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 Jornada Pro Orantibus 2018                                  
 
Al proper diumenge, en coincidència amb la festivitat litúrgica de la Santíssima Trinitat, se 
celebra la jornada “Pro Orantibus”, dedicada a la vida contemplativa. Ens unim amb la 
pregària i la fraternitat a les comunitats que a casa nostra tenen dedicació en el seu 
carisma contemplatiu. 

Un cop d’ull a les dades 
Les dades a 31 de desembre de 2017 referents a la vida contemplativa masculina i 
femenina a Espanya són les següents:  
 

 Masculí Femení Total 

Monestirs 35 766 801 

Monjos/monges 340 8.855 9.195 

% monestirs 4.37% 95.63% 100% 

% monjos/monges 3.70% 96.30% 100% 

Relació monestir - monjos/es 9.71 11.56 11.47 

 
Jornada Pro Orantibus: "Només vull que el mireu a Ell" (Santa Teresa de Jesús) 
La CEE proposa com a lema per la celebració d’aquest any un pensament de santa 
Teresa de Jesús, atès que enguany es un Any Teresià, que va començar el 15 d’octubre 
de 2017 i que clourà el 15 d’octubre de 2018. El pensament es: “Només vull que el mireu 
a Ell”. 
 
“Cor orans”, una instrucció vaticana 
 “Cor orans”, és una Instrucció aplicativa de la constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” 
sobre la vida contemplativa femenina, a càrrec de la Congregació per als Instituts de Vida 

Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica. 
 
Efectuades unes primeres consultes, 
es poden realitzar unes reflexions, 
especialment des de l’òptica dels 
monestirs, que destaquen les novetats 
i, a la vegada, algunes insuficiències i 
aspectes problemàtics. Per altra 
banda, aquesta Instrucció vol tenir cura 
dels monestirs i de la vida 
contemplativa que, en la pràctica, no 

són tots iguals i tenen necessitats força diferents. Una normativa que englobi a totes 
aquestes formes no és fàcil, però és evident que cal escoltar les argumentacions 
raonades de les diferents sensibilitats. L’aplicació sovint les haurà de tenir en compte. 
 
1. Barreja de dos estils de vida 

El núm. 4 de les normes afirma: “La vida contemplativa canónica no se hace referencia 
a la vida interior y teológica a la que se invita a todos los fieles en virtud del bautismo, 
sino a la profesión externa de la disciplina religiosa que, tanto a través de ejercicios de 
piedad, oración y mortificación, así como por las ocupaciones que las monjas han de 
atender, está tan orientada a la contemplación interior que toda la vida y toda la acción 
puedan fácilmente y eficazmente verse impregnadas por el deseo de la misma.” 
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Potser una oportunitat 
perduda per clarificar els dos 
estils de vida: vida 
monàstica, amb l’Ora et 
Labora i vida estrictament 
contemplativa, nascuda la 
primera molts segles abans. 
En aquest document hi ha 
barrejades vida contemplativa 
i vida monàstica, posant-les 
dintre del mateix sac. Va 
haver-hi un qüestionari per 
recollir les aportacions de les 
destinatàries de la Instrucció. 
En les respostes es va insistir molt que els dos estils de vida no són el mateix i que no 
es poden identificar plenament. 
Aquesta distinció no es reflecteix en el mateix títol de la Instrucció, que es redueix a la 
vida contemplativa. Cal recordar que els compromisos de les monges que professen 
els consells evangèlics no es corresponen exactament amb els vots de les famílies 
pròpiament monàstiques. 
 

1. L’autonomia dels monestirs 
Aquest tema és molt interessant, per clarificar el final de vida i de servei d’un monestir i 
el respecte per la pròpia comunitat, donant-li una sortida digna. Els números 18 i 54 
il·lustren clarament aquesta autonomia. 
 
18. La autonomía jurídica de un monasterio de monjas, para poder obtenerla, debe 
comportar una real autonomía de vida, es decir la capacidad de gestionar la vida del 
monasterio en todas sus dimensiones (vocacional, formativa, de gobierno, relacional, 
litúrgica, económica...). En ese caso un monasterio autónomo es vivo y vital[23]. 
 
54. La afiliación es una forma especial de ayuda que la Santa Sede establece en 
situaciones particulares a favor de la comunidad de un monasterio sui iuris que 
presenta una autonomía sólo aparente, pero en realidad muy precaria o, de hecho, 
inexistente. 
 
Per altra banda, el text reflecteix d’alguna manera la creença que encara les monges 
necessiten vigilància, que no se les tracti com a persones adultes, dones capaces de 
discerniment. Certament una auditoria sempre és sana però el llenguatge i el que 
aquest traspua potser és el que més pot molestar a una noia, a una dona, a una monja 
del segle XXI. 
 
74. En cada estructura de comunión o de gobierno en las que pueden configurarse los 
monasterios femeninos se les garantiza la necesaria y justa vigilancia, ejercida 
principalmente – pero no exclusivamente - mediante la visita regular de una autoridad 
externa a los monasterios mismos. 

 

2. Federacions dels monestirs 
La figura de l’assistent de la federació, genera reticències.  
 
150. El Asistente de la Federación, debido a que participa en cierta medida en la 
jurisdicción de la Santa Sede, es un presbítero, nombrado por la Congregación para 
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los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica para una o más 
Federaciones. 
 
155. El Asistente de la Federación debe transmitir cada año un breve Informe sobre su 
gestión, sobre el funcionamiento de la Federación, señalando posibles situaciones 
particulares. 
 
El tema de l’assistent torna a ser un tema polèmic. Alguns interrogants que es 
formulen des d’alguns monestirs: “per què el Vaticà no pot tenir per interlocutor una 
dona, una monja, per què necessitem un prevere per sobre nostre i a més amb 
informes anuals. No pot ser la superiora de la casa o la presidenta federal la que pot 
comunicar aquestes situacions particulars?. Com una persona que no viu a la 
comunitat ni participa del gènere femení pot conèixer millor les situacions particulars?” 
 

3. La separació del món 
Sovint, quan es parla de clausura no es coneixen en el gran públic els diversos 
significats que conté. El documents oficials recullen tres tipus de clausura: papal, 
constitucional i monàstica.  
 
208 A las expresiones clausura 
papal y clausura constitucional, 
presentes en el Código de 
Derecho Canónico, San Juan 
Pablo II en la exhortación 
apostólica postsinodal Vita 
Consecrata [122] había añadido 
una tercera: la clausura 
monástica. 
 
a. Papal: 183. La clausura papal, instaurada en el año 1298 por Bonifacio VIII, se 

define “según las normas dadas por la Sede Apostólica”[115] y excluye tareas 
externas de apostolado. 
 

b. Constitucional: 205. La clausura constitucional, que ha sustituido en el Código de 
Derecho Canónico a la clausura papal menor de Pío XII, es un tipo de clausura 
dirigido a monjas que profesan la vida contemplativa asociando “legítimamente a su 
cargo alguna obra de apostolado o de caridad cristiana”[120]. 
 

c. Monàstica: 210. Para los monasterios de monjas contemplativas, la clausura 
monástica, aun conservando el carácter de una disciplina más estricta respecto a la 
clausura común, permite asociar a la función primaria del culto divino formas más 
amplias de acogida y de hospitalidad[125]. 
211. La clausura monástica, por el hecho de estar presente en las Constituciones o 
en otro código del derecho propio, es una expresión peculiar de la clausura 
constitucional. 

 
L’article 156: “Partiendo del enunciado del Código[98], se recuerda que la separación 
del mundo caracteriza la naturaleza y las finalidades de los Institutos de vida 
consagrada religiosos y corresponde al principio paulino de no conformarse a la 
mentalidad de este mundo[99], huyendo de toda forma de mundanidad. Para la vida 
religiosa, la clausura constituye una obligación común a todos los Institutos[100] y 
expresa el aspecto material de la separación del mundo – de la cual, sin embargo, no 
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agota su alcance - contribuyendo a crear en cada casa religiosa un clima y un 
ambiente que favorezcan el recogimiento, necesarios para la vida propia de todo 
Instituto religioso, pero especialmente para aquellos entregados a la contemplación.” 
 
El tema de la clausura no és típica de la vida monàstica. Per exemple, la Regla 
Benedictina parla del clos del monestir però mai d’aquesta clausura tan restrictiva 
material. La clausura més autèntica que hem de treballar és la del cor.  
 
210. Para los monasterios de monjas contemplativas, la clausura monástica, aun 
conservando el carácter de una disciplina más estricta respecto a la clausura común, 
permite asociar a la función primaria del culto divino formas más amplias de acogida y 
de hospitalidad[125]. 
 
Una novetat, però s’oblida aquí, malgrat ja n’ha parlat en altres llocs del document, de 
les obres d’apostolat. 
 

4. La formació 
262. El aspirantado, considerado un primer conocimiento del monasterio por parte de 
la candidata y de la candidata por parte de la comunidad del monasterio, comporta una 
serie de contactos y tiempos de experiencia en comunidad, incluso prolongados. Este 
conocimiento será útil también para superar en esta fase posibles lagunas en el 
camino de formación humana y religiosa 
 
També és interessant aquesta novetat ja que els nous membres que poden arribar 
necessiten un temps més llarg de discerniment i de formació. 

 
Relació URC – Monestirs i Vida contemplativa 
La Unió de Religiosos de Catalunya té en alta consideració els monestirs i la vida 
contemplativa perquè representen un element essencial de la vida consagrada i perquè 
sempre aporten una crida a viure aquesta essència evangèlica en altres formats de vida 
religiosa. Totes les activitats de l’URC estan obertes a la seva participació. Si ho 
consideren oportú i respon als seus requisits interns, poden formar part de l’URC a través 
de la pertinent inscripció a CONFER, com ja succeeix en alguns casos. Veiem amb joia la 
seva participació en la nostra realitat intercongregacional. 
 

Lluís Serra Llansana 
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Presentació de la Jornada Pro Orantibus 2018 

 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada - CET 

Buscando el rostro de Dios 

Desde que el papa san Juan Pablo II en su exhortación 
Vita consecrata, en 1996, propuso a todos los 
consagrados «contemplar el rostro radiante de Cristo» 
(VC, n. 14) con el fin de reconocer los rasgos esenciales 
de la vida consagrada, el Magisterio pontificio ha 
desarrollado una teología espiritual centrada en la 
búsqueda del rostro de Dios.  

El documento Caminar desde Cristo (2002), después de 
afirmar que «las personas consagradas, contemplando el 
rostro crucificado y glorioso de Cristo y testimoniando su 
amor en el mundo, acogen con gozo, al inicio del tercer 
milenio el camino que la vida consagrada debe 
emprender» (CdC, n. 1), se preguntaba y respondía: 
«¿dónde contemplar concretamente el rostro de Cristo? 
Hay una multiplicidad de presencias que es preciso descubrir de manera siempre nueva» 
(CdC, n. 23). 

Años después, El servicio de la autoridad y la obediencia (2008) presentó la vida 
consagrada como testimonio de la búsqueda de Dios, e iluminó el ejercicio de la autoridad 
y la vivencia de la obediencia a partir del Salmo 26: «Tu rostro buscaré, Señor» (SAO, n. 
1). 

«La búsqueda del rostro de Dios» (VDQ, n. 1) vuelve a ser el punto de partida de la 
constitución apostólica Vultum Dei Quaerere (2016) sobre la vida contemplativa femenina. 
Se afirma que las personas consagradas «son llamadas a descubrir los signos de la 
presencia de Dios en la vida cotidiana (…) en un mundo que ignora su presencia» (VDQ, 
n. 2).  

