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També aquest robatori ha arribat a la vida religiosa? 

 
Un religiós treballava en una institució aliena a la seva congregació exercint una funció 
directiva. El director li regala una BlackBerry, des d’on pot consultar a qualsevol lloc el seu 
correu electrònic i realitzar altres funcions, que avui semblen poca cosa comparat amb les 
prestacions d’un mòbil. Al primer moment, considera que li han tingut un detall significatiu i 
rep l’aparell amb agraïment. A poc a poc, se n’adona que ha caigut en un parany. 
Augmenta, gairebé de manera imperceptible, el temps que dedica al treball. La connexió 
no coneix horaris ni fronteres. Els correus li arriben a qualsevol hora del dia i de la nit, 
estant a la feina, viatjant en autobús o metro o trobant-se a la comunitat. Cobra el mateix 
sou, però tothom entén que si ha rebut un correu urgent calia donar-li resposta. Un regal 
enverinat, perquè li ha robat temps de la seva vida personal. 
 
Un jove que viu en parella vol deixar la feina, encara que n’hagi de trobar una altra que no 
li doni més diners. L’horari de treball li ocupa massa temps, fins i tot dels caps de 
setmana. Expressa el seu punt de vista: “Prefereixo un treball amb menys remuneració 
que el que tinc, que m’agafa tantes hores que no em deixa viure. Necessito temps”. 
 
“Lladres de temps”, un documental de Cosima 
Dannoritzer 
El temps ha estat l’objecte d’un documental, projectat 
aquests darrers dies de maig, al Festival Docs 
Barcelona. La sinopsi deixa entreveure l’orientació: 
“Hi ha un nou recurs que tothom vol… Oblida’t de 
l’aigua, el petroli i els minerals rars: és el nostre 
temps. Una investigació que ens demostra com el 
temps s’ha convertit en moneda de canvi i com podem reclamar el control d’aquest recurs, 
preciós però finit. Qui no s’ha trobat en la situació d’haver d’imprimir les nostres pròpies 
targetes d’embarcament, fer el check-in del nostre propi equipatge o s’ha passat hores 

Lladres de temps (Time Thieves) 
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muntant un moble, estalviant a les empreses una fortuna en despeses laborals? Us heu 
preguntat mai qui hauria de pagar per tot el que fem de manera gratuïta amb el nostre 
temps? Viatgem pel món per descobrir com el nostre temps s’ha convertir en una 
mercaderia lucrativa i com aquest consumeix la nostra vida laboral i personal.”  
La seva directora és Cosima Dannoritzer, una realitzadora de documentals amb especial 
interès en història, ecologia i tecnologia. La seva pel·lícula Comprar, llençar, comprar  
(2010) va guanyar 12 premis internacionals de festivals. Després, ha dirigit The E-Waste 
Tragedy (2014), que investiga el tràfic internacional de residus electrònics.” El documental 
Time Thieves dura 84 minuts i està editat en set llengües: anglès, francès, japonès, 
alemany, holandès, català i castellà. Cristina Sen, a la Vanguardia, li ha dedicat un article 
titulat “La falta de temps, una nova pobresa”, que reproduïm en les properes pàgines. 
 

  
 
Repercussions en la vida religiosa 
La vida religiosa, immersa en la societat que descriu Cosima Dannoritzer, pot no ser 
conscient d’un estil de vida que s’ha generalitzat i que l’afecta profundament. Un robatori 
de temps, que té importants conseqüències en la vida de pregària, de comunitat i de 
missió apostòlica. Aquesta escassetat de temps fa que, a voltes, la pregària trontolli, 
perquè pot donar la sensació d’una pèrdua de temps davant de tantes coses que s’han de 
fer. L’aparent productivitat conquereix l’esfera del sentit, desposseint-li de la seva riquesa. 
La meditació pot experimentar la temptació de considerar-se una pràctica prescindible. En 
la vida comunitària succeeix el mateix. Perllongar una conversa al final d’un sopar posa 
nerviós/a a més d’un religiós/a. Sovint el món virtual entre en joc i la consciència de ser-hi 
present s’afebleix progressivament. Consultar el mòbil, llegir o enviar WhatsApps o 
correus electrònics en àpats o en reunions comunitàries esdevé una autèntica necessitat. 
Estímul-resposta sense temps d’espera. El temps virtual engoleix el temps presencial. 
Estic connectat al món, però em trobo reclòs en una bombolla. El temps comunitari 
d’esbarjo es redueix a una estona aplegats a la sala de televisió sense interacció mútua. 
Una pantalla que aplega les mirades.  
 
L’escolta, una actitud amenaçada de desaparició 
Escoltar s’ha convertit en una tasca més aviat insòlita. La gent no tenim temps d’escoltar. 
Les cabòries ens impedeixen de fer entrar temes nous al nostre pensament. 
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L’acompanyament de les persones es torna un bé escàs. El problema es que requereix 
temps. I no en tenim. Cada vegada menys. Un problema que afecta a tothom. Aquesta 
situació genera una sensació de soledat més aguda. Els religiosos o religioses, a voltes, 
no ho tenen fàcil per ser escoltats pels seus superiors/es, que estan més sol·licitats 
perquè han d’atendre àrees geogràfiques més grans a partir de les reestructuracions. 
Religioses i religiosos que no són vistos com accessibles pels joves perquè no se’ls veu 
suficientment disponibles per manca de temps. 

Potser caldrà reflexionar sobre 
la realitat de la manca de temps 
i de les conseqüències que té 
per a la nostra vida religiosa en 
totes les seves facetes. Potser 
no caldria parlar de manca de 
temps, sinó de prioritats en el 
seu l’ús. Cal recordar que tots 
els compromisos importants que 
adquireixo, comporten una 
inversió de temps. A més, la 
seva relació amb la pobresa 
com a disponibilitat no és un 
tema menor. El temps no és 
només una propietat individual. 

Potser també caldrà reflexionar 
sobre el concepte capitalista del 

temps, com una vivència força individualista, sense la perspectiva de compartir-lo amb les 
altres persones. Aquesta manera de considerar el temps dificultaten gran manera la 
vivència comunitària i la missió, que no es la suma d’interessos individuals, sinó la tasca 
de teixir complicitats. El temps robat, una reflexió poc habitual, però ben necessària. 

 

Afegitó 

Un whatssapp que fa pensar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Lluís Serra Llansana 
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Cosima Dannoritzer narra en un documental una societat que va cap a un ‘burn-out’ 
generalitzat 

 
CRISTINA SEN, Barcelona | La Vanguardia, 27/05/2018 
 
Què ha passat amb el temps, que s’escola més ràpid que mai? Ens l’estan robant? La 
directora i realitzadora Cosima Dannoritzer ha estrenat aquesta setmana el documental 
Lladres de al Docs Barcelona, on presenta el temps com el nou recurs que tots els poders 
anhelen, un recurs finit com l’aigua o el petroli. Dannoritzer viatja a diferents països del 
món per explicar com s’està desapropiant els ciutadans de la sobirania d’un bé intangible 
que és sinònim de vida. 

