de Jesucrist i concentrar-se en el paper de les dones 
en la comunitat primitiva. Però el morbo de la relació amb Jesús sempre ven —es besen o 
no es besen?— encara que a costa de l’enfonsament que, com si fos una profecia, 
presenten els primers fotogrames.  

Maria Magdalena i l’ocàs permanent del cinema bíblic  
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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 

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). 

JA HI HEM ARRIBAT A LES 30 
PERSONES INSCRITES.  

ES CONFIRMA LA REALITZACIÓ 
DEL CURS 
 

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 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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espanyoles i 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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Trobada Diocesana de presentació del pla pastoral: “Sortim!” 
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Exposició de dibuixos de l’alumnat de l’escola Cintra 
 

Cada dos anys, de manera biennal, l’alumnat de 
l’Escola Cintra fem una exposició on ensenyem 
les nostres obres d’art. Aquestes són el resultat 
de les nostres ganes de dibuixar, les nostres 
necessitats expressives i la nostra capacitat 
d’esforç. 
La temàtica és molt variada, com les nostres 
personalitats i la nostra sensibilitat. Ens 
preocupen moltes coses de la vida i com a bons 
adolescents oscil·lem contínuament entre la ràbia 

i l’alegria. 
Amb aquesta combinació aconseguim que, tant els nostres gestos i gargots com els 
colors que utilitzem i la nostra composició us transportin al complicat món de la cerca de 
la identitat. 
El resultat és una experiència intensa i plena de tendresa. Esperem que la gaudiu! 
 
Inauguració: dimecres 11 abril 2018 a les 11.30h (fins 30 de abril) 
Lloc: Sala Foyer 
 

Centenari de la revista 21 

 
Amb ocasió dels cent anys de  la revista 21 tindrà lloc un acte commemoratiu al saló 
d'actes del Col·legi Padre Damián SS.CC., a l'avinguda Vallvidrera n. 10, el dissabte, 21 
d'abril, a les 11.30 h., al quan estan convidats tots els que ho desitgin i estiguin interessats 
en la informació religiosa, ja que els intervinents desenvoluparan la seva visió de com 
comunicar en temps del Papa Francesc.  
 
Intervendran: 
Chesca Marfà, Directora General del Col·legi P. Damián SS.CC. 
Jesús Colina, Fundador del portal Aleteia y Premio ¡Bravo! 
Míriam Díez, Directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació,, Religió i Cultura. 
Jordi Llisterri, Director del portal Catalunya Religió.  
Francesc Rosaura, Director de Signes dels temps de TV3. 
Iñaki Pardo, periodista de La Vanguardia. 
Joan Andreu Parra, redactor del semanari Catalunya Cristiana. 
Josep Otón, escriptor i col·laborador de 21. 
Fernando Cordero ss.cc., Director de la revista 21. 
Acabarem amb un aperitiu al menjador del Col·legi. 
 

Ja ha sortit editat l'ORDO VIRTUTUM de Hildergarda de Bingen 

Ja ha sortit editat l'ORDO VIRTUTUM de Hildergarda de Bingen, amb un estudi de 

les doctores Eulàlia i Mariona Vernet 

Es pot consultar a la xarxa en aquest enllaç: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.publicacions.ub.edu/refs/i

ndices/08829.pdf 

El llibre es pot adquirir per internet en l'enllaç següent: 

http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08829 

http://escolacintra.cat/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/08829.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/08829.pdf
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08829
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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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Xavier Melloni i Josep M. Rambla presentaran els 'Exercicis espirituals' 
d'Ignasi de Loiola 
 

El dimecres dia 18 d'abril, a les 19h, tindrà lloc 
la presentació de l’edició bilingüe castellà-
català dels Exercicis espirituals  d’Ignasi de 
Loiola, publicada per Fragmenta. Hi 
intervindran Josep M. Rambla, autor de la 
introducció, i Xavier Melloni, autor d'un dels 
dos annexos del llibre. L'acte se celebrarà a 
la seu de Cristanisme i Justícia (Roger de 
Llúria 13, Barcelona). 
 

L'acte serà presentat per Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, i l'editor 
de director de Fragmenta Editorial, Ignasi Moreta, institucions que han tingut la iniciativa 
conjunta de la seva publicació. El llibre compta també amb un annex de Roland Barthes i 
la traducció al català del qual és de Ramon M. Torelló. 
 

Entrada lliure. Aforament limitat. 
 

