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Congregacions i comunitats en xarxa 
Les congregacions i comunitats no poden reduirse a mònades de Leibniz en el sentit que 
no interactuin entre elles. Sense portes ni finestres, no hi ha comunicació possible. El 
Concili Vaticà II va propugnar els vincles horizontals a través també de conferències de 
vida religiosa. L’URC n’és un exemple. Per això, la Junta directiva recomana que les 
comunitats d’una mateixa ciutat, població o zona, com és així ja ara en alguns casos, es 
reuneixin per compartir la seva vida religiosa en clau fe i fraternitat. Com més ben trabada 
sigui la xarxa de comunitats, millor serà l’enfortiment dels vincles i s’obriran  espais de 
col·laboració i amistat. A voltes, en els moments més esplèndids de les congregacions, jo 
havia pensat que érem massa forts per estar units i la col·laboració semblava 
prescindible. La consciència de la nostra pobresa afavoreix obrir-se més fàcilment a la 
realitat dels altres. Per altra banda, per decidir junts cal conéixer-se. El testimoniatge de 
les realitats intercomunitàries i intercongregacionals és força convincent i engrescador. 
Posaré tres exemples senzills del moment actual. 
 
Un sí sostingut amb molts bemols | Clau de fa 

El dia 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, enguany com a darrer 
divendres de mes, s’han reunit les comunitats del Raval de Barcelona per compartir 
l’eucaristia, el sopar i la conversa als locals del carrer Rull, on es troba l’Associació 
Gabella, vinculada als Germans Maristes. 
La trobada, en aquesta ocasió, ha tingut un tema molt especial: la celebració del 90 anys 
de la germana Consuelo Giner, religiosa del Sagrat Cor. A partir de la seva formació 
musical, ha parlat de la seva vida com un si sostingut amb molts bemols. Les notes 
sostingudes sempre pugen. Els bemols sempre baixen. Un cant a la fidelitat que ha 
exposat en clau de fa, traduit com clau de fe. Després de la comunió ha proclamat el seu 
magníficat, que reproduím en les pàgines següents. 
Aquestes comunitats, de forma rotatòria, es reuneixin una vegada al mes i apleguen 
entorn de 20 religioses i religiosos, fins i tot uns quants més, de diverses congregacions. 

Xarxes intercongregacionals 
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Les reunions s’inicien a 2/4 de 9 del vespre amb l’eucaristía i acaben puntualmente a ls 11 
de la nit. Fa anys que tenen aquesta pràctica que consideren altament valuosa.  

 
Curs de dinamització comunitària 
 
Un total de 46 participants, membres de 15 congregacions religioses diferents, han 
participat al Curs de dinamització comunitària, al passat cap de setmana a la Torre 
Gironella de les Salesianes de Sarrià. Han impartit el curs tres religiosos i una religiosa de 
l’Institut de Vida Religiosa de Madrid, pertanyents a quatre congregacions.  
Hi han participat monges de quatre monestirs de Catalunya. Com en totes les activitats 
formatives, la presència masculina ha estat testimonial: tres religiosos. Una pregunta que 
sovint es formula cerca una explicació d’aquest fet: l’escassa participació masculina en 
aquests tipus d’activitats i convocatòries. Certament, a casa nostra els percentatges 
donen com a resultat un religiós per cada quatre religioses. Sembla una raó que explicaria 
la diferència, però que no manté la proporció de participants o d’inscrits, que acostuma a 
ser molt inferior al 20%. 
 
CEVRE: noviciat intercongregacional 
 
Com cada any, el CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat) organitza el Curs 
sistemàtic de Formació Inicial adreçat a novícies, novicis i postulants. S’imparteix cada 
dilluns del curs lectiu, de 2/4 de 4 a 2/4 de 8. S’estructura en tres trimestres y cada 
trimestre conté quatre matèries. Actualment, s’imparteixen les classes a l’aula del CSSCC 
(Centre SocioSanitaris Catòlics de Catalunya)  a la plaça Urquinaona.  
Hi ha 25 alumnes pertanyents a cinc congregacions: Puresa de Maria, Mercedaris, 
Francicanes Missioneres de la Nativitat, Caputxines de la Mare del Diví Pastor i Germans 
Maristes. Una realitat també intercongregacional que mostra com la vida religiosa 
estableix vincles de formació, espiritualitat, treball i amistat des de la formació inicial. 

 
Lluís Serra Llansana 
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MI MAGNIFICAT 

 

Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador 
porque, me  amó y me eligió para El antes de nacer. 

 
Me hizo el regalo de tener una familia cristiana y llamó al Sacerdocio a dos 

de mis hermanos. 

 
Me llamó por mi nombre y me escogió para vivir en la Sociedad del 

Sagrado Corazón 
 

Alabo al Señor porque me dio a su Madre, la Virgen María, que es en mi vida 
una gran ternura y un cobijo entrañable. 

 
Bendigo a mi Dios porque me hizo pasar por la cruz y el dolor, sabiendo y 
experimentando, que éste, es el precio de un encuentro más profundo con 

El. 
 

Que la experiencia del conflicto, la contradicción y las ambigüedades, vividas 
desde el amor son siempre una epifanía de Dios. 

 
En un alarde de su amor, me ha permitido soltar la ternura y gozar y 

sufrir con mucha libertad y  alegría, el amor y la amistad. 
 

Bendice mi alma al Señor, porque me hizo entender y gustar que la 
perfecta Alegría está en el silencio obediente y en el sencillo humor. 

 
Alabo a mi Dios que ensanchó las puertas de mi tienda y rne trajo a Chile otro 

país, otro continente, otra cultura, para vivir la internacionalidad y 
enriquecerme con tantas experiencias. 
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Doy gracias al Señor de la Vida por todo lo que he recibido de los pobres y 
sencillos 

Ellos me han evangelizado.... 

 
Finalmente, engrandece mi alma al Señor por sentirme: Educadora, Hermana, 
Amiga y Madre de tantas niñas, de tanta gente que ha pasado por mi vida y 

me han permitido realizarme como MUJER dando VIDA. 

 
 Por todo esto, hoy, a los cincuenta años de mi consagración al Señor 
quiero agradecerle su fidelidad y  su amor y  dejarle ser en mi vida, lo que es: 

 

ÚNICO, OTRO, NUEVO CADA DIA 
 

Consuelo Giner 
 
 

CURS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA: CREURE EN LES PERSONES 
 

Les germanes de la meva comunitat de Clarisses de Reus em fan el regal de poder 
assistir al curs de dinamització comunitària que, del 27 al 29 d’abril, organitza l’URC. Junt 
amb dues germanes clarisses més de la Fraternitat de santa Clara de Vilobí d’Onyar, que 
també hi vénen, decidim de demanar allotjament a la casa de les salesianes on tindran 
lloc aquestes jornades, per la dificultat d’anar i venir cada dia de casa nostra a Barcelona. 
Marxo de casa portant una bossa amb una mica d’equipatge i, sobretot, deixant un gran 
espai dins de mi mateixa, obert a la novetat i a la sorpresa, per encabir-hi tot el que en 
aquests dies podrem rebre i acollir. 

Ens trobem un total de quaranta-sis germanes i germans, provinents de diferents llocs i 
comunitats, tot representant la riquesa de carismes i d’estils de vida en la gran família de 
la Vida Consagrada . 

Els membres de l’equip encarregat de portar el curs a terme -Luis A. Gonzalo, Francisco 
Caballero, Mª Luisa González i Manuel Romero- de seguida ens han captivat amb les 
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seves exposicions clares, suggerents, lúcides i orientadores. Per torns, han anat 
desenvolupant els diferents continguts que, en les nostres situacions de debilitat i de 
limitació, poden il·luminar les nostres decisions i les nostres opcions en aquesta època 
complicada que estem vivint. 

En nosaltres han anat tenint cabuda moltes i diverses idees, portadores d’esperança, 
d’il·lusió, d’obertura... de vida. En nosaltres han anat ressonant múltiples preguntes: ¿qui 
som?, ¿quina vida religiosa volem?, ¿per on volem caminar?...  

Però en tots els temes i en tots els ponents hi ha hagut un punt comú que voldria 
destacar: creure en les persones, creure en les nostres germanes i germans de la 
comunitat com algú molt valuós que Déu ha posat al nostre costat, que fa camí de 
comunió amb nosaltres i del qual no podem prescindir. Creure i esperar en l’altre perquè 
és el mateix que Déu està fent constantment amb cadascun de nosaltres. 

És veritat que no és una idea nova ni sorprenent, però és un repte a tenir en compte en el 
nostre dia a dia si de veritat volem seguir construint aquesta Vida Consagrada, cridada a 
ser signe i testimoni d’obertura, de proximitat, d’universalitat, de contemplació. De 
vegades, cal que allò que donem per sabut ho tornem a posar al capdamunt de les 
nostres prioritats per fer-ho vida i per renovar, des de l’arrel, la nostra existència. Mirar els 
altres i la realitat que ens envolta amb els ulls d’Aquell que un dia, més o menys llunyà, 
ens va cridar, i seguir mantenint viva la nostra resposta generosa i il·lusionada. 