Y para superar los actuales desafíos de la vida consagrada la Congregación vaticana para 
la vida consagrada (CIVCSVA) ofrece en A vino nuevo en odres nuevos (2017) 
orientaciones concretas que parten de «la novedad del estilo con que Jesús revela al 
mundo el rostro misericordioso del Padre» (VNON, n. 1). 

La búsqueda de Dios pertenece a la historia del hombre. La búsqueda de lo divino, incluso 
muchas veces de modo inconsciente (cf. SAO, n. 1), forma parte del aspecto religioso del 
ser humano. «Tu rostro buscaré» (Sal 26, 8) cantaba el salmista del Antiguo Testamento. 
Y Jesucristo provocaba esta búsqueda entre sus seguidores: ¿qué buscáis? (Jn 1, 38). 
«Nadie podrá quitar nunca del corazón de la persona humana la búsqueda de Aquel de 
quien la Biblia dice “Él lo es todo” (Si 43, 27) como tampoco la de los caminos para 
alcanzarlo» (SAO, n. 1). 

La búsqueda de Dios no es pura curiosidad, ni simple ansia de saber o capricho humano. 
El hombre busca agradar a Dios pues reconoce que la divina voluntad es «una voluntad 
amiga, benévola, que quiere nuestra realización, que desea sobre todo la libre respuesta 
de amor al amor suyo, para convertirnos en instrumentos del amor divino» (SAO, n. 4). 
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La inspiración originaria de la vida consagrada «está en la búsqueda de la conformación 
cada vez más plena con el Señor» (VC, n. 37). En efecto, el consagrado, con su vida y 
misión, es signo profético que testimonia al mundo los rasgos esenciales de la persona, 
plenamente humana y divina, de Cristo. «La persona consagrada es testimonio de 
compromiso gozoso, al tiempo que laborioso, de la búsqueda asidua de la voluntad 
divina» (SAO, n. 1) y de los medios para conocerla y para vivirla con perseverancia. 

Más aún, «para cada consagrado y consagrada el gran desafío consiste en la capacidad 
de seguir buscando a Dios con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia» 
(VDQ, n. 2). El apartarse del mundo les permite descubrir con mejor perspectiva la 
presencia de Dios en el corazón del mundo y, al mismo tiempo, sus comunidades son luz 
en el candelero y ciudad en lo alto de la montaña (cf. Mt 5, 14-15) que indica el camino 
que debiera recorrer la humanidad. 

De modo especial, la vida contemplativa es la forma de consagración privilegiada por la 
que tantos hombres y mujeres, dejando la vida según el mundo, buscan a Dios y se 
dedican a Él, no anteponiendo nada al amor de Cristo (cf. VC, n. 6). «Los monasterios han 
sido y siguen siendo, en el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de 
comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del espíritu» (VC, n. 
6).  

La dinámica propia de la vida contemplativa, que armoniza la vida interior y el trabajo, 
junto con la obediencia, la estabilidad, la celebración de la liturgia y la meditación de la 
Palabra se convierte en una verdadera «peregrinación en busca del Dios verdadero» y en 
un «camino de configuración a Cristo Señor» (VDQ, n. 1), cuya fuente es la contemplación 
del rostro de trasfigurado por la Pasión, 
muerte y Resurrección del Hijo de Dios. 

En el Año Jubilar Teresiano 

¡Quién mejor que la santa andariega, 
peregrina por los caminos del espíritu, para 
indicarnos la necesidad de contemplar a 
Jesús! «Solo quiero que le miréis a Él» es la 
fuerte invitación de santa Teresa a todos 
nosotros en el primer Año Jubilar Teresiano concedido por el santo padre a la Iglesia 
española y en particular a la diócesis abulense. 

Los obispos españoles proponen dicha invitación como lema de la Jornada «Pro 
orantibus» de este año y, de este modo manifiestan el agradecimiento y, a la vez, el 
apoyo paternal a los innumerables hombres y mujeres que esparcidos por la geografía 
española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. 

«Solo quiero que le miréis a Él» implica una doble peregrinación en la espiritualidad de 
santa Teresa, que recoge magistralmente en uno de sus poemas que lleva el título: 
«Alma, buscarte has en Mí», pero que concluye con el verso «y a Mí buscarme has en ti». 

El primer momento de esta peregrinación consiste en un camino de interioridad: «a Mí 
buscarme has en ti», en la que la persona contemplativa, y con ella todo bautizado, 
peregrina hacia su interior dónde descubrirá, gozosa, la presencia del amor divino y la 
respuesta del amor humano a su Dios y Esposo. 

La trascendencia es el camino ascendente de la peregrinación espiritual. El corazón que 
ha descubierto y contemplado a Dios en su interior, se eleva hacia Él y acoge su 
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indicación: «Alma, buscarte has en Mí». Se trata ahora de descubrir como la propia alma 
está inmersa en Dios como el agua en la esponja (cf. Relación 45).  

En esta jornada de la vida contemplativa, que la Iglesia en España celebra el domingo de 
la Santísima Trinidad, invitamos a todos los hombres y mujeres que, siguiendo la 
invitación divina, han asumido esta forma de consagración, a buscar a Cristo en su propio 
corazón y descubrirse ellos mismos en el Corazón de Cristo. Así serán auténticos 
testimonios para todos los fieles y para el mundo entero. 

Madrid, 27 de mayo de 2018 Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 

 
 
 
 

 

Oració 

Oh, Déu, Pare nostre del cel, que heu posat al nostre cor el 
desig de buscar-vos, no amagueu el vostre rostre als qui 
vau manifestar la vostra glòria en el rostre del Crist; i feu 
que els qui heu cridat al claustre per a buscar el vostre Fill 
en el seu propi cor i descobrir-se ells mateixos en el cor del 
Crist, el mirin sempre i només a Ell.  

Concediu-los l’Esperit de la santificació, per tal que, nets de 
cor i ardents de caritat, puguin contemplar-vos un dia cara 
a cara quan vós sadolleu el desig dels seus cors. 

Amén. 
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Les monges contemplatives: autonomia en quarantena? 
 

 
Fotografia: parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar. 
 
(Laura Mor –Catalunya Religió, 23 maig 2018) Primeres impressions de la nova instrucció 
del Vaticà a la vida religiosa contemplativa femenina. Les comunitats afectades, com 
poden ser les carmelites, les benedictines, les cistercenques, les dominiques o les 
clarisses, entre d’altres, encara no han fet un debat a fons del document ‘Cor orans’. Però 
algunes perceben que la nova legislació els farà perdre autonomia. 

Les monges del monestir de les carmelites descalces de Mataró van participar en la 
consulta prèvia que va fer el Vaticà a les comunitats d’arreu del món. Fruit d’aquelles 
orientacions, el papa Francesc publica el juny del 2016 la constitució apostòlica Vultum dei 
Quaerere. I ara s’ha concretat en un text normatiu. 
 
Sorpresa per l’assistent religiós 

La carmelita Anna Boj és priora de les carmelites de Mataró des del 2013. Assenyala la 
importància de tenir una pauta, una normativa conjunta per a la vida contemplativa. Però 
reconeix que els ha sorprès la novetat de les visites: “Ens ha vingut molt de nou”. 

Es refereix a la figura de l’assistent religiós, que explicita el punt VI del segon capítol de la 
instrucció. “A la nostra federació, a Catalunya, no n’havíem volgut mai i mai se’ns havia 
imposat. Ara serà obligatori”. A més, diu, “podríem tenir una assistenta, per què ha de ser 
sempre un home?”. 

Boj fa una valoració des de la prudència. Ara els pertoca estudiar-ne l’aplicació. Però, a 
priori, la primera impressió no és gaire positiva: “No sembla que les normes afavoreixin 
gaire l’obertura que havíem vist amb el primer document del papa Francesc. Aquesta 
instrucció de lleis en comptes d’obrir, tanca”. 
 
Major control 

Una impressió basada en el fet que “hi ha molts punts de control”. Per exemple, amb la 
visita pastoral que passa a ser regular. Per a Boj és un bon mecanisme que pot ajudar a 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180401_cor-orans_sp.html
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“solucionar problemes quan des de dins és molt complicat”. La crítica la fa perquè 
“aquestes mesures s’adopten per a totes les comunitats, tinguin o no dificultats”. 

Interpreten que això els resta autonomia. “Fins ara no ens venia ningú de fora a veure com 
estàvem dintre de casa; no ens fa gaire il·lusió”, apunta. “Semblen coses molt superficials, 
de norma i estructura, però que responen a una concepció teològica de com entens Déu i 
la vida espiritual i, i les relacions humanes i fraternes.” 

En el cas particular de les carmelites, cada monestir és autònom. La priora és la màxima 
autoritat. Fins ara, la presidenta federal era escollida en assemblea cada tres anys -un 
mandat que amb la nova instrucció passa a ser de sis anys- i tenia com a objectiu “crear 
més fraternitat”. Ara guanya autoritat des de Roma: “Podrà decidir, intervenir, anar i 
demanar comptes a una comunitat; i això no ens fa gràcia”. 

La priora del monestir de Mataró diferencia el fet que “tingui la facultat de solucionar un 
problema puntual” -cosa que sí que havien demanat- a que s’estableixin unes visites 
regulars, en què la presidenta federal anirà acompanyada del bisbe o d’un delegat 
episcopal: “Aquí no hi estàvem acostumades”. 

Segons Anna Boj, el primer text del papa Francesc, Vultum dei Quaerere, demanava no 
jutjar per la diferència entre instituts de vida contemplativa. “La normativa no hauria 
d’ofegar”, diu. 

Des de les carmelites de Mataró, una comunitat de 15 monges, han convocat una reunió 
per comentar el text amb el vicari dels frares, que consideren els seus germans. “Però a 
ells no els afecta. És una normativa per a la vida femenina”. El cas contrari no es dona. No 
hi ha dones que assessorin o facin acompanyament a una congregació masculina. 

“Els frares tenen un general de l’orde i provincials per regions o països”. El general dels 
carmelites no té cap poder jurídicament sobre les monges, però com a germans 
col·laboren i la relació és molt bona. “Sempre s’ha intentat que les relacions fossin de tu a 
tu”. Un cas que difereix, per exemple, d’altres congregacions, com són les monges 
cistercenques, que depenen jurídicament del monestir masculí de Poblet. 

 
Després de la consulta 

“Quan se’ns va demanar l’opinió fa uns anys, ens vam adonar que el sector que volia més 
obertura era minoritari”. Per això “ens va sorprendre positivament l’aire que li donava el 
papa Francesc”. 

Per a Boj el papa Francesc al primer text va defensar que “es pot ser diversament plural i 
que això sigui enriquidor”. I recomanava “que cadascú intentés viure fidelment al que li 
deia l’esperit o la consciència i que no jutgés a la comunitat del costat que ho feia 
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diferent”. Un aspecte que elles van reivindicar durant la consulta: “Vam demanar una 
paraula d’autoritat que digués es pot ser diferent i ser igualment autèntic”. 

Cada institució té el seu carisma i molts accents diferents. “Només a les carmelites també 
hi ha una gran diversitat d’interpretació”. La realitat de cada país també condiciona: “No 
tenim la mateixa mentalitat aquí que a la Xina”. 
 
Clausura i xarxes socials 

 “La famosa clausura, si 
nosaltres l’observéssim tal com 
està establerta, moltes de les 
sortides que fem les hauria de 
demanar permís al bisbe i això 
no ho hem fet mai.” En el cas 
de les carmelites. “Per llei 
hauríem de donar raó dels 
nostres moviments i pensem 
que això, avui dia, ja no hauria 
de ser”. 