La pobresa de temps ens està afectant a tots, explica la realitzadora en conversa amb 
aquest diari. Així ho ha pogut veure als Estats Units, el Japó, França o Espanya, i en totes 
les professions. En la llista dels drets pels quals cal lluitar cal incloure, assenyala, el dret al 
temps lliure perquè ens l’estan robant, el burn-out –entès com la sobreadaptació a l’excés 
de feina– el trobem a tot arreu. 

Però aquesta no és només una reflexió filosòfica sinó que Dannoritzer busca aquests 
lladres en el dia a dia, en les estratègies de les empreses, a les xarxes socials. Als 
aeroports, explica a tall d’exemple, les màquines de check-in han substituït les persones, 
a les biblioteques també es pot autogestionar la sol·licitud d’un llibre, els mobles es 
munten a casa, i la banca en línia és gairebé obligatòria. El consumidor es converteix 
cada vegada més en un treballador parcial, ha de dedicar gratuïtament hores del seu 
temps a tasques que abans feien les empreses, mentre es destrueixen milions de llocs de 
treball. En els seus plans de negocis, les corporacions ja compten amb aquesta inversió 
“gratuïta” dels usuaris. 

La falta de temps, una nova pobresa 

http://www.lavanguardia.com/autores/cristina-sen.html
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El documental, produït per Polar Star Films, vol conscienciar la societat que el temps és 
un recurs limitat de què molts volen apropiar-se per monetitzar-lo encara més. 

La industrialització va empènyer el gran canvi en la concepció del temps, que va passar 
de regir-se pels cicles naturals del món agrícola al control dels processos de producció a 
les fàbriques regits pel rellotge. Es va obrir l’equació poder, diners i temps, un temps que 
va començar a deixar de ser propietat de cada persona. Dannoritzer narra l’evolució del 
capitalisme fins a la societat actual en què, diu, la voracitat del temps ha augmentat 
conquerint també les vides personals. 

La gent viu com una culpa personal el fet de no fer res durant les estones lliures. A les 
ciutats es camina, es parla més ràpid. Sembla que cal sortir de casa amb un objectiu, que 
cada minut és imprescindible per no perdre l’autobús, per arribar abans... L’acceleració, 
explica, impacta en la qualitat de vida de la societat, ningú no s’atura a ajudar ningú. En 
aquesta línia argumental es recullen les opinions de Fabian Mohedano, impulsor a 
Catalunya de la Reforma Horària, que vincula la qualitat democràtica amb la disponibilitat 
de temps personal. Sense ell ningú no es pot implicar en els projectes col·lectius. 

La càmera entra en una fàbrica d’especejament de pollastres als Estats Units. Els minuts 
dels empleats per anar al lavabo estan reglats. Si triguen més del previst són avisats i 
molts emmalalteixen perquè literalment no tenen temps d’anar al bany. La càmera viatja 
també al Japó, on el karoshi mata 10.000 persones cada any. Homes i dones treballant 
hores i hores, incapaços de parar encara que el seu superior intenti que frenin. El karoshi 
és la mort per excés de feina, excés que pot portar al suïcidi i que genera una infinitat de 
malalties quan el cos reacciona davant la ment alienada. 

El documental adverteix d’un augment progressiu del burn-out al món; mentre l’obligació 
de l’eficiència inunda també el temps lliure. Internet i les xarxes socials traslladen 
l’imaginari d’un món en què totes les experiències són possibles, que alguna cosa 
apareixerà ràpid, ràpid a les pantalles. Nosaltres mateixos, comenta l’autora, ens 
convertim en lladres del nostre temps. El primer pas és prendre consciència i aixecar la 
mà per reivindicar el que és un dret. 
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Agraïment dels Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya 

 
La germana Antonia Ortiz Ruiz, dilluns 28 de maig a les 5 de la tarda, ha rebut un 
merescut homenatge pels gairebé 37 anys com a secretària general de CSSCC (Centres 
Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya). Un grup nombrós del món religiós, polític, 
econòmic i sanitari, al voltant de 180 persones, s’ha reunit a la tercera planta del Círculo 
Ecuestre de Barcelona per escoltar els parlaments i retre l’homenatge a la germana 
Antònia, religiosa de la Congregació de Germanes Franciscanes Missioneres de la 
Nativitat (Darderes). La germana Anna Maria Oliveres, de les Germanes Hospitalàries de 
la Santa Creu. ha obert la paraula, seguida de la germana Rosario García, superiora 
general de les Darderes, i de la germana Milagros Bazán, superiora general de les 
Serventes de la Passió i actual presidenta de CSSCC, que ha comunicat la decisió de la 
junta de nomenar a la germana Antonia presidenta d’honor dels CSSCC. Reproduïm més 
avall els textos de les dues primeres intervencions. 

Tot seguit hi ha hagut un servei de càtering, que ha propiciat les salutacions i les 
converses entre els participants. Un homenatge que clou una etapa irrepetible en els 
CSSCC. 

 

INTERVENCIÓ DE GERMANA ANNA MARIA OLIVERES, DE LES GERMANES 
HOSPITALÀRIES DE LA SANTA CREU. 

Buenas tardes. 

Nuestro saludo muy cordial para las DISTINGUIDAS AUTORIDADES CIVILES Y 
RELIGIOSAS;  Representantes de los Centros Sosio Sanitarios Católicos de Cataluña; de 
Lares Asociación;  Familiares de la Hermana Antonia, amigas y amigos todos. 

Hermana Antonia, hoy nos anima a todos un gran gozo al poder, de alguna manera 
mostrarle nuestro profundo y sincero agradecimiento con este HOMENAJE que brota del 

Homenatge Sor Antonia Ortiz, 37 anys al servei de CSSCC 
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corazón de todos y cada uno de nosotros.   Es difícil enumerar tantas tareas como ha 
llevado adelante, pero sí queremos destacar cual ha sido su trayectoria para intentar 
dimensionar la importancia de las mismas. 

La Hermana Antonia siempre ha sido una mujer con gran visión de lo que la sociedad a la 
que servía necesitaba. Desde los tiempos que ejerció de enfermera, entendió e interiorizó, 
que la empatía era el coadyuvante perfecto al tratamiento para que la persona atendida se 
sintiera segura y acompañada y así facilitar la mejora del deterioro de su salud. Las 
personas que trabajaron con ella en esos tiempos, siempre destacaron esa habilidad. 

Cuando tuvo cargos de gestión en el Hospital del Mar y de la Esperanza, esta empatía le 
sirvió para ser una gran negociadora ante los conflictos con los que tenía que lidiar. 
También supo, cuando las distintas posiciones se distanciaban, mediar entre las partes, 
para llegar a puntos de encuentro.  