Escric aquestes línies des del tren que em porta de Barcelona cap a Reus. En tornar a 
casa, m’emporto una pluja d’idees que han d’anar calant poc a poc en el meu interior com 
una aigua suau i fresca, que no són tan sols conceptes sinó pautes per seguir avançant, 
per seguir caminat i per sortir una mica més de mi mateixa. També m’emporto l’acollida 
oberta i fraterna de les germanes salesianes de la Torre Gironella; els àpats compartits 
amb les meves germanes clarisses i amb l’equip del curs on, de forma distesa i 
espontània, podíem seguir comentant el que s’havia tractat en l’aula. 

Moltes gràcies a l’URC per la bona organització però, especialment, per aquesta valuosa 
oportunitat de renovació i de seguir buscant nous horitzons, units i unides per una mateixa 
crida i per un desig de seguir avançant. 
 

 
Gna. Teresa Pujal 

Germanes Clarisses - Reus  
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El proper 10 de juny de 2018 a Agen (França) 
tindrà lloc la beatificació d’Adela Batz de 
Trenquelléon, fundadora, juntament amb 
Guillem Josep Chaminade, de l’Institut de les 
Filles de Maria Immaculada –Marianistes- a 
Agen (França) l’any 1816. 
 
 Aquesta beatificació és una joiosa 
notícia per a tota la Família Marianista, és el 
fruit d’un progressiu coneixement de la 

persona d’Adela i d’una major estimació de la seva persona dins de la Família. 
 
 Amb l’anunci de la beatificació la seva figura adquireix una nova lluminositat i una 
comprensió més complerta, a la vegada que augmenta les ganes de conèixer la seva 
persona i el seu missatge i d’estimar-la més. 
 

Adela fou una santa, un exemple de vida cristiana, així ens ho proposa l’Església. 
Ella, vivint la santedat en el dia a dia, en les coses senzilles i en les proves quotidianes, 

ens presenta la santedat com una meta a 
aconseguir. La seva principal preocupació era 
donar resposta al projecte que Déu tenia per a 
ella; en això residia el secret de la seva pau. 

 
La seva beatificació ens permet 

contemplar el testimoni de la seva unió íntima 
amb Jesús, que la va portar a viure amb una 
actitud de confiança radical en el Pare, de 
fortalesa, d’ànim i d’esperança ferma en el triomf 
de la Vida. La seva vida senzilla i fecunda és un 
testimoni que ens estimula davant  la temptació 
de la desconfiança o de la mediocritat de la 
nostra fe  i dels nostres compromisos. El seu 
ardor missioner la va portar a fer tot allò que 
estava a les seves mans per a formar dones ben 
arrelades en la fe cristiana. 

 
Adela va sembrar, va enfortir i va anar fent fecunda la fe en la societat en la que 

ella visqué. No es va reservar la vida per acomplir els seus plans, sinó que, com Jesús de 
Natzaret, la va lliurar generosament a fi que altres “tinguin vida i la tinguin en abundància” 
(Jn 10,10). 

 
 
EL SEU NAIXEMENT 
 
Adela nasqué el 10 de juny de 1789, essent aquest fet un motiu de gran alegria 

per a tota la família i per a les persones de la regió, que apreciaven la família 
Trenquelléon. Fou batejada aquest mateix dia a l’església de Feugarolles. Durant tota la 
seva vida Adela celebrarà l’aniversari del seu baptisme. 

 

Adela de Batz de Trenquelleón, camí de la beatificació 
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L’any 1797 marxa cap a l’exili a Espanya i 
Portugal amb la seva mare i el seu germà Carles. 
L’any 1801  fa la primera comunió a Sant Sebastià i 
neix en ella el desig de ser carmelita. L’any 1799 
neix la seva germana Desitjada. L’any 1803, dos 
anys després del seu retorn a França, rep la 
Confirmació juntament amb Joana Diché, amb la que 
establirà una profunda amistat. Des d’aquest 
moment de la seva vida, el seu desig de fer conèixer, 
estimar i servir Jesús és cada vegada més fort. 

 
L’any 1808 funda la “Petita Associació”, 

l’esperit de la qual és molt proper al de la 
Congregació fundada pel Pare Chaminade a 
Burdeus. La “Petita Associació” s’afiliarà a la 
Congregació de Chaminade l’any 1808.  Aviat 
sorgeix en el cor d’Adela el seu “estimat projecte”, 
que es farà realitat quan el 25 de maig de 1816, a 
Agen, es funda l’Institut de les Filles de Maria 
Immaculada (Germanes Marianistes). 

 
El propòsit de l’Institut era la missió, començant per l’acompanyament dels 

membres de la Congregació; després aquest objectiu inicial es diversificarà: 
classes gratuïtes, recessos, catequesi, activitats diverses... 

 
Molt aviat es funden altres comunitats: Tonneins (1820), Condom i Burdeus (1824) i 

Arbois (1826). Adela mor el 10 de gener de 1828. 
 
 
LA SEVA FAMÍLIA 
 
El seu pare era el Baró Carles de Batz de Trenquelléon, amo del castell on viu la 

família i de totes les terres que l’envolten. És militar i molt sovint és fora de casa al servei 
del rei de França. Quan el seu pare és a casa, Adela és especialment feliç. La seva 
relació amb els pares és excel·lent, però és una mica diferent amb cada un d’ells. El pare 
és una persona correcta i afectuosa, encara que, per la seva professió de militar, els de 
fora de la família el considerin seriós i distant. 
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Adela és la filla gran i, encara que la vida d’aquesta agafi un rumb diferents del que 
ell podia esperar, l’admira i l’estima profundament. El baró tenia el costum d portar a la 
seva filla algun regal que estigués a la altura de la seva condició d’aristòcrata: nines quan 
Adela era petita, bonics vestits quan ja era més gran... Tanmateix, aviat es dona compte 
que no és això el que Adela desitja i allò que la fa feliç. Ara, quan el baró torna de París, 
d’Agen o de Burdeus, li porta alguna cosa per als pobres i també alguna cosa per al seu 
oratori... 

 
Del seu pare Adela heretà el fet de tenir un caràcter fort, disciplinat, ferm en 

les seves decisions i amb un gran sentit de responsabilitat. 
 
La seva mare és Maria Úsula de Peyronnencq, descendent de Sant Lluís i d’una 

família noble. És una dona extraordinària que s’ocupa de l’educació dels seus fills i sap 
acompanyar-los en cada un dels moments de la seva vida. Adela va molt sovint amb la 
seva mare a visitar les famílies que viuen en les seves terres, visita els treballadors en les 
seves llars, els porta menjar, roba i medecines, té cura dels malalts, com si fossin de la 
seva pròpia família... 

 
Adela va aprendre molt de la seva mare, les obres de caritat de la qual són 

incomptables (fins i tot per a la seva pròpia família). Quan la baronessa va morir 
només tenia 5 francs i la roba que portava. És segur que Adela va heretar de la seva 
mare la generositat amb els pobres, el tractar tots amb el mateix respecte, sense 
creure’s superior pel fet de ser d’una família noble; en va heretar la senzillesa i, 
sobretot, l’amor a Déu per sobre de totes les coses.    

 
 

           VA FER DE LA SEVA VIDA UN PROJECTE 
 

La Revolució Francesa 
es  va iniciar en els mesos en 
que es gestava la vida d’Adela 
en el si de Maria Úrsula, la 
mare i el seu pare varen sofrir 
els esdeveniments de França a 
finals del segle XVIII. Els 
Estats Generals es reunien a 
Versalles per debatre sobre la 
greu crisi que assolava tota la 
nació. El Tercer Estat 
reclamava justícia i igualtat, 
mentre que els estaments 
socials privilegiats es resistien 

als canvis socials, polítics i econòmics inspirats per la Il·lustració i exigits per l’evident 
realitat del dèficit de l’estat i per la fam de la gent en els camps i en les ciutats. 

 
El desenvolupament de la revolució, l’espoliació dels béns familiars, l’exili, el 

desarrelament, la pobresa que va contemplar a l’entorn del castell de Trenquelléon, on 
ella nasqué, així com la proximitat de la mort... varen portar Adela a descobrir la 
precarietat  de la vida i el tresor dels valors eterns, fins  al punt de viure en el castell 
amb un cor lliure i sense sentit de possessió, com el pelegrí que somia camins i metes, i 
que prepara i espera pacientment el moment de la seva sortida per posar-se a caminar 
fins al moment d’assolir i de gaudir dels béns desitjats. 
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Enmig d’aquesta realitat va néixer, va créixer i va escoltar Adela la crida de 

Déu.  L’experiència profunda del seu amor va anar creixent des de la seva infància i en la 
seva adolescència i joventut va assolir aquella profunditat que viuen els elegits que, 
seduïts per Jesús, segueixen les seves petjades il·luminats ‘per la llum de l’Esperit, 
enfortits per la Paraula i acompanyats per la seva Presència. 