Aplaudeixen les orientacions 
referides a la formació, però 
també posa en quarantena que 
sigui un avantatge poder 
estudiar des de casa gràcies a 
les noves tecnologies: “Abans 

si et volies formar havies de sortir, ara no cal”. Però no els ha cridat l’atenció cap aspecte 
concret en el capítol dedicat a la formació. 

Sobre l’ús de les xarxes socials, Boj reivindica el criteri de cada comunitat alhora de 
discernir què ajuda i què dificulta la pregària. “No se’ns ha de dir des de fora ‘internet sí i 
facebook no’ o podeu mirar-ho de dia, però de nit està prohibit”. Creu que les pautes que 
dona el nou document “són orientacions per a qualsevol col·lectiu o persona” i que “pel fet 
de ser de vida contemplativa no tenim més perill que les altres persones”. 

Boj troba curiós que en relació a la vida contemplativa “sempre es fixen en les coses que 
tenen a veure amb el contacte amb l’exterior”: “Com si ens poguéssim contaminar o no 
fóssim capaces de posar un filtre”, diu. 

Una qüestió que lliga a l’actualització de la clausura. “El que ens agradaria de veritat és 
acabar traient la clausura papal, però això ja són paraules majors”. Si més no, voldrien 
“entendre-la d’una altra manera”. És a dir: que no se les defineixi primerament com a 
monges de clausura sinó de vida contemplativa. “És tota una concepció teològica: la 
clausura pot ser un mitjà, però no el fi de la nostra vida”. 

Des de les carmelites de Mataró entenen que convé fer un replantejament, amb 
perspectiva: “La clausura ens ha portat més inconvenients que avantatges: de falta de 
formació, de coneixement de la realitat del món, d’una vida més aïllada”. 

Assenyala que “hi ha germanes que ja s’hi troben còmodes i els hi va bé” o d’altres que 
seguiran fent la seva. Però també creu que “si realment una cosa no t’identifica, s’hauria 
de poder canviar-... vas amb uns escrits que després no responen a la realitat”. En un 
futur immediat preveu “continuar vivint com la consciència ens diu que hem de viure” i 
planteja un dubte: “saber si s’hi posaran molt a sobre”. 
 
Vegeu:  
https://www.catalunyareligio.cat/ca/monges-contemplatives-autonomia-en-quarantena 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/monges-xarxes-socials-226471
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La germana Justina Muñoz, nova superiora general de la Congregació 
Immaculada Concepció de Castres 

 
Congregación Inmaculada Concepción de Castres 

Calle Marquesa de Vilallonga, 19 

08017 Barcelona 

 
 

 
22 de mayo de 2018 

 
Es con mucha emoción y alegría, que después de un 
tiempo largo de discernimiento, podemos anunciaros 
que, con la ayuda del Espíritu, el Capítulo ha elegido a la 
hermana Justina Muñoz Cibrián (España) como 

Superiora General de la Congregación.  
 
Agradecemos a Dios por su disponibilidad para este Servicio y la confiamos a las 
oraciones de todos, pidiendo que María Inmaculada la acompañe y le muestre los 
caminos de Vida y Fidelidad a Jesús Salvador y al Carisma y Espiritualidad de Santa 
Emilie de Villeneuve. 
 
Junto con Justina Muñoz, forman parte del nuevo Equipo General, las consejeras:  
Hna. Rosangela Maria ALTOÉ – (Brasil) 
Hna. Marie Beatrice MBENGUE – (Senegal) 
Hna. Irma DE LEON CAZANOVA – (Paraguay) 
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Comunicat de la reunió n. 226 de la Conferència Episcopal Tarraconense 
 
Els dies 15 i 16 de maig de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 226 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. 

 
La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. 
 

1. Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba, que els han presentat 
la memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç 
econòmic del 2017. També els han presentat les activitats que s'estan realitzant 
durant l'any 2018 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que 
fa a la difusió del patrimoni sacre de les Diòcesis de la CET. 
 

2. El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que és l’òrgan de coordinació 
de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, ha presentat als bisbes 
diverses iniciatives que es porten a terme per orientar, coordinar i realitzar l’acció 
social i caritativa de l’Església. 

 
3. Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Maria Romaguera, president del 

Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) i la Sra. Maria Àngels Termes, directora de la 
nova revista Galilea.153 que els han presentat el treball que realitzen i els projectes 
de futur. El CPL, que és una associació pública de fidels, va néixer l’any 1958 en la 
tradició de la renovació litúrgica que vivien les diòcesis catalanes. Durant aquests 
seixanta anys d’existència el CPL ha portat a terme un meritori treball 
d’assessorament litúrgic, recerca i estudi, així com també d’edició de llibres i 
revistes. Actualment, són quatre les revistes que editen: Phase, Missa Dominical, 
Liturgia y Espiritualidad i la nova Galilea.153. Editen també set col·leccions de 
llibres i els Cantorals per les celebracions. Per encàrrec de la Conferència 
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Episcopal Tarraconense, el CPL edita cada any el Calendari Litúrgic i els volums de 
la Litúrgia de les Hores en català. 
 

4. Així mateix, han rebut l’ecònom de l’Arquebisbat de Tarragona, Sr. Daniel 
Sobradillo, que ha exposat diverses qüestions sobre la memòria d’activitats a nivell 
de les diòcesis de Catalunya, el camí d’autofinançament de l'Església, i el pla de 
transparència. Mons. Francesc Pardo, que ja és membre del Consell d’Economia 
de la Conferència Episcopal Espanyola, ha rebut l’encàrrec dels bisbes de vetllar la 
coordinació de les reunions interdiocesanes de responsables d’economia de la 
Tarraconense. 
 

5. En ocasió del cinquantè aniversari de la constitució de Justícia i Pau (JiP) a 
l’arxidiòcesi de Barcelona, s’han fet presents a la reunió el Sr. Eduard Ibáñez, 
director de JiP; el Sr. Eudald Vendrell, president de JiP de Barcelona, el Sr. 
Francesc Escobar, president de JiP de Tarragona; la Sra. Maria Bargalló, 
vicepresidenta de JiP de Barcelona i Mn. Josep Maria Fisa, prevere de 
l’arquebisbat de Barcelona i delegat episcopal a JiP. Han exposat un detallat 
informe sobre la realitat i les activitats de Justícia i Pau a Catalunya centrades 
especialment en la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els 
pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del 
medi ambient; així com també les dificultats i els reptes actuals que treballen 
sempre inspirats en la doctrina social de l'Església. 
 

 
 

6. Mons. Francesc Pardo, responsable de l’acompanyament del Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ), ha informat dels últims preparatius de l’Aplec de 
l’Esperit 2018, que se celebrarà a la diòcesi de Tortosa el proper cap de setmana i 
que ja compta amb més de 1.000 adolescents i joves inscrits. El dissabte 19 de 
maig les diverses activitats, concerts i la celebració de l’Eucaristia seran a la ciutat 
de Tortosa i el diumenge dia 20 l’Aplec es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita. 
 

7. Els bisbes han visitat el centre que el Centre Català de Solidaritat (CECAS) té a 
Tarragona. És tracta d’una comunitat terapèutica per a dones que volen superar la 



15 | 46 
 

 

drogoaddicció i hi reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat; també 
realitzen activitats ocupacionals, formatives i de lleure. Han estat rebuts pel Sr. 
Frederic Bayer, administrador del Patronat, i altres treballadors del centre. Han 
pogut visitar les instal·lacions i les reformes que s’hi estan fent, així com també 
conèixer i conversar amb les residents. 

 
8. Els bisbes s’han fet ressò de la preparació dels 800 anys de la fundació de la 

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, el 2023 i, atenent la petició del Rector 
del Santuari, P. Joan M. Mayol, encoratgen els confrares a reactivar la seva vitalitat 
renovant els vincles que al llarg de la història tants fidels han establert amb 
Montserrat per mitjà de l’estima i la devoció a la Mare de Déu i al que representa 
per a la fe cristiana a Casa Nostra. 
 

9. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la catequesi, l’apostolat 
seglar i la formació permanent dels preveres. 
 

10. Els bisbes veuen amb preocupació algunes recents iniciatives legislatives en 
relació a l’eutanàsia i el suïcidi assistit, i recorden el compromís de l'Església en 
favor de la vida, sobretot de les persones en situacions d’especial vulnerabilitat, 
que en paraules ben recents del papa Francesc «ha de ser clara, ferma i 
apassionada». Així mateix, expressen que l’Església demana mitigar el dolor i el 
sofriment mitjançant cures pal·liatives i l’acompanyament als malalts i als qui en 
tenen cura, i legislar en favor de bones mesures socials que permetin una millor 
atenció als malalts. 
 

11. Finalment, els bisbes feliciten el Molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla per la seva 
elecció com a President de la Generalitat de Catalunya i desitgen que en aquests 
moments especialment delicats governi amb justícia i encert, cercant sempre el bé 
comú i la concòrdia de tots els catalans, així com el diàleg amb les altres 
institucions de l’Estat. 

 
 

Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya 
 

Tarragona, 16 de maig de 2018 
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Congregació per a les Causes dels Sants: el Papa autoritza 12 decrets 

 
El 19 de mayo, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia 
Reverendísima el cardenal Angelo Amato, salesiano, Prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha 
Congregación a promulgar los Decretos relativos a: 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios August Józef Hlond, de la Sociedad  Salesiana 
de Don Bosco,  arzobispo de Gniezno y Varsovia, primado de Polonia, cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, fundador de la Sociedad de Cristo para los Emigrantes. Nacido el 
5 de julio de 1881 en Brzęczkowice (Polonia) y fallecido en Varsovia (Polonia) el 22 de 
octubre de 1948. 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de 
Osos, Fundador de varias congregaciones religiosas. Nacido en Antioquia (Colombia) el 9 
de septiembre de 1888 y fallecido el 29 de septiembre de 1971 en Medellín (Colombia). 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Enrico Mauri, sacerdote diocesano, fundador 
de los Oblatos de Cristo Rey; Nacido en Bosisio Parini (Italia) el 26 de octubre de 1883 y 
fallecido en Sestri Levante (Italia) el 10 de mayo de 1967. 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Jean-Baptiste Berthier, sacerdote profeso del 
Instituto de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette, fundador de la Congregación 
de los Misioneros de la Sagrada Familia. Nacido  en Châtonnay (Francia) el 24 de febrero 
de 1840 y fallecido en Grave (Países Bajos) el 16 de octubre de 1908. 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Wilhem Eberschweiler, sacerdote profeso de la 
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Compañía de Jesús; Nacido  el 5 de diciembre de 1837 en Püttlingen (Alemania) y 
fallecido el 23 de diciembre de 1921 en Exaten (Holanda). 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Pietro Uccelli, sacerdote profeso de la Pía 
Sociedad de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras (Misioneros Javerianos). 
Nacido en Barco di Bibbiano (Italia) el 10 de marzo de 1874 y fallecido  en Vincenza 
(Italia) el 29 de octubre de 1954. 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Pio Dellepiane, sacerdote profeso de la Orden 
de los Mínimos. Nacido en Génova (Italia) el 4 de enero de 1904 y fallecido  en Roma el 
12 de diciembre de 1976. 

– Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Norbert McAuliffe (nacido: Johni), hermano 
profeso del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón. Nacido en Nueva York 
(Estados Unidos de América) el 30 de septiembre de 1886 y fallecido  en Alokolum 
(Uganda) el 3 de julio de 1959. 

– Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Francisca de las Llagas de Jesús (en el siglo 
Coloma Antonia Martí i Valls), religiosa profesa de la Segunda Orden de San Francisco 
del Monasterio de la Divina Providencia de Badalona. Nacida  en Badalona (España) el 
26 de junio de 1860 y fallecida  allí el 4 de junio de 1899. 

– Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Leonor di Santa María (nacida: Isora Maria 
Ocampo), religiosa profesa de la Orden de Santo Domingo. Nacida el 14 de agosto de 
1841 en Cerro Famatina (Argentina) y fallecida en Córdoba (Argentina) el 28 de 
diciembre de 1900. 

– Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Ángela María del Corazón de Jesús (en el 
siglo: Maria Cäcila Autsch), de la Congregación de las Hermanas de la Santísima 
Trinidad. Nacida el 26 de marzo de 1900 en Röllecken (Alemania) y fallecida en el campo 
de concentración de Birkenau en Auschwitz (Polonia) el 23 de diciembre de 1944. 

– Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Edvige Zivelonghi, hermana profesa a 
de la Congregación de las Hijas de Jesús. Nacida en Gorgusello di Breonio (Italia) el 26 
de abril de 1919 y fallecida el 18 de marzo de 1949 en Sant’Ambrogio di Valpolicella 
(Italia). 

 
Cardenal Angelo Amato 

ZENIT 
21 mayo 2018 
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Francesc anuncia consistori per a crear 14 nous cardenals 

Será el 29 de junio de 2018 
 

El Papa Francisco anunció ayer, domingo 20 de mayo, los nombres de 14 nuevos 
cardenales que se crearán en un consistorio el 29 de junio de 2018. El Pontífice lo hizo 
público cuando habló a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro para el rezo 
del Regina Coeli, a mediodía. Los futuros cardenales provienen de todo el mundo, 
incluidos Iraq, Pakistán, Portugal, Perú, Madagascar, Italia, Polonia, México y Japón. 

Como dijo el Santo Padre, la proveniencia expresa la universalidad de la Iglesia que 
continua a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. Los 
nuevos cardenales son además el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las 
Iglesias particulares difundidas en el mundo, reporta ‘Vatican News’ en español. 

3 latinoamericanos y 2 españoles 
Entre los que serán creados cardenales está Mons. Pedro Barreto, Arzobispo 
Metropolitano de Huancayo, Perú, y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, 
REPAM; Mons. Toribio Ticona Porco, Prelado emérito de Corocoro, en Bolivia; Mons 
Sergio Obeso Rivera, Arzobispo Emérito de Xalapa, México. 

Asimismo, hay dos españoles: Mons. Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe; y el padre Aquilino Bocos Merino, ex Superior general de los 
claretianos. 

 
Servicio a la Iglesia 

Los demás cardenales serán su Beatitud Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de 
los Caldeos; Mons. Angelo De Donatis, Vicario General de Roma. Mons. Giovanni Angelo 

El Papa Y Los Nuevos Cardenales Visitan A Benedicto XVI - © Osservatore Romano 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
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Becciu, sustituto para los asuntos Generales de la Secretería de Estado y delegado 
especial ante La Soberana Orden de Malta; Mons. Konrad Krajewski, Limosnero 
apostólico; Mons. Joseph Coutts, arzobispo de Karachi, Pakistán; Mons. António dos 
Santos Marto, obispo de Leira, Fátima; Mons. Desiré Tsarahazana, arzobispo de 
Toamasina, Madagascar; Mons. Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L’Aquila, Italia; Mons. 
Thomas Aquinas Manyo, arzobispo de Osaka, Japón. 

Además de ellos también un arzobispo, un obispo y un religioso que como dijo el Papa se 
han reconocido por su servicio a la Iglesia –señala ‘Vatican News’– y es allí donde el 
Pontífice mencionó a Mons. Ticona Porco, Prelado emérito de Corocoro y a Mons. Sergio 
Obeso Rivera, de México. Y por último al religioso ex Superior General de los claretianos. 

 
ZENIT 

21 mayo 2018 

 

El papa Francesc escull cardenal el pare Aquilino Bocos, exsuperior 
general dels Claretians 

 En el Regina Coeli d’aquest diumenge de la Pentecosta, el Papa Francesc ha comunicat 
el nomenament de 14 nous cardenals. Entre ells hi ha el pare Aquilino Bocos Merino, cmf. 
superior general dels Missioners Claretians entre 1991 i 2004. Un motiu de profunda 
alegria que acompanya els seus 80 anys, en reconeixement a una vida de servei a 

l’Església, a la Vida Religiosa i a la 
Congregació dels Missioners 
Claretians. 

El pare Aquilino Bocos Merino va 
néixer a Canillas d’Esgueva, 
Valladolid, en 1938. Va ingressar en 
el postulantat de Segòvia en 1950 i 
va fer el noviciat a Ciudad Real el 
1955 i professant per primera 
vegada en la Província Claretiana de 
Castella el 15 d’agost de 1956. Set 
anys més tard va ser ordenat 

sacerdot. Després de la seva ordenació, va ampliar estudis de Filosofia a la Universitat 
Pontifícia de Salamanca obtenint també la diplomatura de Psicologia Clínica per aquesta 
mateixa universitat. Alhora va exercir la funció de formador del centre superior de filosofia i 
teologia dels missioners libanesos -Maronitas-. En 1967 va ser nomenat formador del 
Teologat Interprovincial claretià de Salamanca i el 1971 va passar, amb el mateix càrrec, 
al Teologat Interprovincial de Madrid. 

El 1971 va passar a dirigir la revista Vida Religiosa, col·laborant en el naixement de 
l’Institut Teològic de Vida Religiosa de Madrid i de l’Editorial Publicaciones Claretianas, i 
posant en marxa les Semanas Nacionales per a Instituts de Vida Religiosa, que aquest 
any 2018 van assolir la 47 edició . 

El 1979 va ser escollit com a superior major de la Província Claretiana de Castella i 
compatibilitzar el seu càrrec amb la presidència de la FERE (Federació Espanyola de 
Religiosos d’Ensenyament, avui Escoles Catòliques). La Congregació per a l’Educació 
Catòlica també el va nomenar delegat per a la trobada internacional de la OIEC (Oficina 
Internacional d’Escola Catòlica). 
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En el Govern General 

En el XX Capítol General de la Congregació, celebrat a Roma el 1985 va ser elegit 
Consultor General i es va encarregar dels Instituts de Vida Religiosa de Madrid i Roma i 
de l’Institut Juridicum de Roma. Més tard, el 1991, en el XXI Capítol General va ser escollit 
com a Superior General de la Congregació Claretiana i reelegit per sis anys 1997. Durant 
el seu govern va dur a terme una posada en pràctica del servei missioner de la Paraula en 
la Nova Evangelització, ampliant la Congregació a noves fronteres, principalment a Àsia, 
Àfrica i en l’Est europeu, i va accentuar els esforços per qualificar tant la formació inicial 
com permanent de tots els claretians. 

Entre els anys 1991 i 2003 va ser membre del Consell de la Unió de Superiors Generals 
(reelegit per quatre triennis) i des de 1991 a 1997 ha estat membre del Consell de la 
CIVCSVA. Va participar en el Sínode sobre la vida consagrada de 1994; en la II 
Assemblea especial de Bisbes per a Europa de 1999 i en la XI Assemblea del Sínode dels 
Bisbes en 2002. D’altra banda, en 1994 va ser nomenat per Joan Pau II membre de la 
Congregació de Religiosos, i confirmat per cinc anys a 1999. 

Formador de religiosos 

L’any 2004 en finalitzar el seu mandat com a superior general va tornar a Espanya per 
treballar en les obres dedicades a l’animació de la Vida Consagrada que porta endavant la 
comunitat claretiana de Buen Suceso de Madrid, dedicant intensament a la col·laboració 
com a professor amb l’Institut de Vida Religiosa, en el Consell de Redacció la revista Vida 
Religiosa i amb nous escrits i publicacions per l’editorial Publicaciones Claretianas, i 
atenent també per tot el món a nombroses Congregacions Religioses a través de trobades 
i conferències. La Província Claretiana de Santiago s’enorgulleix i celebra d’aquest 
reconeixement que el Papa ha atorgat al pare Aquilino. 

Claretians Província Santiago 

Lluís Francesc Ladaria Ferrer nomenat cardenal pel papa Francesc 

 El papa Francesc va anunciar 
aquest diumenge després del rés del 
«Regina Coeli» al Vaticà que 
nomenarà cardenal a l'arquebisbe 
mallorquí Lluís Francesc Ladaria 
Ferrer (Manacor, 1944), actual 
prefecte de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe. 
 
El consistori per a la creació del nou 
cardenal en el qual nomenarà a 
altres 13 cardenals es celebrarà el 
proper 29 de juny. 
 
Més informació:  
https://press.vatican.va/content/salas
tampa/es/bollettino/pubblico/2018/05
/20/cos.html 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/20/cos.html
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Canonització: Pablo VI i Óscar Romero seran sants el 14 d’octubre 

 
El Papa Francisco decretó el pasado sábado, 10 de mayo de 2018, que los beatos Pablo 
VI y Óscar Arnulfo Romero, juntos a otros 4 beatos, sean inscritos en el Libro de los 
Santos el domingo 14 de octubre de 2018. 
 
El Santo Padre presidió el consistorio público ordinario para la canonización de los 6 
beatos el sábado, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico Vaticano, durante la 
celebración de la Hora Tercia. 
 

Además del Sumo 
Pontífice Pablo VI 
(Giovanni Battista Montini) 
y Mons. el mártir 
salvadoreño Mons. 
Romero Galdámez, 
Arzobispo de San 
Salvador, serán elevados a 
los altares el sacerdote 
diocesano Francesco 
Spinelli; el fundador del 
Instituto de las Adoratrices 
del Santísimo Sacramento 
Vincenzo Romano; Maria 

Kahtarina Kasper, Virgen, Fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo y la 
Fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia 
Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús (nacida: Nazaria Ignacia March Mesa). 

ZENIT 
21 mayo 2018 
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Nou document vaticà sobre les finances 
 
El jueves pasado fue presentado en el Vaticano un documento sobre “Cuestiones 
económicas y financieras“, producido por la Congregación para la Doctrina de la Fe y 
el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, organismos de alto rango oficial 
cuyos pronunciamientos solo están por debajo de los documentos directamente firmados 
por el Papa.  

Aquí vamos a proponer un cuadro mental desde el que abordar la lectura del 
documento, que vale la pena hacer 
porque es claro y no muy largo. 

La clave de nuestro cuadro es una 
comprensión de la competencia 
económica. La competencia 
constituye una dinámica mixta: 
incluye un elemento de conflicto y 
otro de cooperación entre los 
competidores. A veces se habla de 
‘competencia’ solo en el primer 
sentido, pero el segundo es 
fundamental: a través de la 
colaboración se acuerdan las reglas comunes del enfrentamiento. Sobre esas 
reglas, por definición, no se compite (si se compite por ellas, no regulan la competencia; 
serán otras las reguladoras entonces). 

Sobre este concepto, en el documento vaticano encontramos consideraciones de varios 
tipos: 

1. Las competencias económicas contemporáneas constituyen realidades morales. 
Como casi todas las competencias, pueden ser buenas o malas. El mercado, el 
dinero, las finanzas… no son intrínsecamente perversos, ni lo contrario. Depende 
de cómo se hagan. El documento aborda precisamente ese ‘depende’: qué puede 
hacer a una competencia financiera buena y qué puede hacerla mala; cuáles de 
cada tipo de cosas se dan en nuestro mundo financiero; y por dónde buscar 
caminos para arreglarlo, de forma que lo bueno se potencie y lo malo disminuya. 