Todas estas habilidades las siguió 
desarrollando cuando inició su 
colaboración en la Federación 
Española de Religiosas Sanitarias. 
En el año 80 ya fue elegida 
Secretaria de la Federación, cargo 
que ostentó hasta el momento que 
por la propia evolución de su vida 
tuvo que dejar paso a otras 
personas.  Decisión que no fue fácil 
y que dejó a muchas personas 
huérfanas. 

Con esta visión de lo que era 
preciso en cada momento, que ya 
antes mencionábamos, fue ella la que hizo la transformación de FERS, a lo que es 
actualmente Centros Socio-sanitarios Católicos de Catalunya (CSSCC). 

Ha tenido siempre presente el respeto que las instituciones de todos los ámbitos: 
religiosas y civiles se les ha de tener, pero al mismo tiempo ha sido firme en exigir el 
mismo respeto para ella y para lo que representaba. Seguro que este posicionamiento ha 
sido de gran utilidad para haber alcanzado tantos acuerdos. 

Ha participado en el Dicasterio de la Pastoral de la Salud, en Asociaciones Científicas, en 
Grupos de Trabajo… siempre con la finalidad de intercambiar conocimientos y propuestas 
de trabajo para mejorar en el ámbito de actuación que ella representaba. Su buen hacer 
hizo que muchas de ellas reconocieran su labor mediante distinciones y premios. 

La Formación ha sido su gran puntal, porque desde siempre entendió  que sólo con la 
misma se avanzaría y así poder afrontar los nuevos retos derivados tanto de los cambios 
sociales como de las Leyes que desarrollaban nuevos modelos de atención, de ejercicio 
profesional, de cambios estructurales, derechos y obligaciones.  

Todo ello la llevó a viajar por toda España y por medio mundo y siempre lo hizo sin 
demostrar ni desazón ni cansancio. Seguro que en algunas situaciones lo sintió pero su 
fuerza y auto exigencia no permitió que saliera al exterior, sólo los muy cercanos supieron 
de lo que en muchas ocasiones sufrió 

Como han podido ver es fácil comentar su talante facilitador y universal. Su gran 
disponibilidad y entrega, ha acompañado siempre su tarea. Los que hemos tenido la 
suerte de trabajar con usted, hoy sentimos la añoranza, pero el mismo tiempo el estímulo 
nacido de su ejemplo y disponibilidad. 
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Como religiosa también ha estado muy atenta a la realidad por la que ha atravesado la 
vida religiosa y ha salido al paso de aquello que en esos momentos se ha necesitado. 
Para esto, ha tenido siempre, y tenemos a tantos amigos que han estado cerca para 
apoyar sus deseos e iniciativas, siempre a favor de la vida religiosa.   

Nos deja el listón muy alto Hermana Antonia. Dentro de la realidad que nos toca vivir hoy, 
la Junta de Centros trabaja con empeño para dar respuesta a todas y cada una de las 
realidades que hoy se nos presentan. Como hasta ahora contamos con todos Ustedes 
que hoy nos acompañan. Queremos estar al lado de nuestros Mayores dando un servicio 
que se distinga por el buen hacer, la cercanía, la escucha, y el respeto a la dignidad de la 
persona.    

Gracias muy especiales a la Congregación de Religiosas Darderas, que han hecho este 
servicio tan generoso y desinteresado permitiendo que usted pudiera dedicarse a FERS 
primero y después CSSCC, en favor de la sanidad, de las personas mayores y de la vida 
religiosa. Gracias M. Rosario.       

Con este homenaje a la Hermana Antonia le damos gracias a Dios ya que Él ha sido y es 
la razón de su vida y entrega generosa. Que Él siga bendiciendo su vida en esta etapa en 
la cual ya seguimos admirando su bondad y serenidad, algo que la ha caracterizado toda 
la vida. 

En nombre de todos los que estamos aquí y de tantos que no han podido asistir, le damos 
de nuevo las gracias Hermana Antonia y pedimos a Dios seguir con nuestra labor de 
servicio y entrega de manera eficiente y entregada a favor de nuestros ancianos. “Un 
poco de misericordia cambia el mundo y lo hace un poco menos frio”. Palabras del 
Papa Francisco.  Que Dios bendiga nuestras personas y nuestras tareas.   

Gracias.       
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INTERVENCIÓ DE GERMANA ROSARIO GARCÍA, SUPERIORA GENERAL DE LA 
CONGREGACIÓ DE GERMANES FRANCISCANES MISSIONERES DE LA NATIVITAT 
(DARDERES) 

Buenas tardes, bona tarda a tothom. 

Distinguidas autoridades civiles y eclesiásticas, familiares y hermanas de la Congregación 
de Hermana Antonia. 

Esta tarde, nos reúne en este lugar privilegiado, como es este salón del Círculo Ecuestre, 
un acontecimiento especial.  

Nuestro más cálido y sentido agradecimiento a hna. Antonia Ortiz por toda su trayectoria 
en Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña. 

Hna. Antonia durante toda su vida religiosa en la congregación de Hermanas 
Franciscanas Misioneras de la Natividad, ha estado volcada al servicio de los enfermos y 
necesitados, al lado del que sufre y necesita de consuelo y esto lo lleva en las venas 
hasta el día de hoy. 

No al margen de esta misión que ha desempeñado toda la vida en la Congregación, con 
fidelidad, entrega e ilusión, asumió nuevos retos y responsabilidades.  

En el año 1980, fue nombrada secretaría de FERS-Cataluña, cargo que ejerció tanto en 
esa institución hasta su disolución, como desde el inicio de la Asociación de Centros 
Sociosanitarios Católicos de Cataluña hasta el pasado año 2017. 

Toda esta trayectoria le ha llevado a relacionarse con muchos de los aquí presentes, 
familiares, amigos, hermanas y conocidos, que hoy de manera especial queremos 
agradecer a Hna. Antonia. 

Hoy hna. Antonia, la Junta de Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña te nombra 
Presidenta de Honor de esta Institución. 

Con esta distinción, a lo largo de tu trayectoria en Centros, todos reconocemos que no 
has escatimado ningún esfuerzo, para que todas las asociaciones, fundaciones y 
congregaciones que has representado por medio de Centros, se beneficiara de los 
recursos obtenidos y de la formación facilitada.  
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Tu objetivo siempre ha sido claro: trabajar en beneficio de los colectivos sociales más 
desfavorecidos y vulnerables. 

Tú preocupación y empeño fue esencial. Desde ver mejorada las infraestructuras donde 
estas personas habitan, como la preocupación e interés por  una formación integral para 
los trabajadores, donde obtuvieran unas destrezas profesionales, humanistas, 

espirituales, para poder 
dar más y mejor calidad a 
la asistencia de las 
personas que atendemos 
en nuestros centros.. 