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.  

http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats/858703
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858752
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858789
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4039
https://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Roger+de+Ll%C3%BAria,+13,+08010+Barcelona/@41.3906452,2.1719173,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2f1d51ec4fd:0x93cbbd766b058f1c
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Roger+de+Ll%C3%BAria,+13,+08010+Barcelona/@41.3906452,2.1719173,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2f1d51ec4fd:0x93cbbd766b058f1c
https://maps.google.com/?q=Roger+de+Ll%C3%BAria+13+,+Barcelona&entry=gmail&source=g
https://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7400
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/858823
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/862579
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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.  
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.  
 
Entrada lliure | Dia i hora: Divendres, 13 d’abril. A les 19:30h 
Lloc: Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi. C/ Carrasco i Formiguera, 32. Barcelona 
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50è aniversari de la Comunitat de Sant’Egidio 

 
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  
 

Taula rodona sobre comunicació religiosa a l’Església del s.XXI 
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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 
 

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 

Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius 
(Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 

tel:934%2009%2028%2010
mailto:redaccio@catalunyacristiana.cat
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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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 

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” 

 
Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de Montserrat 
 
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. 
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. 
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Estem en campanya  

El passat dimarts, 4 d’abril, es va publicar la resolució que donava el tret de sortida al 
procés de preinscripció i matrícula del proper curs. Estem en plena campanya, doncs, 
quelcom que es fa palès en l’extraordinària feina que es porta a terme des de cadascuna 
de les escoles cristianes titulars i directors, docents i personal d’administració i serveis. 

Hem fet i seguim fent els deures. Hem celebrat 
jornades de portes obertes que han desvetllat 
l’interès de mares i pares; ens hem fet visibles a 
viles i ciutats amb cartells, promocions a la 
premsa comarcal i anuncis, tot compartint el 
logotip comú de l’Escola Cristiana. Si bé un bon 
nombre d’escoles del col·lectiu són ben 
conegudes arreu del territori per la seva història –
en alguns casos centenària- i la seva tasca i 
projecte educatiu, cap campanya que 
s’emprengui és endebades. És per això que us 
encoratgem a continuar-hi treballant i donant a 
conèixer els nostres projectes, els nostres valors i 
a reivindicar orgullosos la pertinença a l’Escola 
Cristiana.  

“L’altra campanya”  

Que estem en plena campanya de preinscripció 
no només es fa palès, dissortadament, pel que 
acabem d’exposar més amunt, sinó perquè, com 
ja sembla un costum des de fa un parell d’anys, 
alguns ajuntaments han emprès una campanya 

paral·lela en què, de manera explícita, fan una crida a matricular exclusivament en 
escoles públiques, actuacions certament excepcionals que, a banda de no respectar 
l’ordenament jurídic vigent, són profundament injustes.  

Ho són perquè en tot moment obliden que l’escola concertada forma part del Servei 
d’Educació de Catalunya, que és, tal com recull la nostra Llei d’Educació, un servei 
“constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i de titularitat 
privada i és el resultat de la tradició educativa i social del país”.  

Ho són perquè, amb aquestes manifestacions, obvien que els pares i les mares tenen tant 
de dret a triar una escola pública com una de privada concertada o, si fos el cas, una que 
no rebi cap tipus de finançament públic. No podem oblidar que al nostre país existeix el 
dret a la creació de centres docents i el dret de pares i mares perquè els seus fills rebin 
l’educació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions.  

Ho són perquè no es té en cap consideració el bon servei que les institucions d’iniciativa 
social han prestat a tantes generacions. Escoles arrelades al país, a la seva cultura i que 
col·laboren activament amb la realitat dels municipis on s’ubiquen.  

Aquest procés de preinscripció no serà fàcil, no en falten exemples (només cal mirar les 
imatges que acompanyen aquest editorial). Sense perjudici de les reaccions concretes 
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davant aquestes situacions, però, la nostra resposta ha de continuar sent la que ens 
defineix i configura com a sector. El servei que oferim a la societat és contrastat i desitjat 
per moltes persones que veuen en les nostres escoles un espai educatiu que satisfà les 
seves pretensions i els inspira seriositat, fiabilitat i confiança. Aquesta és la nostra marca, i 
així ho hem de continuar demostrant. Fem que aquest pòsit continuï penetrant en la 
societat i que la confiança i bon fer de les famílies sigui la que finalment acabi decidint 
l’opció d’escola, tal com ha estat al llarg de tants anys de presència i servei de l’escola 
cristiana a Catalunya.  

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.  
 

 

 
Aquesta setmana no s’emet el programa “Signes dels temps”. Diumenge 15 d’abril al matí, 
TV3 farà un seguiment informatiu especial de la manifestació convocada per “Espai 
Democràcia i Convivència”. 

 

 

 
 

2018  ABRIL 
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 

Signes dels temps a TV3 
 

Calendari URC 
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