2. La competencia de mercado -incluida la financiera- no agota la riqueza de la 
dignidad y  la relacionalidad de cada persona y de cada sociedad. Por tanto a 
mercados y finanzas ni pueden confiárseles el bien integral, ni se sostienen 
sobre sus propios pies, sino que necesitan una serie de cualidades relacionales 
que no producen ellos mismos (lo que es obvio, porque las reglas de una 
competencia no nacen de esa competencia: son previas a ella). Importa mucho, 
también para la sanidad de mercados y competencias, que no destruyan esas 
cualidades relacionales. 

3. La competencia de mercado ha excedido el terreno en que sería útil a la 
Humanidad, en detrimento de otros ámbitos relacionales, como la familia, la 
comunidad, las organizaciones civiles, los estados, etc. No es tan claro si la 
propuesta vaticana va en dirección de reducir el espacio otorgado en nuestras 
sociedades a los mercados, o en la dirección (bastante menos clara en la práctica) 
de ‘teñir’ las relaciones de mercado mismas con valores comunitarios como la 
solidaridad; o en ambas direcciones. Benedicto XVI dejó el punto abierto 
en Caritas in Veritate, y no hay una conclusión única sobre ello en el pensamiento 
católico. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html
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4. Una vez dentro de la competencia de mercado, en el documento encontramos 
varios pasajes en que se pide que sea verdaderamente competitiva, en una 
competencia regida por la justicia (que es la única verdaderamente competitiva; 
no un oligopolio encubierto para explotación de sus clientes). El documento 
desgrana muchos aspectos: que no se funde en posiciones dominantes, que haya 
lugar sostenible en ella para operadores de tamaños diversos, que se maneje la 
información con equidad y justicia, que la especulación se mantenga dentro de 
ciertos límites, etc. Clave para todo lo anterior es la independencia real del poder 
político (que pone las reglas de la 
competencia) respecto al 
económico (que compite según 
esas reglas). Es obvio que si el 
primero depende de los grandes del 
segundo, las reglas favorecerán a 
estos frente a clientes y 
competidores más pequeños. 
Interesante es también que el 
documento llama explícitamente al 
ejercicio del poder del consumidor 
para sancionar a las empresas que actúen con injusticia y premiar a las justas. La 
justicia en la competencia económica no solo es asunto del poder político, sino 
también del poder de elegir en el mercado que todos los consumidores tenemos.  

5. El punto más difícil del documento se refiere a las reglas mismas de la 
competencia financiera. Estas deben establecerse (y hacerse valer) de manera 
tal que contribuyan al bien humano integral, incluido el bien de la economía. Por 
ejemplo, deben constituir un instrumento adecuado para la potenciación de la 
economía real, la dignificación del trabajo, el desarrollo de las sociedades, la 
sostenibilidad del medio ambiente… En este documento, la propuesta vaticana va 
en línea de una coordinación rápida de todas las autoridades y legislaciones 
financieras. Hasta hace poco, se insistía más en una “autoridad política mundial”. 
Pero el problema sigue siendo el mismo: para ese macroobjetivo no tenemos 
instrumento apto. La competencia financiera es global y los poderes políticos son 
nacionales, de manera que habría que coordinar a 200 y pico países soberanos 
para que hagan lo mismo al mismo tiempo. Si alguna vez lo ha intentado con 
cuatro adolescentes, también soberanos todos ellos, ya sabe de lo que hablo. Y la 
carencia de reglas universales de la competencia financiera, no puede ser 
sustituida por mera buena conducta de los banqueros ni por cambios en la 
docencia de las escuelas de negocios; ayudará, pero no es sensato confiarles ellos 
que las finanzas resulten para bien de personas y sociedades. 

 
El nuevo documento vaticano puede entenderse entonces a partir de estas cuatro claves: 
la moralidad de las finanzas; su lugar limitado en la relacionalidad humana; la justicia 
dentro de los mercados financieros; y la justicia sistémica de esos mercados respecto al 
bien integral de la Humanidad. 
Vale la pena leer el documento. Lo recomendamos a nuestros lectores, aunque no 
estemos de acuerdo con todos sus matices. No es un documento optimista, pero como 
él mismo dice, la situación no da para serlo mucho: la salida de la crisis financiera de 
2008 está ocurriendo sin grandes cambios políticos de fondo (de hecho, algunos cambios 
son a peor) y sin ningún cambio ético perceptible. Más de uno avisa ya que la de 2008 
parecerá un juego, al lado de la crisis financiera que se está cocinando. 

 Raúl González Fabre | Entre paréntesis | 18 de mayo de 2018 

http://entreparentesis.org/educar_hoy/
http://entreparentesis.org/educar_hoy/
http://entreparentesis.org/author/raugonz/
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Declaració de renúncia dels bisbes de Xile 

 
Los 34 obispos de Chile, reunidos del 15 al 17 de mayo en Roma con el Papa 
Francisco, han presentado su renuncia. 

“Hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente 
decida con respecto a cada uno de nosotros”, han declarado los prelados chilenos Mons. 
Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de Santiago y Mons. Juan Ignacio González, Obispo 
de San Bernardo, esta mañana, 18 de mayo, a las 12:30 horas en el Vaticano, en rueda 
de prensa. En el marco de la finalización de los encuentros de los Obispos chilenos con 
el Santo Padre, dan a conocer las principales conclusiones de este periodo de reflexión y 
diálogo. Ofrecemos la declaración de los obispos de Chile. 

Declaración de los obispos 

Después de tres días de encuentros con el Santo Padre, y de muchas horas dedicadas a 
la meditación y a la oración, siguiendo sus indicaciones, los Obispos de Chile deseamos 
comunicar lo siguiente: 

En primer lugar, agradecemos al Papa Francisco por su escucha de padre y su 
corrección fraterna. Pero especialmente, queremos pedir perdón por el dolor causado a 
las víctimas, al Papa, al Pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y 
omisiones. 

Gracias también a Mons. Scicluna y al Rev. Jordi Bertomeu por su dedicación pastoral y 
personal, así como por el esfuerzo invertido en las últimas semanas para intentar sanar 
las heridas de la sociedad y de la Iglesia de nuestro país. 

Gracias a las víctimas, por su perseverancia y su valentía, a pesar de las enormes 
dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar, tantas 
veces en medio de la incomprensión y los ataques de la propia comunidad eclesial. Una 
vez más imploramos su perdón y su ayuda para seguir avanzando en el camino de la 
curación y cicatrización de las heridas. 

https://es.zenit.org/articles/chile-los-34-obispos-dejan-sus-cargos-en-manos-del-papa-francisco/
https://es.zenit.org/articles/chile-los-34-obispos-dejan-sus-cargos-en-manos-del-papa-francisco/
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En segundo lugar, queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por 
escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que 
libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. 

Nos ponemos en camino, sabiendo que estos días de honesto diálogo han sido un hito 
dentro de un proceso de cambio profundo, conducido por el Papa Francisco. En 
comunión con él, queremos restablecer la justicia y contribuir a la reparación del daño 
causado, para reimpulsar la misión profética de la Iglesia en Chile, cuyo centro siempre 
debió estar en Cristo. 

Queremos que el rostro del Señor vuelva a resplandecer en nuestra Iglesia y a ello nos 
comprometemos. Con humildad y esperanza les pedimos a todos que nos ayuden a 
recorrer este camino. 

Siguiendo la recomendación del Santo Padre imploramos a Dios que en estas difíciles y 
esperanzadoras horas, nuestra Iglesia sea protegida por el Señor y la Virgen del Carmen. 

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile en Roma 

 
PRECISIONES 

 
Monseñor Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de Santiago, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

Cuando el lunes pasado hicimos la 
primera conferencia de prensa, dijimos 
que veníamos con dolor y vergüenza a 
estos encuentros con el Papa. 
El martes tuvimos una primera reunión. 
El Papa nos leyó un documento en el 
que expresaba sus conclusiones y 
reflexiones en torno al informe de 
monseñor Scicluna por su visita a Chile. 
El texto del Papa indica con claridad una 
serie de hechos absolutamente 
reprobables que han ocurrido en la 

Iglesia Chilena en relación a los inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales, 
y que han llevado a que ella haya disminuido el vigor profético que la caracterizaba. 
En las siguientes tres reuniones, cada obispo pudo expresar su reacción, opinión y visión, 
sobre lo señalado por el Papa. 
En este contexto de diálogo y discernimiento, se fueron presentando varias sugerencias 
de medidas a adoptar para enfrentar esta gran crisis, así como también fue madurando la 
idea de que, para estar en mayor sintonía con la voluntad del Santo Padre, era 
conveniente declarar nuestra más absoluta disponibilidad para poner nuestros cargos 
pastorales en las manos del Papa. De esta forma, podíamos hacer un gesto colegial y 
solidario, para asumir –no sin dolor- los graves hechos ocurridos y para que el Santo 
Padre pudiera, libremente, disponer de todos nosotros. 
Fue así que en el día de ayer, por escrito, manifestamos esta disponibilidad, poniendo 
nuestros cargos a disposición del Papa. Así él podrá, en las siguientes semanas, decidir 
si acepta o rechaza lo que hemos señalado. 
 
Monseñor Juan Ignacio González, Obispo de San Bernardo, miembro del Comité 
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile 
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Quisiéramos precisar también, 
para una mejor comprensión de 
ustedes, que poner  nuestros 
cargos pastorales a la completa 
disposición del Papa, implica 
que mientras el Santo Padre no 
tome una determinación, cada 
uno de los obispos miembros de 
la Conferencia Episcopal de 
Chile, continúa en sus trabajos 
pastorales y en plenas 

funciones. 
El Santo Padre, según lo estime conveniente, puede aceptar de inmediato la salida de un 
obispo, también puede rechazarla y –por tanto- quedaría confirmado en su cargo, o bien, 
puede aceptarla y hacerla efectiva al momento del nombramiento de la nueva autoridad 
diocesana. 
Muchas gracias a todos, especialmente a la prensa –a cada uno de ustedes- que muchas 
veces han pasado horas a la espera de nuestras informaciones. Que el Señor les 
retribuya el servicio a la verdad. También nuestros agradecimiento a la Secretaria para la 
Comunicación de la Santa Sede, por su apoyo y cercanía en estos días y a todos los que 
muchas veces anónimamente nos han acompañado con su trabajo y oración. 

Muchas gracias. 
ZENIT | 18 mayo 2018 

 

L’orde dels Agustinos Recoletos inicien el procés d’unificació de les 
províncies 

 
IVICON – 18 de maig | La Orden 
de los Agustinos Recoletos ha 
comenzado ya el proceso de 
unión de su Provincias de San 
Agustín a la de San Nicolás de 
Tolentino, que será el nombre de 
la nueva Provincia ya unida, 
según lo decidido en el Capitulo 
General celebrado en Roma en 
2016. 

Después de un cuidado proceso, 
el 14 de mayo el prior general de 

la Orden, fray Miguel Miró, ha publicado el decreto de unión de estas dos Provincias en la 
primera sesión del 127º Capítulo de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, que se 
celebra en Marcilla (Navarra, España) bajo el lema “En comunión bajo la misma estrella”, 
que expresa el proyecto de la unión. La estrella es el tradicional símbolo de san Nicolás 
de Tolentino, el santo de la Familia Agustiniana que es patrón de la Provincia en que 
convergen las dos unidas. A este Capítulo acuden 36 capitulares de las comunidades de 
España, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Italia, China e Inglaterra. 