Hermana Antonia era una 
persona de establecer 
relaciones con 
instituciones políticas, 
sociales y de Iglesia, por 
lo que se le conocía en 
diversos ambientes. 

Era una hermana muy 
querida y respetada. Su 
carácter sencillo, cercano 
y su tesón, la hacía 
accesible a cualquier 
personalidad o 

representante político, sin importar la tendencia que este representara. 

En numerosas ocasiones, ha sido reconocida su labor social y humanitaria, ha recibido 
distintos premios y reconocimientos.  

Por citar algunos:  

- En el año 1999 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le concede la Cruz de 
Oro de la Orden Civil en la Solidaridad Social.  
 

- El 18 de noviembre del 2010 se le otorga a través del Consejo Pontificio de 
Agentes Sanitarios, en Roma, una medalla papal al “mérito de la constancia y 
solidaridad con el mundo de los enfermos”.  
 

- El 18 de junio de 2014 la Fundación de Mensajeros de la Paz, otorgan en Murcia, 
“La Paloma de la Paz de Honor” como reconocimiento a la trayectoria de ayuda a 
las personas mayores.    

 
Hna. Antonia, en realidad has sido una paloma de paz para esta institución, siempre te 
has mostrado una persona pacífica, conciliadora, cercana, sencilla, amiga de todos. 
Siempre tenías un pequeño detalle, un gesto, una mirada. 

Y ahí tenemos hoy a Hna. Antonia asumiendo la limitación de la edad y de la salud; con 
ese talante que le caracteriza: alegre, acogedor, sencillo, sin hacer ruidos, pero con su 
presencia alentadora y entusiasta allí donde se encuentra. 

GRACIAS hna. Antonia en nombre propio y de la Congregación de Hermanas 
Franciscanas Misioneras de la Natividad por tu servicio a lo largo de estos años de forma 
desinteresada, por tu vida entregada, generosa y tenacidad. 

Gracias Antonia. 
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 La Plataforma d’Entitats Cristianes amb els 
Immigrants, que aplega més d’una vintena 
d’organitzacions, ha reflexionat en les seves darreres 
reunions sobre les expressions de rebuig existents 
davant l’obertura de dos oratoris musulmans, un al 
barri de la Prosperitat de Barcelona i un altre al barri 
d’Artigues de Badalona, els quals disposen de tots els 
permisos legals corresponents. 

  

La Plataforma vol mostrar la seva preocupació davant d’aquestes actituds. Volem 
recordar, un cop més, que la llibertat de consciència i religió és un dret humà 
fonamental reconegut en els Tractats Internacionals i al nostre ordenament jurídic. 
Aquest dret humà, profundament vinculat a la dignitat de la persona, inclou el dret de 
manifestar la pròpia religió i creences individualment i col·lectivament, tant en públic com 
en privat, en l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança (art.18 Declaració 
Universal dels Drets Humans). 
  

Obstaculitzar l’exercici del dret a la llibertat religiosa, a més de vulnerar la llei i atemptar 
contra la dignitat de les persones, és una seriosa amenaça a la convivència dels 
nostres barris i dificulta greument la integració social de les persones d’origen 
immigrat. Les formacions polítiques que, enlloc de fomentar la convivència, promouen o 
exploten aquestes actituds de rebuig actuen amb greu irresponsabilitat i en contra del bé 
comú.  
 

Com a entitats cristianes, ens dol constatar les dificultats que pateixen sovint les 
comunitats musulmanes, que considerem els nostres germans, creients en un mateix Déu 
i amb qui compartim valors ètics fonamentals. 
  

D’altra banda, constatem que les tradicions i les entitats religioses fan una aportació molt 
important a la nostra societat, acollint, integrant, oferint sentit i acompanyant la vida de les 
persones, especialment en moments difícils, desenvolupant activitats educatives i 
culturals, promovent valors ètics i donant suport als col·lectius més  vulnerables. Per això, 
obstaculitzar l’obertura o l’activitat dels centres de culte impedeix aquesta tasca i 
comporta conseqüències socials molt negatives. 
  

Estem convençuts que aquestes actituds incíviques i de menyspreu no reflecteixen els 
sentiments de la majoria de la ciutadania del nostre país, que dia a dia contribueix a 
l’acollida i la integració social amb actituds de respecte, solidaritat i hospitalitat. Per això, 
veiem el futur amb l’esperança que junts podrem construir una societat plural de la que 
tothom pugui sentir-se membre i vegi respectats els seus drets i la seva identitat. 
  

Barcelona, 25 de maig de 2018 
 

Acció dels Cristians contra la Tortura (ACAT), Acció Catòlica Obrera (ACO), Bayt-al-Thaqafa, Càritas 
Diocesana de Barcelona, Cintra–Benallar, Fundació Viarany- Centre Comvivim, Comunitats de vida 
cristiana a Catalunya, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal), Delegació 
Diocesana de Pastoral Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, Delegació Diocesana de Pastoral 
Social de l’Arquebisbat de Barcelona, Ekumene (Centre Social Domingo Solà), Equip de pastoral 
obrera de Badalona, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Migra-Studium, Fundació 
Salut Alta, Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC-HOAC), Grup de Juristes Roda Ventura, 
Iniciatives Solidàries, Interculturalitat i ConvivènciaPau, Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i 
Pau de Barcelona, Mans Unides de Barcelona, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, 
ACO Catalunya, Religioses en Barris Obrers, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Comunitats 
Adsis de Barcelona, Capellans Obrers, AIDIR, Església Protestant de Barcelona Centre, Fundació 
Ortodòxia.  

             Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants 
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Tinc uns amics que em recriminen que sigui “massa” indulgent amb 
els musulmans catalans. Em recorden —com si me n’hagués 
oblidat!— que els cristians en alguns països àrabs tenen severes 
restriccions per mostrar-se tal com són i no cal dir per tenir una 
església on poder reunir-se i celebrar. Sense parlar dels que són 
directament perseguits, empresonats o assassinats. L’ímpetu amb 
què els hauria respost fa vint anys no és el mateix que ara. Me’ls 
miro, els escolto i els dic que no tenen raó. 

En el fons, el que facin els altres no és el meu llistó moral, des de 
la perspectiva ètica on em situo. No puc delegar la meva responsabilitat en els altres i 
menys en uns altres que no fan bé les coses. Jo el que vull és no fer el que em sembla 
execrable en altres mentalitats o cultures. Si a l’Aràbia Saudita —típic exemple que em 
posen— no es poden construir esglésies, em sembla malament, i jo vull que a Catalunya 
es puguin construir esglésies, esglésies i el que calgui. Perquè la llibertat és un bé tan 
enorme que cal que inspiri i se’l protegeixi. Acceptem la pluralitat del món o no l’acceptem 
i ens tornem fonamentalistes i en gelosos d’allò nostre i petit. Cervell de mosquit 
institucionalitzat. No! El que no vull és la llei del talió. El que em molesta és que no 
puguem millorar perquè els altres no milloren a la nostra velocitat. Si raonéssim tots així, 
el món s’enfonsaria ara mateix i no podríeu ni seguir llegint aquest petit article dominical. 
Cal gent que capgiri les coses, que apugi les exigències ètiques, que intenti fer les coses 
millor, encara que no trobi reciprocitat. Si en una terra els creients estan perseguits, es 
denuncia. I, sobretot, es poden prendre mesures perquè a casa nostra això no succeeixi, 
al contrari. 