 
Així és Adela, una dona profunda, seduïda per Déu, amb una espiritualitat que 

s’alimenta de l’Esperit Sant  en la pregària i els sagraments. Jesús, el seu gran tresor, fou 
la font de la seva alegria  el motiu d’un entusiasme que li va permetre agrupar en la “Petita 
Associació” a joves i a adults per compartir la fe, la pregària i la missió.  

 
El lideratge natural d’Adela, inspirat en l’estil de Jesús, va tenir l’atractiu del 

testimoni de vida, de l’amistat i de l’afecte que s’expressava en les seves cartes, del 
dinamisme que donava a les seves reunions i als viatges apostòlics pels pobles de 
la comarca d’Agen. La inquietud del cor d’Adela és la seva recerca del cor de Déu, el 
seu desig de progressar en la vida interior. La Providència la va enriquir amb l’esperit de 
les Congregacions Marianes del Pare Chaminade a Burdeus. 

 
I així, poc a poc, l’amor a Déu es va convertir en el Projecte, el “seu estimat 

Projecte” de vida consagrada en comunitat i en aliança amb Maria, lliurada al servei 
de l’Evangeli.    

 
  
           LES RELIGIOSES MARIANISTES A CATALUNYA 

 
Les religioses marianistes, 

avui estan presents en 16 països, 
estem a Barcelona, al barri de La 
Verneda, des de l’any 1960, en el 
col·legi que porta el nom de la 
fundadors, Adela de Trenquelléon. 

 
Adela de Batz de 

Trenquelléon i Guillem Josep 
Chaminade, fundadors de la 
Família Marianista, varen 
comprendre la importància de tenir 
bons mestres en la vida i foren 
guies per a molts homes i dones 
que tenien necessitat de conèixer millor la FE i créixer com a persones. 

 
El col·legi de la Verneda vol ser avui un referent educatiu, el lloc on els alumnes 

troben mestres i guies que els ajudin a construir una vida amb sentit. Els principis 
marianistes que defineixen l’estil educatiu que ens caracteritza romanen des de l’origen 
de la fundació. 

 
Les religioses marianistes som les responsables de la conservació d’aquest llegat i 

de mantenir-lo viu en les nostres obres. Això és possible gràcies als educadors laics amb 
els que compartim la missió i fem realitat el projecte educatiu marianista. 
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Els nostres centres es 
caracteritzen per l’esperit de 
família que es pot percebre en 
l’estil de les relacions que 
s’estableixen i de les que en 
tenen cura els membres de la 
comunitat educativa. Aquest 
esperit fa que pares, professors, 
alumnes i personal 
d’administració i de servei, tots 
ens sentim com una part del 
projecte comú, essent 
responsable cada persona de la 
tasca que té encomanada. 

 
Aquest ambient de família és el que permet desenvolupar una educació integral 

de qualitat, cercant de transmetre als nostres alumnes la coherència entre la Fe, la 
cultura i la vida. 

 
Per això, l’educació marianista és educació en la Fe. A través dels nostres plans 

de pastoral proposem un camí de creixement interior que ajuda els infants i adolescents a 
conèixer de forma progressiva Jesús i Maria, a descobrir la presència de Déu en les seves 
vides i a construir una escala de valors amb els valors de l’Evangeli. 

 
Com en el temps 

dels nostres fundadors, 
vivim enmig d’unes ràpides 
i grans transformacions 
socials, científiques i 
tecnològiques, encara que 
no tot el que succeeix en el 
nostre món és un motiu per 
avançar en la justícia i en 
la pau. 

 
Resulta molt actual 

una altra característica que 
defineix els nostres 
col·legis, l’adaptació al 
canvi. Els professors 

realitzen un esforç constant per tal d’ampliar i millorar els seus coneixements 
metodològics en totes les matèries. Són conscients de què cada un dels infants que té 
confiat és únic i cerquen la millor forma d’acompanyar-lo en el seu creixement li és confiat, 
essent conscients de què l’exigència i la confiança fan que pugui assolir els objectius 
educatius. 

 
Afrontem el futur amb un esperit emprenedor, el mateix que va moure a Adela de 

Trenquelléon i a Guillem Josep Chaminade a ser innovadors i creatius, constructors d’un 
món més just i més humà. 

 
Treballem amb el compromís que els infants d’avui siguin demà els homes i dones 

que beneeixin una societat fraterna i justa. 
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Maria és la que 

inspira la nostra acció 
educativa. Estem 
convençudes que és Ella la 
qui dóna consistència i 
seguretat als nostres 
projectes. Les seves 
actituds fan possible que 
avui sigui viu l’esperit 
marianista.  

 
Celebrem la 

disponibilitat, la senzillesa i 
la cooperació  que es 
manifesta en les nostres 
comunitats educatives. 

 
                   Mª Carmen Belda, fmi   
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Ahir, el 26 de gener, el Sant Pare Francesc va rebre a 
l'audiència la seva Eminència el Cardenal Revolucionari Angelo 
Amato, S.D. B., Prefecte de la Congregació per a les Causes 
dels Sants. Durant l'Audiència, el Pontifici Suprem va autoritzar 
la mateixa Congregació per promulgar els decrets relatius a: 
- el miracle atribuït a la intercessió de la Benaurada Nazaria 
Ignazia March Mesa (en religió: Nazaria Ignazia de Santa 
Teresa de Jesús), fundadora de la Congregació de les 
Missioneres Croades de l'Església Germanes; nascuda a Madrid 

(Espanya) el 10 de gener de 1889 i mort a Buenos Aires (Argentina) el 
6 de juliol de 1943. 

El 26 de gener el Sant Pare, ha reconegut el miracle per a la Canonització de la Beata 
Nazaria Ignacia March Mesa, autoritzant a la Congregació dels Sants a promulgar el 
decret.  
 
Nazaria Ignacia Fundadora de la Congregació de les Missioneres Croades de l'Església 
va néixer a Madrid (Espanya) el 10 de gener de 1889. 
A l'edat de 9 anys preparant-se per la primera comunió al col·legi de les Comendadoras 
de l'Esperit Sant de Sevilla, va sentir la primera crida del Senyor "El teu Nazaria segueix-
me", al que Nazaria va respondre "et seguiré el més a prop que pugui una humana 
criatura ". 
Els vaivens econòmics de la família els van portar a Mèxic; lloc on ingressà, a l'edat de 19 
anys, en les Germanetes dels Ancians Desemparats. El 1912 va ser destinada a Oruro-
Bolívia, on es va dedicar durant dotze anys a cura dels ancians. 
Nazaria va veure en aquest poble "fam de Déu, de cultura i de pa" i una veu interior li 
preguntava  cada vegada amb més insistència "... I tu, què has fet? Què fas per Crist? ... 
"Aquesta dura realitat política, social i religiosa del país, la van motivar a donar una 
resposta audaç i el 16 de juny de 1925, va deixar les Germanetes per fundar la 
Congregació que el Senyor li havia inspirat. 
La profunda experiència i comprensió que va tenir del Misteri de l'Església la va anar 
plasmant en la Família Religiosa. 
Calia treballar en: anunciar la Bona Notícia davant d'una societat que ignorava els valors 
evangèlics; realitzar una acció missionera davant del laïcisme, "baixant al Carrer"; 
treballar en la promoció humana, principalment de la dona, davant de la manca de cultura; 
donar dignitat a la persona enfront de l'alienació "aixecar l'home de la seva prostració"; 
lluitar per la justícia enfront de l'opressió. I tot això, entre tota classe de persones, 
preferentment entre els més pobres i necessitats. 
A partir de la fundació el treball de Nazaria Ignacia i de les primeres missioneres va ser 
incansable i es va desenvolupar sobretot en les perifèries d'Oruro, Potosí i altres 
departaments, i a les zones mineres i camperoles rurals. Una de les seves grans 
respostes va ser organitzar el  1933 el primer Sindicat Obrer Home de Bolívia. 
Malgrat la seva curta vida deixà  fundades les següents cases: A Bolívia: Oruro, 
Cochabamba, La Pau, Potosí i Santa Creu. A Argentina: Buenos Aires. A Uruguai: 
Montevideo i Melo. A Espanya: Madrid i Màlaga. 
El 6 de Juliol de 1943 va morir a Buenos Aires, Argentina. Les seves restes reposen a la 
ciutat d'Oruro, al lloc on va iniciar la Fundació. 
 
Avui la Congregació es troba en quatre continents: Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. 

Promulgació de decrets de la Congregació per a les Causes dels Sants 
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En el XXIVè. Capítol General de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, 
sempre tan vinculades al nostre Bisbat, que va tenir lloc a la comunitat de Peñagrande 
(Madrid) els dies 14 al 29 d’abril va tenir lloc la renovació del Govern General de l’Institut. 
 