La principal propuesta para este Capítulo realizada por el gobierno saliente está centrada 
en conjuntar a la Provincia surgida de esta unión, para que las dos comunidades 
provinciales asuman el mismo programa de vida y acción. 

http://www.agustinosrecoletos.com/127-capitulo-provincial-san-nicolas-tolentino-san-agustin/
http://www.agustinosrecoletos.com/127-capitulo-provincial-san-nicolas-tolentino-san-agustin/
http://www.agustinosrecoletos.com/127-capitulo-provincial-san-nicolas-tolentino-san-agustin/
http://www.agustinosrecoletos.com/127-capitulo-provincial-san-nicolas-tolentino-san-agustin/
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 Casos de cristianofòbia                                     
 
Informe de l’Observatori per a la Llibertat Religiosa 
per al 2017 
     
Catalunya és una de les comunitats amb més 
secularització. I potser, com a conseqüència d’això, 
també és la regió que registra més atacs contra la 
llibertat religiosa, segons l’últim informe elaborat per 
l’Observatori per a la Llibertat Religiosa i de 
Consciència. A Espanya hi va haver un total de 166 atacs el 2017 i Catalunya, amb 29 
casos, se situa al capdavant, seguida d’Andalusia (25), Madrid (24) i la Comunitat 
Valenciana (21). 
 

Si es comparen aquestes dades amb les de l’any anterior, s’observa una disminució, ja 
que l’any 2016 es van registrar 208 casos. Es tracta, en qualsevol cas, d’atacs no-
violents, sinó en forma de pintades, declaracions, profanacions o actes públics ofensius. 
Al mapa sobre la llibertat religiosa a escala internacional hi ha 23 països on hi ha 
persecució violenta contra la religió, i 16 més on hi ha una situació d’assetjament. 
Espanya pertanyeria als països on, a tot estirar, es pot parlar de fustigació. 
 

Més d’un 77% d’aquests atacs, uns 128, són contra la religió cristiana, i dins aquesta, les 
tres quartes parts són contra catòlics. Això ha portat els responsables de l’Observatori a 
afirmar que, malgrat estar amagada, hi ha una certa cristianofòbia a Espanya i que, arran 
de la publicació d’aquests informes, s’han rebut trucades de persones que asseguren que 
als seus pobles o barris també han patit alguns d’aquests atacs sense que hagin estat 
recollits pels mitjans ni s’hagin comptabilitzat. Respecte a altres confessions, 16 atacs 
van ser contra musulmans (9,6%) i 10, contra jueus (6%). Segons l’observatori, “els 
musulmans i jueus són els menys afectats, malgrat que els grans mitjans només parlin 
d’islamofòbia i antisemitisme”. Així mateix, hi va haver 12 atacs contraris a totes les 
confessions. 
 

Per tipologia, tres casos van ser de violència contra creients, 44 atacs a llocs de culte, 16 
vexacions a creients, 41 escarnis a la religió i 62 casos de marginació de la religió de 
l’àmbit públic. Les pintades són els atacs més freqüents, sovint relacionats amb la 
celebració de manifestacions o de celebracions, com ara la del 8 de març. 
 

Quant a les formacions polítiques, Podem és el partit a què s’atribueixen més casos de 
fustigació, fins a 34. Després ve el PSOE, amb 20 vulneracions de la llibertat religiosa; 
Esquerra Unida, amb 10, i CUP i PDECat, amb 8. També es repeteix algun tipus de 
pintada de caire anarquista (com la ja molt repetida “l’única església que il·lumina és la 
que crema”). L’informe afegeix que “la inestabilitat política i el laïcisme radical de 
Catalunya afecten la llibertat religiosa”, per bé que no aporta dades objectives per 
justificar aquesta relació. 
 

També s’hi inclouen com a atacs les amenaces a l’Església catòlica per no pagar l’IBI, la 
retirada de les misses d’alguns programes festius (com ha passat a Barcelona) o 
propostes per retirar noms de sants d’alguns carrers, unes actuacions que des dels partits 
polítics i altres institucions es considera que formen part del dret a la discrepància i de la 
llibertat d’expressió. Un altre exemple polèmic seria la inclusió en l’informe de l’any passat 
de la lectura d’un poema sobre la verge per part de la poeta Dolors Miquel a Barcelona o 
una exposició al Museu dels Sants d’Olot, que es considerava blasfema. L’últim informe 
indica que Catalunya és la comunitat on hi ha mes casos de fustigació. 
 

La Vanguardia | 20 maig 2018 
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 El ‘fake’ dels Jardins vaticans  
 

 El papa Benet ha mort. Diversos diaris del món van publicar fa dies aquesta notícia. Era 
una fake new o notícia falsa, basada en un moviment inusitat del papa Francesc, que va 
visitar per sorpresa —viuen a 300 metres— el Papa emèrit. Un mitjà va deduir que el 
Papa bavarès ja era difunt, i que per això Bergoglio s’havia precipitat a veure’l. Sense 
contrastar ho va publicar. Pólvora. La Santa Seu s’enfrontava amb aquest cas amb una 
altra crisi de comunicació, i no de les petites. No van fer cap comunicat. No ho van 
desmentir. Contradir una mentida no és una bona estratègia. Però sí que van proposar-se 
calmar les masses, i la decisió és una 
bona pràctica a tenir en compte. Com 
aquell qui no vol la cosa, el portaveu 
de la Santa Seu, director de la Sala de 
Premsa, el periodista nord-americà 
Greg Burke, va publicar una foto seva 
passejant pels Jardins Vaticans, on 
deia que feia bon dia al 
Vaticà. Darrere seu, per qui ho volgués 
veure, s’intuïa el papa Benet, ja vellet, 
passejant. I ben viu. Ho ha explicat al 
Fòrum Deusto de Bilbao el qui ara és 
l’home que encapçala la comunicació de la Santa Seu, l’argentí Lucio Ruiz Adrián, 
enginyer, teòleg i mànager, prefecte ad interim fins que el Papa el nomeni a ell o a un 
substitut, des que va renunciar el qui fins ara havia estat tallant el bacallà i duent a terme 
la reforma vaticana comunicativa, monsenyor Dario Viganò. 
  
L’època de les mitges veritats és més perillosa que la de les mentides, que es 
desacrediten soles. Les mitges veritats, les fake news, tenen un component de 
versemblança molt verinós. És el rumor entronitzat com a dogma, en un moment en què 
prima a veure qui la diu més grossa. El problema és que cada cop es fila més prim. 
Llegeixes la notícia de les cremes robades de la Cristina Cifuentes i et sembla plausible, 
fins al punt que no saps si és veritat o si és una notícia enginyosa del Mundo 
Today, especialitzada en disbarats ben explicats. La mentida pot destruir la reputació 
d’una persona o d’una institució en segons. Generar confiança costa anys, perdre-la pot 
ser motivat per un tuit. El Papa, que cada any fa un missatge sobre la comunicació, en el 
seu text dedicat a les fake news demana menys incendis, especialment a les xarxes 
socials. És conscient que no és culpa dels periodistes només (tenim defectes, però no 
tots), sinó de les pressions sovint de poders econòmics i polítics que no hesiten davant la 
temptació de potenciar la mentida i el descrèdit. 
 
L’ètica és indispensable per exercir les professions (imaginem un metge, un pilot d’avió o 
un infermer sense ètica, quina por), però també per als periodistes és l’avantsala de tota 
responsabilitat. Al final els lectors que sobrevisquin a tanta contaminació informativa, 
sabran triar. Que un bon titular, ens deien a periodisme, no t’espatlli la realitat. Ser el 
primer no equival a ser el millor. I anar matant la gent no acaba de ser rentable si 
ressusciten tan de pressa. Els qui teniu l’encomiable costum de llegir diaris, amb 
precaució i formació, no us ho empassareu tot. Brindem avui pel lector intel·ligent i amb 
criteri i pels mitjans que garbellen i contrasten. I que els assassins de Papes siguin més 
prudents i s’adonin que el que estan matant és el bon periodisme, i amb aquestes males 
praxis periodístiques, s’estan fent ells solets l'harakiri. 
 

Míriam Díez | ElNacional.cat | 20 de maig de 2018 
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Els Bisbes de Catalunya es troben amb més de 1.200 joves a l’Aplec de 
l’Esperit 

 
El 19 i 20 de maig de 2018, cap de setmana de Pentecosta, es va celebrar a Tortosa i 
Sant Carles de la Ràpita una trobada de joves catòlics de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya i Mallorca. 
 

 
 
Riure i plorar, cridar i saltar, ballar i pregar. Tot això s’ha donat en poques hores a l’Aplec 
de l’Esperit. Amb la música com a protagonista, dissabte al matí al parc de Teodor 
González, i a la nit, amb els concerts de lloança de Worship Central i Worship.cat. Els 
joves no s’han parat de moure i de buscar Déu en tot aquest cap de setmana, escoltant 
testimonis de fe a Tortosa i renovant les promeses del baptisme a Sant Carles de la 
Ràpita. 
 
El lema de l'Aplec de l'Esperit 2018, Crist és la vida, està “inspirat en el riu Ebre que 
passa per aquesta ciutat”, apuntava l’arquebisbe de Tarragona i president de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), Jaume Pujol, a la seva carta dominical.  
 
“De la mateixa manera que l’aigua del riu genera vida pels llocs per on passa, creiem que 
Crist ha de vertebrar i donar vida als joves de les nostres diòcesis”. Tortosa ha estat la 
diòcesi amfitriona d’aquest 12è Aplec de l’Esperit: “És una alegría poder acollir-vos a tots 
els joves dels altres bisbats de Catalunya” – va afirmar Enric Benavent, bisbe de Tortosa, 
en l’acte d’acollida al Parc Teodor González – “És per a nosaltres la primera vegada que 
celebrem l’Aplec: és un repte, però sobretot una il·lusió”. Benavent ha volgut destacar la 
participació de 200 voluntaris tortosins en l’organització de l’Aplec i la immensa ajuda que 
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això suposa per unir els joves de la seva diòcesi i també els de tot Catalunya: “Ens ajuda 
a conèixer els joves de tots els bisbats, a compartir un dia la nostra fe, i això penso que 
per als joves és important, perquè aquestes trobades els descobreixen a molts d’ells que 
no estan sols”. 
 
En la mateixa línia s’expressava Francesc Pardo, bisbe de Girona i responsable de la 
Pastoral de Joventut de la CET: “És un estímul important, sobretot per aquests nois i 
noies que són de pobles, que es troben a vegades molt sols, en petits grups, que les 
parròquies estan d’alguna manera envellides... Adonar-se que hi ha molts joves que 
creuen en Jesús com ells, de la seva edat, que participen de les seves inquietuds, i de 
les seves aficions... Això és coratge i ànims per a ells”. 

 
Dissabte a Tortosa 
 
Durant el matí els joves van anar arribant al Parc de Teodor González. Allí els esperava la 
música de DJ NIRA, que els va fer ballar des del primer instant. Tot seguit l’Associació 
Cultural 4més1 i els Gaiters de l’Aguilot els van fer ballar danses tradicionals, i van veure 
l’espectacle del Mag Cesc Vives. 
 
L'acte de benvinguda va començar de forma oficial amb l'espectacle dels abanderats de 
la Festa del Renaixement, que es celebra a Tortosa cada mes de juliol. 
 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va donar la benvinguda als joves: “Ens hem implicat 
moltíssim, perquè considerem que és un esdeveniment molt important per a la ciutat. 
Hem volgut mostrar què és la ciutat de Tortosa a tots els qui han vingut de fora i els hem 
ensenyat part de la nostra cultura”. El matí va cloure amb el drama El bar de Sicar, 
inspirat en la història de la samaritana que buscava saciar la seva set de felicitat 
bevent dels pous que el món li oferia, i amb tots els joves cantant plegats l'himne de 
l'Aplec, composat pel grup de música cristiana Canta la teva fe. 
 