El que jo defenso és que aquí, a Catalunya, gestionem cada cop millor la diversitat cultural 
i, per tant, també religiosa. I que, tot i que ens sembli aliè, a vegades exòtic i fins i tot 
estrambòtic, el que veiem de les altres cultures ho anem incorporant. Perquè som un 
poble mestís, com tants pobles que no són illes, i això ens fa forts i universals. Quan ens 
mirem el melic, ens empetitim. Quan obrim els ulls, tenim Cellers de Can Roca o Gaudís. 
"Universalisme català" hauria de ser un hashtag. 

Als Estats Units, des d’on avui escric aquesta reflexió, la idea de reciprocitat i mestissatge 
és molt interessant. Perquè ells saben que són el resultat d’una barreja. El mateix Trump 
no oblida que la seva dona és eslovena i que Eslovènia no és un estat federat dels Estats 
Units. Catalunya és tant potent perquè té amics, assessors, detractors i comentaristes de 
tots colors i procedències. Ser criticats o admirats ens duu a confrontar-nos a nosaltres 
mateixos. És el triomf de la rellevància i cal treure’n profit. Les 13 religions que fan vida a 
Catalunya cada vegada tenen més relleu públic. No poden —les religions— esperar 
privilegis. No en tindran i no seria sa. Poden reclamar ser significatives i ho seran si fan 
aportacions útils i positives. Poden ser agents de canvi, poden ser peces imprescindibles 
de canvi social, especialment en el món de les vulnerabilitats de tot tipus: socials, mentals, 
intergeneracionals. Hi ha gent que pateix i hi ha entitats religioses que són al seu costat. 
Coneguem l’aportació musulmana al benestar social de Catalunya, no només com a 
beneficiaris, sinó com a agents que aporten, que sumen. Aquesta setmana he assistit a 
Barcelona a casa del cònsol general dels Estats Units a un iftar ('trencament del dejuni') 
amb musulmans catalans que, naturalment, no tenen res a veure amb aquestes atrocitats. 
Hem compartit taula fraternalment, ens hem mirat als ulls com demana la Miriam Hatibi, 
hem compartit conversa i inquietuds. Escoltem i deixem que ens escoltin. Som éssers 
humans, abans i al final de tot. La reciprocitat ens farà a tots més forts, més legitimats, 
més visibles. 

Míriam Díez | El Nacional | Llegiu l’article en format web: https://t.co/EkfZIJ2yn7 

Reciprocitat i Islam 
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Javier Fernández Aguado, expert en temes de direcció 

La història de la Companyia de Jesús resulta apassionant, i els 
seus ensenyaments per al management són incomptables”. 
Aquesta és una de les conclusions de Javier Fernández 
Aguado al seu llibre Jesuitas, liderar, talento libre (Lid ). El seu 
autor, que aquesta setmana ha presentat el seu llibre al palau 
Macaya de Barcelona, és un dels experts més importants en 
govern de persones i organitzacions, és president de Mindvalue 
i director de la càtedra de Management Fundació Bancària La 
Caixa a l’IE Business School. 
  
Al seu llibre assenyala tres qualitats que els jesuïtes han aportat a la gestió 
organitzativa: lideratge, captació de talent i actuar en llibertat. Quina importància té 
llavors la fe? 
En termes generals, l’Església ha anat al davant en la seva visió de la gestió dels 
recursos humans. Mentre els senyors feudals es pegaven, als monestirs es pensava. 
Sant Ignasi de Loiola, que havia estat militar i una mica bandarra de jove, va entendre que 
la formació era bàsica i va estudiar a Alcalá, Salamanca i la Sorbona. Va tenir una 
preparació tomista, que per cert no entusiasma els jesuïtes. I va aplicar els seus 
coneixements a l’organització. En aquesta gestió es pot fer abstracció de la fe. Però és 
evident que a més tenen la possibilitat de demanar ajuda a Déu perquè els seus projectes 
tirin endavant. 
  
Un dels grans encerts de la Companyia va ser consentir que el talent dels seus 
membres es desenvolupés amb plena llibertat? 
Ignasi de Loiola dona molta rellevància a la selecció i també a la llibertat. Dona ordres 
estrictes però afegeix que com que vostès són al terreny, vostès tenen llibertat. Les 
empreses són un equilibri entre normativa i flexibilitat. El lloc més uniforme és el 
cementiri, i d’allà no en surten projectes. La rigidesa, el control, no són bones companyes. 
L’objectiu dels jesuïtes ha estat blindar l’interior de la persona, la fe, l’obediència, la 
pobresa, i a més actuar amb llibertat. 
 
Però els problemes que ha tingut la Companyia no han vingut per aquesta llibertat? 
No. Crec que els problemes col·lectius han vingut per altres qüestions. Primer, per la 
supèrbia. Els va tan bé que de vegades menyspreen els altres, una cosa que passa en 
tots els sectors. Segon, per la qüestió econòmica, la prepotència. Ja a l’edat mitjana hi 
havia exempció de delmes i no contribueixin a finançar la diòcesi i això creava problemes. 
I tercer, per la falta d’austeritat; si creus en Déu no pots fer-te servir. 
  
Com explica que Lenin o Hitler arribessin a expressar la seva admiració pels 
jesuïtes? 
Tots dos en tenien una visió superficial i reduccionista, només es van fixar en l’aspecte 
obedencial. Lenin deia que amb dotze persones com els jesuïtes el comunisme hauria 
escombrat el món. Hitler, que li hagués agradat que els nazis obeïssin com feien els 
jesuïtes. Però sant Ignasi deia: no vull emportar-me la gent a un convent, sinó que 
cadascú porti els seus propis convents i estigui amb la gent. De fet buscava herois, gent 
austera, perquè ningú no et donarà explicacions correctes. Volia que cada jesuïta fos un 
líder, no un seguidor. 

“Hi ha un estil de govern dels jesuïtes” 
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Per què pot considerar-se que la Companyia de Jesus és un model d’èxit? 
Hi ha un estil de govern dels jesuïtes i sorprèn la seva ràtio d’èxit. Es calcula que han 
existit uns 255.000 jesuïtes i d’ells un 40% han mort sent encara de la Companyia. La 
ràtio dels seus imitadors sol tenir un 10% d’èxit. 
  