Les Germanes representants de tot l’Institut van escollir com a nova Superiora General, la 
Mare Laura Garione, argentina, que substitueix la Mare Irma Beretta. També van ser 
escollides com a Conselleres les Germanes Victoria Bertrán, fins ara a Escaldes 
(Andorra), Maria Luisa Álvarez, Aida López Hernández i Maria Lourdes Romero. La Casa 
Mare està a La Seu d’Urgell, on hi ha el sepulcre de la Fundadora la beata Anna Maria 
Janer i Anglerill, i la Casa Generalícia està ubicada a Rubí. 
 
El dia 26 d'abril les germanes van compartir la celebració d'Acció de Gràcies a Déu pel 
nou Govern de l'Institut a la Basílica del Sagrat Cor del Cerro de los Ángeles (Madrid). Hi 
van celebrar l'Eucaristia i van viure un dia fratern amb profunda alegria i senzillesa. El 
diumenge dia 29 es clourà el Capítol. 
 
Actualment, l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell és present a onze 
països: a Espanya, Andorra, Itàlia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Xile, Colòmbia, Mèxic, 
Perú i Guinea Equatorial. Es tracta d'una presència que es desenvolupa en diversos 
camps d'acció: escoles, hospitals i residències, missions, parròquies, pastoral en el temps 
lliure i altres apostolats compatibles amb el seu carisma. 
 
Anna Maria Janer Anglarill va néixer el 18 de desembre de 1800 a Cervera (Bisbat de 
Solsona) i va morir l'11 de gener de 1885 a Talarn (Bisbat d'Urgell). El 1859 va fundar, 
cridada pel Bisbe d’Urgell Dr. Josep Caixal, l'Institut de Germanes de la Sagrada Família 
d'Urgell a l’Hospital de La Seu d'Urgell. Les seves restes mortals descansen a la capella 
de la Residència Sagrada Família de La Seu d'Urgell des de 1961. El dia 8 d’octubre de 
2011 va tenir lloc la joiosa cerimònia de beatificació a La Seu d’Urgell en una cerimònia 
presidida pel Cardenal Angelo Amato.  

Nou Govern General de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 
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VETLLA DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT 
Homilia de Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona 

26 d’abril de 2018 
 

Benvolguts arquebisbe i bisbes, pare Abat i comunitat benedictina, preveres, diaques, 
escolans, autoritats. 
 
Estimats joves, germans i germanes. 
 
Celebrem la vetlla de Santa Maria, i per això hem pujat a casa de la nostra Mare de 
Montserrat. Els fills i germans ens trobem amb Jesucrist, el nostre germà gran, aquí a 
casa de la Mare, per felicitar-la, per agrair-li els favors rebuts, per demanar-li la seva 
protecció maternal i per comunicar-li, com a fills, allò que ens preocupa però també allò 
que ens omple de goig. 
Experimentem el seu favor des d’aquell moment suprem que Jesús, abans de morir, ens 
la va donar com a mare i li va encomanar que ens cuidés com a fills. 
 
Durant aquests mesos hem viscut i viurem alguns fets importants: hem celebrat la 
Jornada Mundial de la Joventut d’enguany com a preparació de la internacional del proper 
any a Panamà. Celebrarem l’Aplec de l’Esperit a Catalunya, i viurem el Sínode de Bisbes 
sobre la joventut a tota l’Església. Per aquest motiu m’han demanat que presideixi 
aquesta vetlla, perquè fa temps que acompanyo els qui treballen en la Pastoral de 
joventut de les diòcesis de Catalunya. 
 
M’adreço a tots germans i germanes, però molt especialment als joves que, com cada 
any, sentiu que aquesta és la vostra vetlla. 
 
El lema de la Jornada Mundial d’enguany, que hem celebrat per Rams a cada diòcesis, 
recorda les primeres paraules de l’arcàngel Gabriel en l’anunciació: «No tinguis por Maria, 
Déu t’ha concedit el seu favor». 

Vetlla de santa Maria de Montserrat 2018 
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Hem escoltat el profeta Sofonies: «No tinguis por, Sió, no deixis caure les mans; el Senyor 
el teu Déu, el tens a dintre com a salvador poderós; per tu s’ha transportat d’alegria, et 
renova el seu amor, està de festa i crida de goig». 
Ens conforta escoltar aquestes paraules perquè sovint els reptes que vivim com a 
cristians provoquen desànim i desencís. 
Déu va escollir Maria com a mare del seu Fill perquè ens acompanyi amb el seu exemple i 
la seva intercessió. 
També la veu de Déu s’adreça a cadascú: no tinguis por, Déu t’ha concedit el seu favor. 
Maria avui ens ho recorda. 
Déu ens ha concedit el seu favor. No tinguem por! 
 
L’Aplec és la trobada dels joves cristians de l’Església a casa nostra, que tenen ganes de 
compartir allò que més profundament els uneix: la fe. Aquesta trobada, a més, es fa en 

una diada molt significativa: la Pentecosta, la festa de l’Esperit 
Sant, que ens dona la fe i la força per viure-la amb joia i 
transmetre-la. 
 
Per què l’Aplec, i què s’hi farà? 
L’Aplec és una mostra que es pot ser jove i cristià avui, i que sou 
molts els qui ho viviu amb goig i sentit de festa. Sovint, en les 
diverses comunitats i moviments, pot semblar que són pocs els 
joves. Per això, participar en l’Aplec engresca els joves mateixos 
fent més ferma la seva fe i el sentit de comunió i pertinença a 
l’Església. 

L’Aplec és una gran oportunitat perquè també s’iniciïn processos d’acostament a Jesús 
entre aquells que dubten, que cerquen, perquè visquin experiències que els ajudaran a 
avançar en el seu creixement com a cristians. 
«Crist és la vida» és el lema de l’Aplec. El riu Ebre vertebra i dona vida a les comarques. 
Així mateix, es desitja mostrar que Jesucrist ha de vertebrar i donar vida als joves de les 
nostres diòcesis. 
Quatre grans eixos per viure i reflexionar-hi: on eixugar la teva set? Cap on et crida 
Jesús? I la força de l’Esperit Sant i el baptisme entesos com a compromís de seguir 
Jesús! 
Tot jove, com tota persona, té set de felicitat i d’una vida amb sentit, i el món està ple de 
fonts o pous on beure. Però quina és la veritable aigua que eixuga la set? 
 La vocació és el discerniment per descobrir quina és la missió en la vida que proposa 
Jesús a cada jove. 
El baptisme, amb la renovació de les promeses, manifestarà la voluntat de seguir Jesús. 
La celebració de l’Eucaristia, el concert de lloança de la nit, les activitats de reflexió i la 
renovació de les promeses baptismals faran possible que els joves experimenteu la 
presència de l’Esperit. 
 
Què significa per a l’Església acompanyar els joves a acollir la crida a viure l’alegria de 
l’Evangeli, sobretot en un temps marcat per la incertesa, per la inseguretat, pel pensament 
fràgil? 
Per respondre a això, l’Església vol reflexionar sobre com acompanyar els joves perquè 
reconeguin i acullin la crida a l’amor i a la vida en plenitud, i també vol demanar als joves 
mateixos que l’ajudin a descobrir com es pot anunciar avui la Bona Nova. 
Joves: l’Església, a través vostre, vol escoltar la veu del Senyor, distingir els signes dels 
temps que l’Esperit assenyala, escoltar les vostres aspiracions per entreveure el món 
d’avui, del demà i els camins que ha d’esbrossar. 
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Aquests camins es poden resumir en l’expressió de l’Apocalipsi: viure, treballar i esperar 
el «cel nou i la terra nova» per eixugar les llàgrimes i lluitar contra la mort i els seus aliats. 
Des d’aquesta decisió se’ns proposa a tots –i especialment a les comunitats cristianes, als 
pares i familiars, als pastors, als mestres i a la resta d’educadors– caminar amb els joves, 
passar temps amb ells, escoltar les seves alegries, esperances, tristeses i angoixes, per 
testimoniar i oferir la proposta de Jesús. 

 
 Maria, la noia del sí a Déu. 

A Maria se li va confiar una missió transcendental i digué que sí. Vosaltres, joves, 
teniu força, travesseu una fase de la vida en què sens dubte no falten les energies ni 
la generositat. Estigueu atents a descobrir el que Déu us demana aquí i ara. Tingueu 
valor per dir «sí», per abraçar la crida de Déu; tingueu valor per viure la fe sense 
amagar-la ni rebaixar-la. La força per estar disponible ve de la convicció que la gràcia 
de Déu també està amb nosaltres. 
Tanmateix, a tots ens cal estar atents al que Déu ens demana a cadascun en aquest 
moment de la nostra vida, i per això hem d’estar disponibles per respondre-hi amb 
generositat. 