A la tarda els 700 adolescents es van separar dels grups d’universitaris, i es van dirigir 
cap al parc de la Universitat Rovira i Virgili. Allí van anar a trobar cinc pous que contenen 
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diferents aigües, com l’aigua de la llibertat, del poder o de la imatge. Joves disfressats de 
personatges famosos com El llop de Wall Street, Kim Jong Un o una youtuber famosa els 
animaven a beure d’aquesta aigua, a partir de jocs i de molt d'humor. Al final uns joves 
van donar el seu testimoni de com ells van beure d’un dels pous i no van ser feliços. El 
drama Lifehouse everything i les paraules del bisbe Antoni Vadell recordant que Jesús té 
set d'ells van cloure aquella tarda. 
 
Mentrestant, els universitaris havien fet una gimcana per la ciutat, abans d'arribar a 
diversos punts de la ciutat on van poder escoltar i fer preguntes a testimonis que van 
explicar-los com van descobrir quina era la seva vocació. 
 
Eucaristia de l’Aplec de l’Esperit 
 
 Dissabte a la tarda la Catedral de Tortosa es va omplir de joves. Tants, que alguns van 
seguir la Missa asseguts a terra. També molts adults van voler compartir amb els joves 
aquesta Eucaristia, presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i concelebrada 
per tots els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i Balears, a excepció, per raons 

de salut, del bisbe de Sant 
Feliu, Agustí Cortés. 
 
Durant l’homilia, l’arquebisbe de 
Tarragona, Jaume Pujol, va 
plantejar als joves quatre 
preguntes: “De què teniu set, 
estimats joves? Teniu set de 
ser feliços? Teniu set de posar 
el vostre gra de sorra en aquest 
món? Teniu set, de veritat, de 
seguir Jesús? Teniu set de 

sentir-vos estimats com mai ningú us ha estimat, o estimar d’una manera incondicional, 
sense reserves, sense pretensions i dobles intencions? Doncs, no ho dubteu, deixeu-vos 
estimar per Jesús, obriu-li el cor, obriu-li la vida i deixeu que el seu esperit, l’Esperit Sant, 
que avui estem esperant, faci meravelles amb vosaltres. Si ho feu no us en penedireu 
mai”. 
 
“Cantarem i lloarem a Déu junts!” 
 
Així es va presentar una de les millors bandes de música cristiana de lloança del món, el 
grup britànic Worship Central, autèntica estrella de la nit de l’Aplec de l’Esperit, a la zona 
de concerts del Seminari de Tortosa. Els joves van seguir i cantar les lletres de les 
cançons de lloança a Déu amb una pantalla situada al darrera de l’escenari. “Penseu en 
una persona que vulgueu que tingui Déu, i pregueu per ella en aquest moment”, va 
proposar en un moment del concert el cantant, Luke Hellebronth. Oració, ball i cant es van 
anar alternant naturalment al concert, que va ser precedit per una sessió de música disco 
de DJ Nira, i que va acabar amb una estona d'adoració al Santíssim, acompanyada 
musicalment per Worship.cat, que va cloure amb tots els joves saltant al ritme de la cançó 
Et seguiré. 
 
Diumenge a Sant Carles de la Ràpita 
 
Diumenge els joves es van traslladar al Passeig marítim de Sant Carles de la Ràpita. 
L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, va presidir una celebració en 
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què el delegat de joventut del Bisbat de Solsona, Marc Trull, va fer la catequesi. Els joves 
van renovar les promeses baptismals al Parc del Garbí. Amb els parlaments del bisbe de 
Girona, Francesc Pardo, del bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i del director del 
Secretariat Interdiocesà de Joventut, Bruno Bérchez, es va cloure l’Aplec. Una mascletà i 
l’himne de l’Aplec, Crist és la vida, van posar punt i final a aquest 12è Aplec de l’Esperit. 
 
Valoracions dels joves 
 
Els joves han sortit molt entusiasmats d’aquest Aplec de l’Esperit i ho han compartit amb 
l’organització. Aquí us deixem una mostra de tres missatges: Marta Cabrera, jove de 18 
anys i de la Parròquia de Sant Joan de Valls, va explicar com va viure la jornada de 
l’Aplec de dissabte: “Ho he rebut amb molt d’amor, la 
veritat, no pensava que fos així. I realment, soc una persona que he tingut molt dubtes, i 
ara mateix estic començant a centrar-me i m’està servint molt, la veritat”. 
 
Elena Canals, de 21 anys i provinent del Bisbat de Mallorca, va escriure per Instagram: 
“M’ha agradat moltíssim l’Aplec. Per al pròxim hi seré segur. Molts ànims i continueu fent 
això per nosaltres els joves, a poc a poc n’hi haurà més”. 
 
Nadia Espinoza, de 18 anys i de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers, va agrair 
també amb un missatge l’experiència: “Mil gràcies per aquest APLEC DE L’ESPERIT 
2018! Una experiència intensa, molt viscuda, entranyable, familiar, acollidora… Me’n torno 
a casa molt renovada, estimo més a Déu… Que perduri sempre! Ens veiem al pròxim 
Aplec de l’Esperit!”. 
 

Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya 
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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 

EE1 

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 

EE2 

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

 

 

Inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. a través de la pàgina web: www.urc.cat 
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 a 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. 

 

En aquests moments, les 
dues tandes d’exercicis 
espirituals estan completes. 
 
Mantenim oberta una llista 
d’espera per si es produeix 
alguna cancel·lació. 

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

Sortida 
comunitària 

  

 Visita al Baix Empordà 
      Sant Miquel de Cruïlles,  
      Monells. 
      Sant Julià de Boada,  
      la Bisbal 

    Més informació [clic]  

  
dissabte 2 de juny 
tot el dia 

sortida a les 8.30 

 Dia Internacional 
dels Arxius  

  

 Audició Spiritus Domini 
 + visita a l'arxiu  
 del monestir     

    Cartell [clic]  

  
dimecres 6 de juny 
a les 18.30 - visita 
a les 19.30 - vespres 
a les 20.00 - audició 

Dansa 
contemplativa 

  
 Danses senzilles  
 que ens obren el cor 
 i ens fan sentir presents  
 en el present, ara i aquí  
 

  

dimecres 13 de juny 
de 8 a 9 del vespre 

Concert 
de gospel  

  

  The Wheels Gospel Choir     

    Cartell [clic]  

  
diumenge 17 de juny 
a les 17.30 
al jardí del monestir 

Espiritualitat 
i litúrgia 

  
 Ser cristià  
 en un món nihilista 
      amb la gna. Griselda Cos 

  

  
diumenge 24 de juny 
a les 6 de la tarda 

atenció! 

S’ha canviat el dia 

Solemnitat de 
Sant Pere 
i Sant Pau 

 Us convidem a la solemnitat 
 del titular  
 del nostre monestir 

  eucaristia 
  després, coca a l'hort  
  comiat amb la pregària  
  de completes 

  
divendres, 29 de juny 
a les 19.30 eucaristia 

les vespres  
s'avancen a les 18.30 

 www.benedictinessantperepuelles.cat 

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

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Sortida2018.docx
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Saf2018.JPG
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/gospel.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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VII Nit Solidària de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel  
 

 
Ens 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. 

 
 

PROGRAMA 
 

20 h Santa Maria del Mar, actuació Orfeó Badaloní i Esbart Sant Jordi 
21.30 h Sopar a la Casa Llotja de Mar, c/ Passeig d’Isabel II, 1 
Preu: 50 euros: concert + sopar 
10 euros: concert 

 
c/c: “la Caixa” ES88 2100 3013 2522 00406287 
A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar nom, cognoms i telèfon. 
El resguard del banc és l’entrada per al concert i el sopar. 

 
Les places són limitades.Es poden adquirir fins al 25 de maig. 

Jaume Aymar 
Director 

 

L’entrada per assistir únicament al concert també es pot adquirir a Santa Maria del Mar 
per un preu de 10 euros, des d’ara i fins al mateix dia del concert. 

 
Més informació: tel. 934 092 770 - lanit@radioestel.cat - lanit@catalunyacristiana.cat 

mailto:lanit@radioestel.cat
mailto:lanit@catalunyacristiana.cat
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 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...) 

 

 

Monestir de Sant Benet de Montserrat  

 
- ENGRUNES DE BÍBLIA 

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

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

 
Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 

 

BOTIGA VIRTUAL 
 

CERÀMICA D'ARTESANIA 
93 835 00 78 ext.12 / 659 38 67 62 
ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com 

 

Podeu consultar-la en el següent enllaç: 
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/ 

 

mailto:nurbe57@hotmail.com
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/
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Ós de Balaguer és un municipi que voreja aproximadament els mil habitants. Malgrat no 
ser gaires veïns, durant els darrers mesos està acollint jornades inèdites sobre aspectes 
de la cultura popular que no havien merescut  suficient atenció. Així,  el 30 d’abril va  
acollir el I Simposi sobre campanes, campaners i campaners, durant la qual es va donar a 
conèixer la situació actual dels tocs de campana, que tan importants havien estat per a la 
població medieval. Encara amb la ressaca d’aquest esdeveniment, hem conegut que el 9 
de juny se celebrarà la I Jornada d’estudi sobre els goigs al Monestir de les Avellanes. 

 

Introduint les intervencions acadèmiques, Joan Arimany presentarà els goigs com a 
documents compendi de la religiositat popular. Derivats dels cants litúrgics de l’església, i 
sense abandonar les oracions i les pregàries com a leitmotiv principal, també afegiran 
elements propis de les narracions mitològiques. En algunes poblacions, explicarà la 
doctora Josefina Roma en aquest sentit, contribuïren decididament a la creació de 
l’imaginari local. No debades, les lloances fetes als patrons, habitualment amb l’objectiu 
de superar una adversitat que els estava afectant, acostumaven a fer referència a les 
llegendes que se li atribuïen. Prenent el relleu de l’antropòloga, Josep Maria Silisi, autor 
de la tesi doctoral El repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII, exposarà 
quin paper va interpretar la música en la creació d’aquests vincles identitaris. 

 
Malgrat la progressiva secularització de la societat, els goigs segueixen sent un objecte de 
desig per a molts col·leccionistes. Només a la Biblioteca de Catalunya se’n custodien més 
de 30.000, la majoria dels quals (gairebé 22.000) provenen de la col·lecció de Salvador 
Roca i Ballver. Bona part d’aquests documents (24.400) també es troben custodiats a 
l’Arxiu Gavín, annex al monestir, constituït des de 2008 com el Centre de Documentació 
de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya. Tots els assistents a Ós de Balaguer 
gaudiran d’una visita guiada a aquestes instal·lacions. 
Les I Jornades d’estudi sobre goigs estan organitzades per l’Associació d’Amics del 
Monestir de les Avellanes, l’Arxiu Gavín i els Amics dels Goigs. Us hi podeu inscriure 
adreçant-vos al correu avellanes@maristes.org. 

Passat i present dels goigs en una jornada d'estudi al Monestir de les 

Avellanes 

https://www.tornaveu.cat/article/12401/un-simposi-per-analitzar-el-ritual-dels-tocs-de-campana
https://etnologiadotblogdotgencatdotcat.files.wordpress.com/2018/05/fullet-programa-de-mc3a0.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/125272
mailto:avellanes@maristes.org
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Neix l’Associació d’Amics de la Casa del Miracle  
 

 Diumenge 27 de maig, a les 16h, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Riner 
(Solsonès) la presentació de l’Associació d’Amics de la Casa del Miracle. 
  