Tot i això, ara també els afecta la secularització. 
Efectivament, ara passen per una crisi profunda. Si el 1965 eren uns 36.600, el període 
en què més persones han pertangut a la Companyia, ara deuen ser només 17.000 i a 
més la mitjana d’edat és molt alta. Es tracta d’una caiguda brutal, generalitzada, excepte 
en uns quants països com Corea o Polònia. Han perdut el seu core business. Per dirho 
planerament, els jesuïtes han de vendre com arribar al cel i a més fer una tasca social. 
Alguns en són conscients i d’altres no. Alguns s’han convertit en gestors d’escoles o 
oenagés, però muntar oenagés no ha de ser el nucli d’acció. És necessari recuperar 
l’ideari fundacional, el de sembrar evangeli. I és probable que en el futur els veritables 
seguidors de sant Ignasi tornin a liderar noves maneres de portar els homes a Déu i Déu 
als homes. 

 
 
Es pot dir que el papa Francesc, que prové dels jesuïtes, aplica el model de la 
Companyia? 
Emetre ara un judici em sembla prematur, cal deixar passar uns anys per valorar la seva 
gestió, però està clar que el seu nomenament no va ser vist amb entusiasme des de la 
Companyia, és un home que va per lliure. 
  
L’acceleració ha revaloritzat la sigla VUCA –volatilitat (volatility), incertesa 
(uncertainty), complexitat (complexity) i ambigüitat (ambiguity)–. Això implica que el 
directiu actual s’ha de reinventar? 
Aquesta sigla va ser inventada per l’exèrcit nord-americà i més tard s’ha filtrat a les 
empreses, però crec que tots els temps han tingut el seu VUCA. La diferència és que ara 
els canvis són accelerats i com que són els “nostres” temps els vivim amb més passió. 
Amb el meu amic Robert Vaughan comentem que pitjor VUCA va ser el dels nostres avis, 
amb les diferents guerres. 
  
Però no és més difícil fixar unes finalitats quan els canvis són tan ràpids? 

És veritat que tot passa més ràpid, però continua sent veritat que qui té els perquès, troba 
els coms. I l’obligació dels comitès de direcció és dissenyar estratègies a mitjà i llarg 
termini. Moltes empreses van donant batzegades perquè no tenen aquesta direcció. Ja ho 
diu el refrany: per a qui no sap on va, cap vent no és bo. 

 

Josep Playà 

La Vanguardia, 27 de maig de 2018 
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El somriure la delata. “Sí, soc feliç! Per mi la vida ha sigut una passada!” A la 
benedictina Montserrat Viñas li brillen els ulls quan parla de Déu. Va ser l’abadessa del 
monestir de Sant Benet de Montserrat durant vint anys. Avui és una més a la comunitat. 
Té 76 anys, està jubilada i col·labora com a voluntària al taller de ceràmica, que va 
començar quan era novícia. Amb ella presentem un nou testimoni de la 'sèrie dels ex': una 
col·lecció d'entrevistes que mostren la humilitat i el servei implícits en la vida religiosa. 
 
Viñas va entrar al monestir de Sant Benet amb 19 anys i associa la fe a la llibertat. 
“Sempre m’he sentit molt lliure i m’ha agradat dir les coses com les veia”. Reconeix que 
“això et porta dificultats quan topes amb una persona autoritària”. Però està convençuda 
que la llibertat és interior i que, aquesta, ningú te la pot prendre: “Vols viure una vida 
monàstica dedicada a Déu? Qui t’ho pot privar? Ningú, només tu”. 
 
Montserrat Viñas i Santos neix a Tiana l'any 1942. Els pares es van conèixer a Barcelona, 
però s'hi traslladen perquè “esclatada la guerra civil passaven molta gana”. Eren sis 
germans, tres dels quals van morir molt petits. Ella és la quarta. Té un germà petit i una 
germana gran. 
 
“A casa eren gent creient: anàvem a missa i ens ensenyaven el parenostre”. Recorda que 
ja havia viscut “en aquest ambient de Déu”. En particular parla de la seva àvia: “Una dona 
extraordinària, molt ferma, que venia d’una família de cremacapellans, anticlericals, i que 
es va convertir”. 
 
“Fer dues coses iguals em supera” 
 
“En aquella època a casa érem pobres. Quan vaig tenir 14 anys, cap a treballar!”. Passa 
un temps breu en una fàbrica de teixits, però la feina rutinària no va amb ella: “Em van 
haver de treure perquè fer dues coses iguals em supera”. I es va posar a fer jerseis a 
casa: “Amb un punt més creatiu”, apunta. Amb disset anys demana entrar al monestir, 

Montserrat Viñas: “No podem viure com cinquanta anys enrere” 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/disposar-manera-fer-vida-religiosa
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però li diuen que s'esperi. Hi entra amb dinou. “A casa estaven segurs que no aguantaria 
ni quinze dies”. Anaven errats. 
 
Una exigència interior 
 
“La meva intenció no era fer-me monja: jo em volia casar i tenir fills, m’agradava molt la 
moda, anar amb els ulls pintats”, explica Viñas. Però amb 15 anys, diu, mentre parlava 
“de nòvios” amb la seva germana, va sentir “una crida, una exigència molt forta de Déu 
per anar per un altre camí”. Li costa posar-hi paraules. “És una cosa de dins, sents una 
força que et diu ‘per aquí no, et vull per mi’”. En aquell moment, ella tenia uns altres plans. 
I es va enfadar. Recorda anar plorant a l’església i pregar: “No, no em demanis això”. 
Amb la perspectiva dels anys considera que “el fet de no tenir fills” no l'ha privat de la 
maternitat “perquè hi ha una altra manera de ser mare, de donar vida”. “Em sento 
fecunda”, afirma. Va entendre que aquell era el seu camí de la felicitat. “I no m’he 
equivocat, eh!”, diu rient. 
 
De germana o de corista? 
 
De seguida se sent a gust al monestir. En aquell moment s'hi entrava com a corista o com 
a germana. Les primeres provenien de l’edat mitjana, de quan les senyores entraven amb 
les serventes. A poc a poc a aquesta figura se li va demanar més responsabilitat. 

 
 A la pregunta de si volia ser corista 
o germana ella contesta: “I a mi què 
m’expliques! Jo vull ser monja, 
sento que he de venir aquí”. La 
mare Cecília Boqué, l’abadessa del 
moment –que avui té 101 anys–, li 
va explicar com a les coristes se’ls 
exigia el dot, preparació musical i 
estudis. “Jo no tinc res d’això: no 
tinc estudis, no tinc diners i tampoc 
tinc dots musicals”. L’abadessa volia 
que totes les monges fossin iguals; 
però encara els havia de demanar 

un mínim. “T’agradaria estudiar?” li va preguntar. I així entra al monestir: per corista. Fa el 
batxillerat i després estudia algunes nocions de teologia. “No sóc una persona molt 
intel·lectual, em considero més aviat artista”. Quan encara era novícia, amb la 
germana Regina Goberna, comencen el taller de ceràmica fa més de cinquanta anys. 
 