 
 Maria, la noia del servei, portant Jesús 

Maria, un cop ha estat visitada per Déu, es disposa a visitar la seva cosina per ajudar-
la i servir-la en el seu estat. Ella comença un llarg i difícil camí per anar a trobar la 
seva parenta i ajudar-la. Porta en el seu si a Jesús. Isabel i l’infant noten la presència 
del Senyor. 
Visquem la pròpia vida en actitud de servei. L’amor als altres es manifesta en la 
normalitat de molts serveis a les persones que fan camí amb nosaltres. Si estem amb 
Jesús i ell està amb nosaltres, els qui servim i ajudem experimentaran també la seva 
presència. 
El sí a Déu també ens demana el sí a la disponibilitat per servir les persones, a cada 
persona. Però també som un poble. Què ens demana el servei a Catalunya? 

- Pregar molt intensament al Senyor de la Pau i de la Justícia. 
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- El respecte a la dignitat de la persona, de tota persona, als seus drets, al seu 
pensament, a les seves decisions, tot i que siguin diferents de les nostres. Tots 
som fills de Déu. 

- En aquests moments estem convidats a esdevenir constructors de reconciliació, de 
pau i de convivència, amb molta serenor. En situacions de conflictes i de tensions, el 
perill és tergiversar la veritat, convertir en enemics els qui són diferents, limitar la 
llibertat i altres drets. Cal esdevenir factors de convivència, sense renunciar a les 
legítimes aspiracions, però emmarcant-les en la negociació, perquè els conflictes se 
superen amb acords, siguin a curt o a llarg termini. 

 
 Maria, la noia de la felicitat 

Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t’ha fet saber es complirà. 
Hi ha una benaurança sovint oblidada, la benaurança de la fe. Maria és feliç perquè 
ha cregut. I nosaltres? Vivim sincerament la joia de la fe? 
En alguns moments sento enveja dels afeccionats als clubs esportius perquè senten 
el colors. Sentim nosaltres els colors de la vida cristiana? Quina sort, ser cristià! 

Avui, sobretot, contemplem l’amor de Maria: un amor atent, dinàmic i concret. Un amor 
completament projectat cap al do de si mateixa. Deixem-nos contagiar per l’exemple de 
Maria i viurem estimant Déu i les persones amb qui compartim la vida diària. És un amor 
que és dedicació, especialment cap als més febles i necessitats, i que ens transforma i 
ens omple d’alegria. 

 

PARAULES DEL P. ABAT JOSEP M. SOLER PRONUNCIADES DURANT 
LA VETLLA DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT 

26 d’abril de 2018 
 

Estimats Sr. Bisbe de Girona, que ens presideix, Sr. Arquebisbe, Srs. Bisbes, Pères 
Evêques, preveres i diaques, membres de la vida consagrada, seminaristes, autoritats, 
germans i germanes en el Crist ressuscitat:  
Hem vingut a vetllar Santa Maria per posar-nos sota la seva protecció. Ho fem com des de 
fa segles ho han fet tants pelegrins. Ho fem tot recordant les paraules amb què ja 
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l’invocaven els cristians del s. III: “Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de 
Déu”. També aquí, en aquesta basílica, podem repetir les paraules de la litúrgia bizantina 
en la festa de la Protecció de la Mare de Déu: “avui –canta l’Església d’Orient- la Verge es 
troba enmig de l’Església i prega Déu per nosaltres”. Els profetes, els apòstols i tots els 
sants “s’alegren conjuntament perquè per amor nostre ella prega el Déu etern” (Kontakion 
de l’1 d’octubre). Aquesta és la certesa que ens aplega en aquesta vetlla. 
 
Hem vingut a posar-nos sota la protecció de la Mare de Déu perquè ens doni abric amb el 
seu mantell –tal com cantem en el Virolai. 
 
Perquè ens protegeixi com a Església que peregrina a Catalunya i ens faci cada dia més 
homes i dones de comunió, guaridors de ferides; perquè ens faci comunitats eclesials en 

sortida vers les perifèries del nostre entorn, tal 
com demana el Papa Francesc. 
 
 Perquè ens protegeixi com a Poble, ella que 
n’és la Patrona. Perquè, tal com han escrit els 
nostres bisbes, ens ajudi a “cercar una solució 
justa a la situació” actual i a ser “instruments 
de pau i de reconciliació enmig de la nostra 
societat catalana” per tal de “superar les 
conseqüències de la crisi institucional, 
econòmica i social que vivim” (cf. Nota del 
16.02.2018). 
 

Perquè vetlli pels qui són en presó preventiva o a l’estranger a causa d’aquesta situació i 
pels seus familiars. Perquè protegeixi tots els qui estan en situació de marginació, de 
pobresa, de solitud, de sofriment. 
 
Demanem que doni protecció a totes les persones i realitats que representen les llànties 
que cremen en aquesta basílica, ara que acabem de renovar l’ofrena per mantenir-les 
enceses.  
 
Tenim entre nosaltres un grup de pelegrins presidits pel seu bisbe, vinguts de la diòcesi 
francesa de Verdun, al Departament de las Meuse, a la Lorena. Hi ha una història molt 
bonica. En aquesta diòcesi, en una església d’Halles-sous-les-Côtes, s’hi venera la Mare 
de Déu de Montserrat des de fa uns segles. Allí, durant els anys 1936-1939, quan aquesta 
basílica era tancada a causa de la persecució religiosa i els monjos havien hagut de 
marxar de Montserrat, van decidir de donar a la Mare de Déu de Montserrat el culte que 
no podia rebre a la nostra muntanya i es van comprometre, també, a pregar perquè els 
monjos poguessin tornar-hi. Els acollim ben fraternalment. 
 
Cher Mons. Jean Paul Gusching, chers frères et sœurs «Amis de Montserrat»: nous 
sommes très heureux de partager avec vous, en communion fraternelle, cette vigile de 
prière aux pieds de Notre Dame de Montserrat. Il est très vif en moi le souvenir des fois 
que moi-même et quelqu'un de mes frères moines, avons partagé la célébration à Halles-
sous-les Côtes soit à l’église qu’au calvaire en bord de forêt ainsi que le pèlerinage à 
Notre Dame d’Avioth. Veuille la Très Sainte Vierge vous bénir et aussi à l’Église de 
Perpinyà et à son évêque Mons. Norbert Turini présent parmi nous.  

Sí. Refugiem-nos sota la protecció de la Santa Mare de Déu, que no desoeixi les nostres 
supliques en les nostres necessitats; que en tots els perills ens deslliuri sempre, ella que 
és Verge gloriosa i beneïda (cf. Sub tuum praesidium). 
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El Papa En Audiencia Con Religiosas © Servicio Fotografico Osservatore Romano 

 

Vida consagrada: Congreso sobre la ‘consagración’ en Roma 

Del 3 al 6 de mayo de 2018 

ABRIL 26, 2018 20:19ROSA DIE ALCOLEAIGLESIA Y RELIGIÓN 
(ZENIT – 26 abril 2018).- El Congreso Internacional ‘Consecratio et consecratio per 
evangelica consilia’ se celebrará en Roma del 3 al 6 de mayo, organizado por la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, en la Universidad Pontificia Antonianum. 
 
La Congregación lo hizo público ayer, 25 de abril de 2018, a través de un comunicado de 
prensa. 
El Dicasterio, desde hace un tiempo, ha comenzado una reflexión sobre los diferentes 
significados que se atribuyen a las expresiones “consagración” y “vida consagrada”, a 
partir de una lectura atenta y crítica de la realidad actual en la Iglesia de hoy. 
 
Participación de todos 
El objetivo de la Convención es “involucrar a los miembros” de las diversas formas de vida 
consagrada, asociaciones laicales y movimientos –dice el comunicado– en la reflexión 
sobre algunas cuestiones identificadas anteriormente en el curso de un Seminario sobre 
el mismo tema, que contó con la participación de teólogos, canonistas y otros expertos. 
El encuentro tendrá momentos de intercambio de todos los participantes y de trabajos 
específicos para las distintas realidades: Ordo virginum, Institutos religiosos, Sociedades 
de Vida Apostólica, Institutos Seculares, Nuevos Institutos y Nuevas Formas, 
Asociaciones y Movimientos. 

Vida consagrada: Congrés sobre la ‘consagració’ a Roma 
 
 
 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/category/iglesia-y-religion/
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JOSEP M. RAMBLA 
 

A través dels Exercicis espirituals, Ignasi de Loiola sotmet la 
meditació religiosa a un mètode; afavoreixen una 
experiencia mística integradora en la mesura que 
descobreixen la sacralitat del món i la seva diafanitat. A la 
nova edició bilingüe català-castellà dels Exercicis espirituals 
d’Ignasi de Loiola (Fragmenta editorial), amb introducció de 
Josep M. Rambla, SJ, i annexos de Xavier Melloni, SJ, i 
Roland Barthes, hi ha les orientacions per a la persona que 
«dona els exercicis» i les que aquesta persona ha d’aplicar i 
trametre a qui «fa els exercicis». 
 