El Santuari del Miracle compta, 
des de l’any 1901, amb una 
petita comunitat de monjos de 
Montserrat, els quals s’ocupen 
també de la gestió de la Casa 
d’Espiritualitat, que es va obrir 
l’any 1981. Durant els darrers 10 
anys, la casa ha ofert activitats 
de caire molt divers, sempre 
amb la voluntat d’ajudar els 
estadants a viure l’Evangeli i a 
gaudir de la natura que envolta 
el Santuari. 

  
El “Temps per a Déu” (temps de pregària o d’exercicis), el cicle de les quatre estacions de 
Natura i Espiritualitat –que s’ha anat repetint en diverses ocasions-, les audicions musicals 
de les grans obres de la música religiosa, la pregària del cor, la fotografia, la literatura, les 
caminades contemplatives, l’observació de la fauna i la flora, i fins i tot la cuina, han anat 
deixant empremta en moltes persones. Per aquest motiu, s’han decidit a crear l’Associació 
d’Amics de la Casa del Miracle, que té per objectiu promoure la Casa, donar-la a conèixer i 
oferir-li el suport necessari.  
 

  
L’acte del diumenge 27 a les 16h consistirà en la projecció d’un audiovisual que recull les 
activitats pròpies de la Casa, el parlament del P. Ramon Ribera-Mariné, president de 
l’Associació; de la secretària, Assumpció Ros; del P. Xavier Poch, superior de la comunitat 
de monjos de Montserrat al Miracle; de la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Riner, Imma 
Puig; i del P. Manel Gasch, majordom-administrador del Monestir de Montserrat. L’acte de 
presentació de l’Associació d’Amics de la Casa del Miracle es clourà amb un tastet de 
música medieval, a càrrec de Laura de Castellet. 
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Celebra el Dia Internacional dels Arxius amb nosaltres!!! 
 
En motiu del Dia Internacional dels Arxius, la setmana del 4 al 10 de juny, els arxius de 
Catalunya organitzaran diverses activitats per celebrar la seva diada, i enguany, per 
primera vegada, el SAF s’hi suma amb una proposta doble el dimecres 6 de juny. No 
te la perdis!!!                                                                           
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Exercicis de silenci contemplatiu  
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Exercicis de silenci contemplatiu  
 

Dies del 3 al 8 de juny 
EXERCICIS ESPIRITUALS PER A RELIGIOSES 
GRANS 
Gna. Pilar Rodríguez Briz, stj 

 
TEMA: "CAMINAMOS CON JESÚS" 
Lloc: Casa d’espiritualitat “Enric d’Ossó” (Tortosa) 
Inici: dia 3 de després de 
dinar Final: dia 8 després 
d’esmorzar Preu: 250€ 
Llengua: Castellà 
Places per ordre d’inscripció. Persona de 
contacte: Cristina Caire / Email: 
casa.espiritualitat.stj@gmail.com/ Telf: 977 500 
786 
/ 977 503 943 
Data límit d’inscripció: 31 de maig 
Com arribar-hi: Tren, autobusos HIFE, cotxe. 

 

 

  FECC Informa. Núm. 684 (22.05.2018)  
 

 
Quan l’Escola Concertada s’aplega esdevé més forta 

Força vegades en aquest mateix editorial us hem recordat com és d’important la unitat del 
nostre col·lectiu i com cal treballar pel sentiment de pertinença i la consciència que 
formem part de quelcom més que una sola escola. Només així podem fer front als 
moments difícils i complexos com els que vivim, en què no sabem quan es podrà fer 
efectiu el nou Govern i, per tant, quan començarà a actuar el nou conseller 
d’Ensenyament. Sigui com sigui, cal que no defallim i seguim treballant pel nostre alumnat 
i per dur a terme la nostra tasca, que en molts casos ja és més que centenària. És per tot 
plegat que cal referir-se a l’acte organitzat el passat 16 de maig per les escoles 
concertades de Girona i Salt, les quals es van aplegar a Maristes de Girona per compartir 
els seus projectes educatius.  

A l’acte varen participar les escoles Bell-Lloc, Dr. Masmitjà, FEDAC Pont Major, FEDAC 
Salt, FEDAC Sant Narcís, La Salle Girona, Les Alzines, Maristes, Escola Pia de Salt, 
Pompeu Fabra, Sagrada Família, Vedruna i Vilagran. Les 13 escoles participants estan 
distribuïdes per tots els barris de les dues ciutats.  

Aquest conjunt de centres atén un total de 8.170 nois i noies des de la llar d’infants fins al 
Batxillerat i Cicles Formatius, és a dir, el 35% dels alumnes de Girona i Salt. D’aquests 
alumnes, 7.236 estan escolaritzats en les etapes obligatòries d’Infantil, Primària i ESO. 
1.307 són alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. A les 13 escoles hi 
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treballen, directament, un total de 806 persones. Aquestes dades són una clara mostra de 
la importància de la nostra activitat i el servei que oferim a tants nois i nois i les seves 
famílies.  

Als diferents claustres assistents els varen acompanyar l’Alcaldessa de Girona, Marta 
Madrenas; la Regidora de Salt, Isabel Alberch; el Secretari General de la FECC, P. 
Enric Puig; el president de la Confederació de centres de Catalunya, Carles Camí; 
l’Inspector en cap dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament a Girona, 
Josep Xirgu, i el Bisbe de Girona, Francesc Pardo.  

La trobada, a més, va comptar amb la ponència de Gregorio Luri De l’Efecte Mateu a 
l’Efecte Flym, de la qual podeu llegir més en aquesta notícia de Catalunya Religió.  

Amb aquestes línies no volem difondre simplement una trobada, sinó sobretot encoratjar-
vos a seguir treballant units en defensa de les nostres escoles, la nostra tasca i amb 
sentiment de pertinença. Si més no, això és el que ens exigirà el futur, com fa palesa la 
carta que el sindicat USTEC ha publicat a Vilaweb i que reproduïm:  

Carta oberta de la USTEC a Josep Bargalló  

 Finalment s’ha confirmat que vós sereu Conseller d’Ensenyament. Si us haguéssim escrit 
una carta la setmana passada, us hauríem tractat de tu, com normalment ens tractem els 
docents entre nosaltres. Però el nou càrrec mereix el respecte a la institució que 
representa, i així i tot esperem que no oblideu tot el que heu vist i viscut com a docent 
quan abordeu la important 
tasca que teniu al davant.  

Abans que res, esperem de 
vós la defensa del professorat 
del país, atacat en alguns 
casos per denúncies de 
particulars a la justícia per 
haver desenvolupat la funció 
docent, i en més pels efectes 
del 155, com el cas dels cinc-
cents docents als quals es 
referia Enric Millo fa pocs dies. 
Aquesta purga de professorat 
no es pot permetre. La 
pluralitat és imprescindible per a tenir una escola sana en democràcia.  

També esperem de vós que pugueu reconciliar el departament amb el professorat del 
país i amb l’educació pública. La relació ha estat molt malmesa com a mínim des de fa 
una dècada. Primer per la LEC, des d’abans de veure la llum l’any 2009. La LEC i el seu 
desplegament han estat nefastos per diferents motius. Ha introduït el servei d’educació de 
Catalunya, equiparant la pública amb la privada concertada, quan en el seu origen la 
concertada era concebuda per arribar on no pogués arribar la pública. Tot i això, la 
situació s’ha capgirat com un mitjó. Enguany hem vist com a l’oferta inicial de grups de P3 
minvava en quaranta- vuit grups a la pública, mentre que pujaven a vint-i-sis a la 
concertada, i tot amb una creixent demanda de la població cap a la pública. Com molt bé 
sabeu, l’escola pública és l’única que pot deixar enrere un dels problemes més grans de 
l’educació del país: la segregació escolar. Això, tanmateix, no passarà mentre convisquin 
les dues xarxes, la pública i la privada concertada.  
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Aquesta segregació, documentada en diferents estudis, i viscuda cada dia en els centres 
educatius, combinada amb el concepte d’autonomia de centre que defensa la LEC, és un 
còctel explosiu. Sovint es fan servir els projectes de centre, tot aprofitant la llibertat 
d’elecció de les famílies, per atraure classes mitjanes i això incrementa la segregació 
escolar. L’autonomia de centre no deixa de ser una cantarella falsa. El Departament és 
decisiu en la selecció de les direccions i les direccions cada cop són més decisives en la 
selecció del professorat i, per tant, el concepte d’autonomia cada cop s’assembla més al 
de virregnat, en què la direcció fa com li diu el Departament, i el professorat com li diu la 
direcció. On és la democràcia als centres educatius? Recordeu que la canalla aprèn millor 
d’allò que veu que no pas d’allò que li diuen.  

 

Reconciliar-se amb el professorat serà, sobretot, revertir les retallades d’aquests darrers 
anys. Les salarials; se’ns deuen les pagues del 2013 i 14, a més de la baixada del sou. El 
primer estadi que es va allargar fins a nou anys. Els terços de jornada que van fer precaris 
els sous i van fer perdre hores als centres educatius. L’horari lectiu: recordeu que tenim 
pendent l’acompliment de l’acord del 31 de gener de 2017 amb la reducció de la segona 
hora lectiva a tot el professorat. La reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys. 
I potser el més gruixut de tot, un 32% d’interinatge sense comptar el personal substitut. 
Les oposicions vinents no poden ser un ERO encobert. Volem un accés diferenciat per al 
professorat interí. És de justícia i profundament ineficaç malbaratar la formació i 
l’experiència de més de vint mil docents que ja són al sistema: el país no s’ho pot 
permetre.  

Esperem de vós que lluiteu per un finançament digne que permeti recuperar els set mil 
docents que caldrien per estar a la mateixa capacitat de servei que teníem el 2010 amb 
l’increment d’alumnat que hi ha hagut. Necessitat que seria molt superior si realment voleu 
una escola inclusiva en la qual les ràtios haurien de veure’s reduïdes dràsticament, fins a 
quinze alumnes, si de veritat es vol fer com diu el decret. El personal de suport educatiu 
s’ha de veure incrementat sensiblement i no amb vetlladors, que són una mena de 
privatització per la porta del darrera, sinó amb personal laboral del Departament, tractat 
amb la dignitat que mereixen per la gran tasca que fan.  

Si la vostra voluntat és cuidar el professorat, com a peça clau que és de l’èxit del sistema 
educatiu, i defensar i potenciar l’escola pública, que és l’única que pot garantir la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat de Catalunya, ens tindreu sempre al 
vostre costat. Estarem amatents perquè sigui així i us encoratgem a fer-ho.  
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                    Signes dels Temps a TV3 : Una porta oberta als migrants         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migra Studium vol ser una porta oberta a les persones migrades i refugiades que arriben 
a casa nostra. És una fundació promoguda pels jesuïtes a Catalunya que defensa els 
més vulnerables a través de l'acollida, la formació i la incidència política. L’any 2017 va 
atendre persones de 92 nacionalitats. “Signes dels temps” entrevista Maria del Carmen 
De la Fuente, directora de Migra Studium. La conversa s’ha gravat a l’espai interreligiós 
de la fundació a Barcelona. 

 

Aquest diumenge 27 de maig a les 10.30 a TV3. 
 
 
 

  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. 

http://www.urc.cat/


46 | 46 
 

 

  Calendari URC  
 

2018  MAIG 
27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

28 dl CEVRE 
 

  Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  

 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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