Quan va arribar a l’edat de jubilació, als 70 anys, la mare Cecília va presentar la renúncia. 
“En aquell moment no vam veure clar qui podia succeir-la i es va quedar vuit anys més”. 
Va complir 40 anys al càrrec. I el relleu va arribar. L'any 1995 la comunitat escull 
Montserrat Viñas, que serà l'abadessa fins el 2015. 
 
“Vaig començar a patir” 
 
Amb el resultat de la votació Viñas queda parada: “Pensava que una abadessa havia de 
tenir més preparació teològica, però vaig acceptar”. En aquell moment feia vint anys que 
no entrava ningú al monestir. “Encara avui patim una mica aquella fossa”. La mare Cecília 
li va suggerir pensar què faria del monestir al cap de deu anys, quan no hi quedés ningú. 
Pensava que tancarien, però no va ser així. Avui hi viuen 27 germanes. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152362


18 | 46  

Viñas passa 14 anys sense posar un peu a fora del monestir, tret de sortides molt 
puntuals. Després del Concili Vaticà II es dona l’oportunitat a les monges de visitar els 
pares es cas de malaltia o vellesa. Va ser el seu cas. “Anava i venia quan em 
necessitaven”. 
 
En una ocasió s'instal·la a casa de la seva germana, que viu a Caldes de Montbui. I amb 
els horaris dels seus nebots, l’anar i venir d’aquella casa pensa: “Aquí ha canviat alguna 
cosa, és impossible que les noies normals puguin adaptar-se a l’estructura del monestir, 
amb una vida tan estricta, tan quadrada, tan controlada”. En aquest punt, diu: “Llavors 
vaig començar a patir”. Estava convençuda que  “ningú de fora aguantava tanta dictadura 
i control”. 
 
“Senyor, dona’ns vocacions” 
 
 Viñas recorda fer un recés a Puiggraciós, just abans de la benedicció abacial. Allí prega a 
Déu: “Senyor, si tu creus que té sentit que a la muntanya hi continuï vivint una comunitat 
femenina, ja saps què et toca: 
dona’ns vocacions. No podria ser 
aquest el regal de la meva 
benedicció?”. Dit i fet. El dia de la 
benedicció una noia demana entrar 
al monestir. 
 
A poc a poc entren d’altres 
persones per fer proves. Els 
darrers vint anys n’han passat més 
de trenta. “No vol dir que totes 
s’hagin quedat”, puntualitza. Per a 
Viñas “el monestir ha de ser lloc de 
pas; si algú té una mica d’inquietud, que ho provi i vegi què passa”. 
 
La necessitat d’estudiar 
 
L’arribada de gent jove els va forçar a posar-se les piles. En aquell moment Montserrat 
Viñas compta amb l’assessorament extern de persones del món de la sociologia i la 
psicologia, com Joan Estruch, Cori López i Anna Mascaró. “Els vaig demanar ajuda, no 
sabia què fer amb la gent que venia, no tenia eines!”. Amb la formació també 
l’ajuden l’abat Cassià Just i d’altres monjos de Montserrat, com Pius 
Tragan, Evangelista Vilanova i Andreu Marquès. 
 
Dedicar-se a l’estudi els fa qüestionar qui ha d’assumir les feines de casa. Viñas ho tenia 
clar: “Hem de buscar gent de fora que ens ajudi”. Cuina, neteja, infermeria, hort i 
manteniment. “Econòmicament es va notar”, diu. Però considera que ara en recullen 
el fruit: avui el monestir ofereix cursos gràcies a la capacitació de les germanes que van 
estudiar. 
 
Durant el seu mandat pràcticament totes les novícies que entren tenen carrera 
universitària. “Ja no servien les quatre nocions de teologia o de llatí”, explica Viñas. Amb 
el prior de Montserrat, el monjo Ramon Ribera, busquen la manera de procurar estudis a 
les candidates. L’any 1996 l’escola del monestir passa a ser mixta i les futures monges 
pugen a estudiar-hi el batxillerat en teologia. 
 

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=349&lang=1
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Després, qui volia feia la llicenciatura a Sant Cugat o al Seminari de Barcelona. Algunes 
van fer la teologia als Estats Units –com la germana Teresa Forcades o l’actual 
abadessa, Maria del Mar Albajar– i ara també tindran una germana a Roma, estudiant 
litúrgia. 
 
L’obertura del monestir 
 
Viñas ha viscut la transformació de la comunitat en aquest temps: “Volem mantenir els 
valors essencials de la vida monàstica; però ens hem d’obrir i, de fet, ja ens hem obert! 
No podem viure com cinquanta anys enrere”, defensa. Recorda algunes pràctiques 
obsoletes, que va canviar de seguida quan va ser abadessa, com el fet d’haver de portar 
les cartes obertes al despatx de la mare abadessa. Viñas aposta per confiar en les 
germanes. 
 
Un treball intern que exigeix adaptació per ambdues parts. També per qui ve de fora, que 
ha de comprendre la dinàmica comunitària. “Les que entren ja no són criatures de 17 o 18 
anys, són gent madura que han tingut responsabilitats, que han tingut una targeta de 
crèdit i diners al banc: se les ha de tractar com a gent gran”. 
 
El seu mandat va marcar una inflexió respecte l’etapa anterior. Va buscar el debat i la 
participació: “Abans tothom deia amén a tot i no hi havia problemes. Fer-ho tot amb diàleg 
és més complicat”. De seguida que és elegida 
abadessa intenta que les monges grans decideixin 
qüestions del dia a dia. Com a anècdota recorda la 
compra d’uns agafadors per la dutxa, per les 
monges que eren grans. No es van atrevir a 
instal·lar-los. Havien anul·lat la seva capacitat de 
decisió i necessitaven el seu vist-i-plau. Saber el 
punt exacte on fer el forat. “No me’n vaig sortir”, 
lamenta. 
 
Abadessa, guia espiritual 
 
L’abadessa en un monestir dona la tònica general i 
fa el seguiment de les germanes. S’hi entrevista un 
cop al mes: les escolta i les acompanya. “La mare 
abadessa és la guia espiritual”, indica. 
 
Amb aquesta funció imparteix “la doctrina”. En la 
reunió comunitària setmanal, dona unes pautes 
sobre un capítol concret de la Regla de Sant Benet”. 
Montserrat Viñas va recopilar els seus comentaris al llibre La Regla de Sant Benet: un 
camí per viure l’Evangeli (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012). 
 