Què aporten els Exercicis, que tenen plena vigència i èxit? 
Són un ajut per créixer en l’adhesió personal a Crist a fi de seguir-lo personalment. Per 
tant, són unes orientacions per «fer exercicis» a fi de viure un cristianisme més madur, 
més personal, més compromès. 
 
Per què ens fan créixer en la fe? 
Els Exercicis, doncs, constitueixen una pedagogia espiritual o curs; no són conferències. 
La persona que fa els exercicis passa llargues hores d’oració; és a dir, de relació molt 
personal amb Déu, de reflexió sobre la pròpia vida, de reconeixement de l’acció de Déu 
en el seu cor i de renovació de les pròpies actituds personals. D’aquesta manera, amb la 
gràcia de Déu, que ho és tot, va avançant en el camí de la seva fe personal. 
 
Quins són els eixos centrals en els quals giren? 
L’eix principal dels Exercicis és el Crist, perquè l’exercitant es passa la major part del 
temps contemplant-lo en la seva vida, passió, mort i resurrecció. I va tractant d’adherir-s’hi 
de tot cor i amb tot l’ésser. A partir d’aquesta relació viva amb el Crist, l’exercitant es va 
transformant profundament i va reconeixent el camí per on seguir el Senyor, de manera 
molt personal en la vida de cada dia.  
 

Òscar Bardají i Martín | Full dominical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercicis per créixer en la fe 
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L’Espai Endesa de Barcelona acull per segon any l’acte de 
lliurament, que ha presidit el P. Abat Josep M. Soler 
 

Josep Lluís Badal, Teresa d’Arenys, Mercè Ibarz, Adrià Pujol i Marc 
Gil, guardonats amb els Premis Crítica Serra d’Or 2018 

Les obres teatrals Un tret al cap, Medusa de La Virgueria i Perra 
de nadie, i les infantils i juvenils I aquí dins, qui hi ha?, Una bala 

per al record i Ports també reben la serreta d’or 

Barcelona, 2 de maig de 2018. L’obra Les coses que realment han vist aquests ulls 
inexistents, de Josep Lluís Badal, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or 
de Novel·la 2018; Teresa d’Arenys. Obra poètica (1973-2015), de Teresa d’Arenys, ha 
rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2018; Mercè Ibarz, amb L’amic de la finca 
roja, el Premi Crítica Serra d’Or 2018 d’Assaig; i Adrià Pujol Cruells el Premi Crítica 
Serra d’Or de Traducció 2018 per L’eclipsi de Georges Perec. Aquests han estat els 
premiats en l’apartat de Literatura i Assaig. 
 
Pel que fa a l’apartat de Recerca, Marc Gil ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de 
Recerca 2018 (Humanitats) per l’obra Barcelona al servei del Nuevo Estado. 
Depuració de l’Ajuntament durant el primer Franquisme. L’Institut Català 
d’Ornitologia, per Atles dels ocells nidificants de Barcelona ha obtingut el Premi 
Crítica Serra d’Or de Recerca 2018 (Altres Ciències). I L’ambassadeur de la 
République des Lettres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacoberta (1823-1873), 
de Julien Lanes Marsall, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística 2018. 
 
Dins l’apartat de Teatre, l’obra de Pau Miró Un tret al cap s’ha endut el Premi Crítica 
Serra d’Or de Teatre 2018 al text de teatre català; Medusa de La Virgueria, dirigida per 

Premis “Serra d’Or” 2018 
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Aleix Fauró i Isis Martín, el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2018 a l’espectacle 
teatral; mentre que Marta Carrasco, per Perra de Nadie, un espectacle d’una força i un 
coratge estremidors, que culmina un llarg recorregut creatiu d’elevat nivell d’exigència, 
qualitat artística i profunditat humana, ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 
2018 a l’aportació més interessant. 

 

Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or 
Infantil 2018 és per a l’obra I aquí dins, qui hi ha?, amb text de Mar Benegas i 
il·lustració de Sandra Navarro, Lalalimola; el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil 2018 és 
per a Una bala per al record, de Maite Carranza; mentre que el Premi Crítica Serra d’Or 
Coneixements 2018 és per a Ports, de Víctor Medina. 
 
L’Espai Endesa, allotjat en un edifici inaugurat el 1897, que és una excel·lent mostra 
del Modernisme industrial català i que està catalogat com a Patrimoni Històric de la 
ciutat, ha acollit la 52a edició dels Premis Crítica Serra d’Or, que ha presidit el P. 
Abat Josep M. Soler. Les obres premiades corresponen a les més destacades de les 
publicades l’any 2017, i sense que s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els 
Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació econòmica i consisteixen essencialment 
en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que 
representa la distinció que atorga la revista Serra d’Or, de Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat (PAMSA, que dirigeix el  P. Josep Massot i Muntaner. 
 
El jurat dels Premis Crítica Serra d’Or 2018, en l’apartat de Literatura i Assaig, ha estat 
format per Borja Bagunyà, Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal i Pere Antoni Pons. En 
l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume Aulet, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols, 
Joandomènec Ros i Francesc Vilanova. Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Marta 
Monedero, Juan Carlos Olivares i Anna Pérez Pagès han constituït el jurat de Teatre. 
Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d’Or, l’han 
format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura. 
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PARAULES DEL PARE ABAT DE MONTSERRAT 
PREMIS “CRÍTICA SERRA D’OR 2018” 
 
A L’OBERTURA DE L’ACTE 
 
 Autoritats, Directora general d’Endesa a Catalunya, senyores i senyors: 

 Em plau de donar-los la benvinguda en nom de la revista “Serra d’Or” i de les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. I em plau, també, de portar-los la salutació del P. 
Josep Massot i Muntaner, director de la revista i de les Publicacions, a qui pertocaria dir 
aquestes paraules d’introducció. No pot ser entre nosaltres perquè encara està 
convalescent de les seqüeles secundàries d’una afecció cardíaca. Tanmateix ja fa un cert 
temps que, des de Montserrat estant, va reprenent el seu treball a la revista i a l’editorial 
amb una intensitat cada vegada més gran. 

Enguany el lliurament dels premis “Crítica Serra d’Or” arriba a la seva 52ena. 
edició, mantenint el seu prestigi ben alt degut a la independència i bona tasca dels qui 
formen els jurats de les diverses categories. 

 Agraeixo a Endesa, en la persona de la seva directora general a Catalunya, la seva 
disponibilitat a acollir aquest acte, per segon any consecutiu, en l’Espai Endesa d’aquest 
edifici tan singular. L’agraïment va, també, a tots els altres que col·laboren a fer d’aquesta 
proclamació de premis una celebració amical, acollidora i agradable.  
 
A LA CLOENDA DE L’ACTE 
 

 Autoritats, guardonats, 
membres dels jurats, senyores 
i senyors: 

 En el moment actual, 
em vénen a la ment aquells 
versos prou coneguts del 
poeta de Sinera, en el seu 
“Inici de càntic en el temple”: 
“Hem viscut per salvar-vos els 
mots, per retornar-vos el nom 
de cada cosa”. Aquesta és la 
finalitat de “Serra d’Or”. 
Aquesta és la finalitat de les 
Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat. Ho és en un sentit ampli: “salvar els mots”, custodiar la memòria, col·laborar 
colze a colze amb d’altres a construir el present i el futur. És a dir, mantenir viva i a un 
nivell alt la nostra llengua i la nostra cultura, des del punt de vista de la qualitat literària, 
del rigor científic, de la immediatesa de la informació, de les relacions interpersonals, de 
crear espais de diàleg. “Retornar el nom de cada cosa” no sols mantenint “els mots” i la 
parla, sinó també defugint la postveritat i les “fake news” que ens assetgen des de tants 
àmbits a nivell informatiu. El poeta no es limita, però, a una preservació merament 
lexicogràfica o gramatical; salva “els mots”, retrona “el nom de cada cosa” de cara al bé 
de tots. Per això no parla simplement de “salvar els mots”, sinó de “salvar-vos els mots”, 
de “retornar-vos el nom”; és a dir, ho fa per als altres. Aquest esperit de servei és el que 
amara, també, les nostres Publicacions amb l’esforç econòmic que suposen. 

 Com a País vivim moments difícils a causa del moment polític i social, amb presos 
preventius i amb persones a l’estranger. Aquest acte mateix es veu privat de la presència 
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de membres del Govern de la Generalitat perquè encara no en tenim. Una situació que 
s’ha fet palesa, també, per Sant Jordi i en moltes altres circumstàncies. Salvador Espriu, 
en el poema que he esmentat, parla, a més, de “cisternes seques” i de “cims pujats per 
esglaons de lentes hores”. Hem vist retrocessos que no hauríem imaginat de veure mai 
més. El camí s’ha fet lent, costerut. Però, no estem descoratjats. La nostra cultura, la 
nostra societat, tenen prou vigor per continuar endavant, per continuar pujant els 
“esglaons” que menen al futur. La fatiga present de pujar-los val la pena perquè porten a 
noves realitats. Les “cisternes” tornaran a omplir-se d’aigua. Perquè, malgrat les dificultats 
presents, hi ha en la societat una realitat ben viva; els guardonats d’enguany amb els 
premis “Crítica Serra d’Or” en són una bona mostra. 

 En aquest context difícil i complex, la nostra revista ha arribat al n. 700. Una fita 
ben notable, que hem commemorat discretament en l’exemplar corresponent, el del mes 
d’abril. A més, per tal d’adequar-se a les necessitats del moment, des de fa uns mesos 
“Serra d’Or” ha canviat de maquetació. Ara és obra de l’Elisenda Marzal i l’Ares Cucurell, 
totes dues de l’equip de redacció de la revista; em plau de felicitar-les per la qualitat del 
seu treball. També s’ha potenciat la presència de “Serra d’Or” a les xarxes socials per 
millorar-ne la difusió.  

 Tornant, encara, a l’“Inici de càntic en el temple”, el poeta afirma amb rotunditat: 
“Ens mantindrem fidels per sempre al servei d’aquest poble”. És la voluntat de “Serra 
d’Or” i dels seus premis. És la voluntat de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. És 
la voluntat del monestir de Montserrat. És la voluntat d’una immensa multitud. Des de 
Montserrat, treballem per continuar essent fidels al servei d’aquest poble, de la seva 
llengua, de la seva cultura, de la seva identitat, de la seva pluralitat social, de les seves 
opcions democràticament preses. 

 És cert que, tal com deia, vivim moments difícils, tots en som conscients. Però 
sabem, per dir-ho, també, parafrasejant el poema que he citat, que la ginesta tornarà a 
florir, que als camps hi haurà el vermell de les roselles. I això no sols en aquesta 
primavera, en els nostres paisatges naturals, sinó també, pujant esgraó a esgraó potser 
“durant lentes hores”, la ginesta i les roselles –la saba nova i el dinamisme creatiu- floriran 
en la realitat  nostre poble. 

 Moltes gràcies per la seva atenció i per la seva presència en aquest acte! 
 

+ Josep M. Soler, Abat de Montserrat 
2 maig 2018 
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129ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 

 

Cartoixa de Montalegre 

Riera, 1 | 08391 Tiana (Maresme) Barcelona 

Telèfon: 933 95 18 02 

 

Dijous, 10 de maig de 2018 

 

Horari: 

10.15, recepció; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 11.45 cafè; 

12.15 segona sessió; 13.15 eucaristia; 14.00 dinar; 15.15 visita i sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

 

El Consulado General de la República Argentina en Barcelona informa que se 
encuentra efectuando un relevamiento en torno a la presencia de religiosos en 
Cataluña. En este marco, se apreciará toda información que pueda brindarse en 
torno a religiosos argentinos desempe-ñando tareas en Cataluña, y sobre las 
comunidades religiosas en las que desarrollan sus labores. Resulta de interés, 
asimismo, toda información sobre comunidades religiosas con presencia en la 
República Argentina a través de religiosos españoles. Se agradecerá a todos 
aquellos interesados en colaborar con este relevamiento el envío de la 
información de la que dispongan a la siguiente dirección de correo electrónico:  
cbarc@cancilleria.gob.ar 

Crida del Consulat general de la República Argentina de Barcelona 
 
 
 

129 reunió d’Abats i Provincials a la Cartoixa de Montalegre 
 
 
 

mailto:cbarc@cancilleria.gob.ar
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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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Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

Curs: INTERIORITAT I CREIXEMENT PERSONAL A TRAVÉS DE L'ENNEAGRAMA 
Activitats "Avellanes DO" de la Casa d'Espiritualitat Marista del Monestir de 

les Avellanes 

DESCRIPCIÓ DEL CURS: 

La resposta a la pregunta: "Qui sóc jo" és de 
cabdal importància. Ens permet conèixer i 
desenvolupar talents i virtuts, desactivar bloquejos 
que ens paralitzen, resoldre insatisfaccions 
personals, construir una manera de viure més 
amorosa i lliure, millorar relacions personals i 
qualitat de vida. En resum, afavorir el nostre 
creixement personal. L'enneagrama, com a 
tipologia de la personalitat, és una eina que ens fa 
adonar del nostre ego i de les dificultats que ens 
genera per obrir-nos a un nou horitzó de llibertat. 
Psicologia i espiritualitat en diàleg creatiu al servei 
de la persona. Un cap de setmana intens orientat 
pel professor Lluís Serra. Una forma acutal de 
realitzar la màxima de Delfons: "Coneix-te a tu 
mateix". 

DATA: 4 a 6 de de maig de 2018 

DESCARREGUEU-VOS EL PROGRAMA 

 

Presentació del llibre “Sixena: la croada de la memòria” 
   

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

Us convidem a la presentació del llibre: 

 

Sixena: la  croada de la m emòr ia  

Amb Jordi Lliste rr i, periodista; 

Salvador  Cardús, sociòleg, periodista i escriptor; 

i Francesc Canosa , autor del llibre.  

 

Benvinguda i moderació a càrrec d’I sabel- Helena Mart í, 

presidenta de Sobirania i Justícia. 

Dimecres 16 de maig –  19.00 hores 

 Llibreria Claret de Barcelona 

 

                            I nscripcions: monica.morros@sij.cat 

 

 

 

https://monestiravellanes.files.wordpress.com/2018/01/enneagrama2018.pdf


29 | 37 
 
 

 

Presentació del llibre “Coses que cal dir” de Florenci Bové 

 

Presentació del llibre “Interioridad y espiritualidad” de Josep Otón 

 

 

 

El dijous 10 de maig  a les 19h tindrà lloc la presentació del 
darrer llibre, Interioridad y espiritualidad, publicat per l’editorial 
Sal Terrae. 

En l’acte intervindran: 

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona 

Marta Burguet, professora de la Facultat d’Educació de la UB 

Fernando Cordero, director de la revista 21 

L’acte se celebrarà a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria 
Claret de Barcelona (C/ Roger de Llúria 5). 

 

 

Trobada europea de frares joves caputxins 
 

Divendres 4 de maig, a les 21h., hi haurà una pregària per a joves a l’església de sant 
Jaume (carrer Ferran 28) i després una processó amb la relíquia fins a la parròquia de 
santa Anna. És una activitat organitzada conjuntament amb la Delegació de Pastoral 
Juvenil. 
 

Dissabte 5 de maig, a les 21h., pregària franciscana i catequesi a càrrec de fra Hayden 
Williams a l’església de Pompeia (Av. Diagonal 450). 

Diumenge 6 de maig, a les 12:30h., Eucaristia i final de Trobada a l’església de Pompeia, 
presidida pel vicari general dels caputxins fra Štefan Kožuh. 
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Matí de reflexió i silenci 
 

 
 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

  
Espai 

Contrapunt 
Musical 

  
Audició musical en directe 
   amb el Cor Lerània 

  
diumenge, 6 de maig 
a les 7 de la tarda 
abans de vespres 
  

  
Vetlla de pregària 

  
Vetlla de Pentecosta 

  
dissabte 19 de maig 
a les 7 de la tarda 
  

  
Espiritualitat 

i litúrgia 

  
 Vida pasqual 
     amb la gna. Griselda Cos 
    Programa [clic] 
  

  
diumenge 20 de maig 
a les 6 de la tarda 

  
Taller 

de Cal·ligrafia 

  
 Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]  
  

  
dissabte 26 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/GCos.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC13.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Jornada acadèmica: “La reforma d’Israel en els escrit bíblics” 

 
 JORNADA ACADÈMICA: “LA REFORMA 
D’ISRAEL EN ELS ESCRITS BÍBLICS” 
Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya 
(FTC) 
Data: 10 de maig de 2018 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona, c. 
Diputació, 231, Barcelona 
Hora: de 9.30 a 14 h 
Més informació: www.teologia-catalunya.cat 
 

Programa: 
09.30 h - Presentació de la Jornada, a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de 
l'Ateneu Universitari Sant Pacià i del Dr. Marcos Aceituno, cap del 
departament de Sagrada Escriptura de la FTC. 
10.00 h - Ponència: "La tradició sapiencial israelita, estat de la qüestió i debat actual" – 
Dra. Núria Calduch-Benages 
11.15 h - Ponència: "El corpus sapiencial de la Bíblia: identitat i peculiaritats" - Dra. 
Núria Calduch-Benages 
12.00 h - Diàleg 
12.25 h - Ponència "La reforma d'Israel en els escrits sapiencials" - Dr. Joan Ramon 
Marín Torné 
13.15 h – Diàleg 
 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de Montserrat | maig 

 
- TARDA DE SILENCI 

Gna.M.Benoît Dintimille, OSB  

Data: 05/05/18 de 16h a 18h. 
 

- ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 
Gna.Natàlia Aldana, OSB 
Data: De l’11/05/18 al 13/05/18 
 

- QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 12/05/18 de 10h a 12:30h. 
 

- TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTORIA - II 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 12/05/18 de 15h a 17:30h. 
 

- ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 26/05/18 de 16:30h a 18h. 
 

- PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 26/05/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 

 

Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 

http://www.teologia-catalunya.cat/
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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Debat Antoni Bassas-Lídia Heredia maig 2018 

 
 

 FUNDACIÓ JOAN MARAGALL 

Actualitat cultural i religiosa número 200 

 
 

Fidel al seu objectiu fundacional de dialogar amb el món de la cultura, el curs 1994-
1995 la Fundació Joan Maragall va iniciar una activitat de reflexió sobre l'actualitat 
cultura i religiosa de cada mes. 
 
Durant tots aquests anys més d'un centenar de persones relacionades d'alguna 
manera amb els mitjans de comunicació, amb l'Església i/o amb la cultura ens han 
fet la seva lectura de l'actualitat mensual. 
 
El proper mes de maig aquesta activitat arriba a l'edició número 200. 
200 reflexions sobre una actualitat canviant. 
 
Per celebrar aquest esdeveniment el Patronat de la Fundació es complau a 
convidar-vos a un debat entre els periodistes 
 
Antoni BASSAS i Lídia HEREDIA 
 
Moderats per Òscar BARDAJÍ parlaran sobre la situació actual del periodisme, 
l'encaix i l'enfocament del fet religiós en els mitjans de comunicació i el pes de la 
cultura en l'entorn periodistic. 
 
Dia: dilluns 14 de maig de 2018 
Hora: 19h 
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Valldonzella, 6 - 
Barcelona) 
 
 
ENTRADA LLIURE ES PREGA INSCRIPCIÓ 
  

 

https://maps.google.com/?q=Valldonzella,+6+-+Barcelona&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Valldonzella,+6+-+Barcelona&entry=gmail&source=g
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Presentació del llibre SER A CASA. Reflexions sobre el 
Cristianisme a l’europa del segle XXI, de Gabriel Magalhaes 
Organitza: Fundació Joan Maragall 
A càrrec de: Josep M. Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, Jaume 
Casals, catedràtic de filosofia i rector de la Universitat Pompeu Fabra i Gabriel 
Magalhaes, autor del llibre 
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall, c. València, 244, 1r, Barcelona 
Hora: 19 h 

Més informació: tel. 934 880 888; a/e: fjm@fundaciojoanmaragall.org 

 

Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer 

 
Del 27 juny al 8 de juliol de 2018  
Curs: 2 nivell 
Iniciació: Realització de l’Icona durant el curs  
Mig-Alt: Realització de l’Icona amb l’or ja posat  

   
Organització i coordinació del curs: P. José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán R. 
nurbe57@hotmail.com Tel. + 34-609 24 37 31  
Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies  
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits)  
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes incloses (wi-fi & 
parking...)  
 

VII Nit solidària de Catalunya Cristiana i ràdio Estel 
 
Em plau comunicar-vos que s’acosta la setena 
edició de la NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA 
CRISTIANA» a favor dels nostres mitjans. Per 
aquest motiu, us demano que reserveu a la vostra 
agenda la data de l’1 de juny, divendres, d’aquest 
any 2018. 
 
Iniciarem la VII Nit en un lloc ben estimat, la 
BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR, on 
celebrarem un concert amb la participació de l’Orfeó 
Badaloní i Esbart Sant Jordi. 

 
Després d’aquest concert, ens retrobarem tots a la Llotja de Mar per compartir un sopar i 
lliurar els I Premis de Periodisme Memorial Joan Carrera. 
 
La VII NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA CRISTIANA» serà presidida pel 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, president del Patronat de 
totes dues fundacions. És una bona ocasió per compartir els valors que inspiren els 
nostres mitjans de comunicació amb representants de la societat civil, cultural, política i 
religiosa de Catalunya, i amb els nostres lectors, socis i oients. 
 
En breu us farem arribar el programa amb l’horari concret i altres informacions. 
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència. 
Jaume Aymar, Director 
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Estrena de la Botiga virtual al monestir de Sant Benet de Montserrat 

 
Les monges del Monestir de Sant Benet de Montserrat avui dia de la Mare de Déu de 
Montserrat, estrenem la nova Botiga Virtual. 
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/ 
 
CERÀMICA D'ARTESANIA 
Monestir de Sant Benet de Montserrat 
93 835 00 78 ext.12 / 659 38 67 62 
ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
 
 
 

 
Les AMPAs de l’escola concertada denuncien infrafinançament i reclamen avançar 
en l’equitat  

 La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya 
(FAPEL), representants majoritàries de les AMPAs de les escoles concertades catalanes, 
han tornat a denunciar l’infrafinançament que pateix l’escola concertada i la discriminació 
que aquest fet suposa per a les famílies, per posar fi “a la desqualificació injustificada i 
demagògica contra les nostres escoles”.  

El president de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa, afirma que “amb les dades que 
presentem queda clara d’una manera explícita i transparent, la insuficiència de la dotació 
econòmica del concert que reben les nostres escoles i que ens obliga a contribuir-hi per 
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http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
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tal que pugui oferir el servei educatiu que proposa, contravenint allò establert precisament 
a la LEC i dificultant l’equitat, amb la que tots ens sentim compromesos, buscant avançar 
cap a un sistema en que el finançament estigui garantit per a totes les famílies en 
condicions d’igualtat”.  

Amb les dades publicades per l’IDESCAT corresponents a 2015, i en relació al darrer 
estudi del 2010, “es fa palès que les famílies estem augmentant, en termes nets, la nostra 
aportació en 114 milions € al finançament de l’escola dels nostres fills i filles, quelcom que 
revela que el dret a la gratuïtat de l’educació establerta pels drets humans i les lleis no és 
efectiva i està en retrocés.  

En aquesta línia, el president de la FAPEL, Josep Manuel Prats, sosté que el mòdul de 
concert per a despeses “ha disminuït un 16,1% en relació a un model que mantingui 
l’IPC”, i que l’aportació dels pressupostos de l'administració al finançament de l’escola 
“concertada s’ha reduït, aïllant l'efecte de l'increment d'alumnat, en 69 milions”.  

 “Mentre el cost de la 
plaça individual s’ha 
mantingut pràcticament 
invariable al voltant 
dels 5.000 €, la 
cobertura del seu 
finançament a través 
dels pressupostos s’ha 
reduït en cinc punts (de 
60,4% a 55,4%)”, 
conclou Prats. “Queda 
clar, doncs, que les 
famílies ens veiem 
obligades a fer un 
esforç suplementari.”  

“El finançament del 
sistema ha de ser igual 

per a tots, independentment que triem escola pública o concertada”, coincideixen 
Romagosa i Prats. “El nostre propòsit no és entrar en discussió amb qui menysté l’escola 
d’iniciativa social, sinó reclamar els drets dels pares i mares que han de suportar 
l’infrafinançament per part de l’administració”.  

Romagosa recorda que la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja va admetre al 
2017 que “l’educació en els centres concertats no és gratuïta del tot perquè la Generalitat 
no paga el 100% de l’escolarització, la qual cosa significa que les famílies han d’atendre 
un pagament”.  

Prats també recorda que les conclusions del debat Ara és demà – Consell Escolar de 
Catalunya (2017) van posar de manifest que “el sistema educatiu ha de disposar d’un 
finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i del segon 
cicle de l’educació infantil en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics”, o 
que l’Informe del Síndic de Greuges (2016) La segregació escolar a Catalunya (II). 
Condicions d’escolarització, va admetre que “en alguns casos, l’import del concert 
educatiu pot resultar insuficient per garantir el funcionament ordinari del centre” i que “les 
aportacions econòmiques de les famílies esdevenen més necessàries”.  

”Tots els pares i mares de Catalunya tenim dret a triar l'escola per als nostres fills i filles i a 
educar-los d’acord amb els nostres principis, i volem poder triar l'escola dels nostres fills 
en un marc de llibertat i d’equitat com a garants de la igualtat d’oportunitats”. 
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Quina relació hi ha entre la natura i l’espiritualitat? Es tenen en compte els valors 
espirituals en la gestió dels espais naturals protegits? Quin paper tenen les tradicions 
religioses en la protecció del medi ambient? Què vol dir la conversió ecològica que 
demana el papa Francesc? “Signes dels temps” entrevista Josep Maria Mallarach, 
consultor ambiental i membre de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura 
(UICN). La conversa s’ha gravat al santuari del Miracle, a la comarca del Solsonès. 

Aquest diumenge 6 de maig d'abril, a les 10.30, "Signes dels temps". 
 

 

 

 
El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  

2018  MAIG 
7 dl CEVRE 

8 dm URC: Junta directiva 

14 dl CEVRE 

20 dg Pentecosta 

21 dl Dilluns de Pentecosta 

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

28 dl CEVRE 

Signes dels temps a TV3: “Natura i espiritualitat” 
 

Calendari URC 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat
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