Confiar i agrair 
 
“Aquests vint anys d’abaciat han sigut un posar-se en mans de Déu i constatar la seva 
providència”. És el denominador comú del seu mandat: “Em refiava molt de Déu i em va 
ajudar tant!”. Dues idees que s’han anat repetint en aquest camí: “La confiança de dir 
‘Senyor, aquí em tens’ i després la sorpresa de veure que acabava venint gent nova”. 
 
Insisteix que “no ha estat fàcil adaptar-se a temperaments tan diferents, amb gent molt 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/147497
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/147497
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potent”. Però en dona gràcies. “Aquests vint anys has estat una experiència forta i positiva 
i m’han ajudat a créixer com a persona”. I està convençuda que “han guanyat moltíssim”. 
 
L’endemà del relleu 
 
Com manen les constitucions, als setanta anys va presentar la dimissió. “En aquell 
moment va venir el bisbe a fer la visita canònica i va parlar amb tota la comunitat. Vam 
considerar que havia d’esperar tres anys més”. Però només tres anys, subratlla. “És un 
servei que gasta molt, arriba un moment que et repeteixes i cal un relleu per donar un 
altre impuls”. Passat aquest temps, van elegir la nova abadessa, Maria del Mar Albajar. 
Coincideix que és la seva neboda. “Una persona molt preparada a tots els nivells”, diu. 
Viñas es va prendre uns mesos de descans, a la comunitat de Manacor. “Em sentia molt 
cansada”. De nou al monestir, torna al taller de ceràmica, com a voluntària. Avui hi 

treballen deu monges i tenen una persona fixa 
de fora que les ajuda. “He començat a fer 
coses blaves, que tenen força sortida”. 
En aquest vídeo ens ensenya com fa els 
gerros. 
 
 “Acollir i escoltar és la nostra pastoral” 
 
A dia d’avui són una seixantena les monges 
que segueixen la Regla de Sant Benet a casa 
nostra. La Federació Catalana de Monges 
Benedictines vertebra les cinc presències que 
tenen al territori: el monestir de Sant Benet de 
Montserrat, el de Sant Daniel a Girona, el de 
Sant Pere de les Puel·les a Barcelona i les 
comunitats del Santuari de Puiggraciós i de la 
Santa Família de Manacor a Mallorca. 
 
Comparteixen l’ora et labora: un mateix model 
de pregària i treball. I també el servei de 
l’hostatgeria. Segons Viñas, l’escolta és una 
necessitat creixent: “La gent busca espais de 
silenci, sentir que no judiques, que aculls 

tothom”. A Sant Benet de Montserrat, l’hostatgeria està oberta a tothom, siguin creients o 
no creients, homes o dones. “Acollir i escoltar tothom és la nostra pastoral”. 
 
L’última paraula la té la vida 
 
Assegura que no hem vingut a patir, que Déu no ho vol. “És veritat que hi ha patiment. 
Jesús també va patir; però ens diu que l’última paraula no la té la creu, la té la vida”. Quin 
és el Déu de Montserrat Viñas? “És el Déu de l’amor, del perdó, la compassió i la llibertat. 
Per mi no n’hi ha cap més. Déu m’ha fet persona. Només ets feliç estimant i donant com 
ell”. 
  

Laura Mor 
Catalunya Religió 

  
Llegiu l’article: https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-vinas-fer-dues-coses-iguals-
em-supera?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-29_butlleti 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw90WWuA4uc
http://www.federaciobenedictines.cat/
http://www.federaciobenedictines.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-vinas-fer-dues-coses-iguals-em-supera?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-29_butlleti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-vinas-fer-dues-coses-iguals-em-supera?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-29_butlleti
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El premio le ha sido concedido por la 
Fundación FiraGran. Una entidad radicada en 
Catalunya que tiene como objetivo realizar 
acciones para defender los intereses de las 
personas mayores, mejorar su calidad de vida 
y promover un envejecimiento activo y 
participativo.  
 
La Fundación FiraGran galardona cada año a 
personas o entidades que trabajan con y a 
favor de las personas mayores de Catalunya, 
en distintos ámbitos de la sociedad: cultural, 
deportivo, profesional, cívico y social. El 
objetivo de los Premios Fundació FiraGran es 
dar a conocer al conjunto de la sociedad a 
aquellas personas mayores y entidades que 
trabajan por mejorar la calidad de vida de los 
mayores.  
 
Los/las premiados/as son personas valoradas 
socialmente por su trayectoria profesional y 
vital, y consideradas como un ejemplo del 
capital social que las personas mayores 
pueden y quieren aportar a nuestra sociedad. 
 
La Hna. María Victoria Molins ha sido 

premiada por su dedicación y su trabajo como voluntaria dentro del ámbito cívico y 
social. La entrega de premios se llevó a cabo en las Reales Atarazanas de Barcelona, el 
día 24 de mayo, dentro de los actos que se celebran con motivo del Salón de las 
Personas Mayores de Catalunya, que este año ha cumplido los 20 años de 
funcionamiento.  
 

La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS), la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER) y la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA) organizan tres cursos de verano de comunicación que se 
impartirán en la UPSA entre el 2 y el 6 de julio.  

 

La CONFER, además, ofrece becas de matrícula para los religiosos que se inscriban en 
el programa. Los cursos tratarán sobre los siguientes temas: "El papel de la 
comunicación en la Iglesia"; "Producción y gestión de contenidos digitales"; y 
"Locución y expresión oral en radio y televisión".  

 

Se impartirán en Salamanca de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. 

 

Más información e indicaciones para la inscripción en este enllaç www.confer.es 

Premi a la Germana Victòria Molins 

La CONFER ofereix beques als religiosos 
que s’inscriguin al Curs d’Estiu 

http://www.confer.es/
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EKUMENE, Centro Social D. Solà en el Barrio 
del Raval de Barcelona, necesita voluntarios 
para el próximo curso para dar clases de 
castellano y catalán a inmigrantes, en su mayoría 
asiáticos. 
 
Condiciones de disponibilidad, mínimo 3 horas 
semanales, repartidas en 2 días. Horarios de 
mañana y tardes. 
 
Para contactar: 
Teléfonos del Centro: 934420023 – 608442419 
Privado: Vicen 661206410 
e-mail: ekumenebcn@gmail.com 
 

cristiana Algunos testimonios 
 

- “La ilusión con la que vengo cada día a clase, ahora ya puedo ayudar 
a mis hijos a hacer los deberes”. 
 

- “Desde que empecé a dar clases en el centro, mi vida ha cambiado. 
Tengo más relaciones sociales y ya no me quedo en casa todos los 
días”. 

 

Ens plau compartir amb vosaltres la primera campanya de sensibilització a nivell estatal 
impulsada per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: "La Vida Mateixa" 
#LaVidaMateixa ens convida a descobrir les històries de persones que estan passant per 
situacions d'exclusió social i promou actituds positives de la societat vers aquesta 

problemàtica. Aquesta 
campanya s’ha fet perquè 
la nostra experiència de 
treball ens mostra que 
l'exclusió social és una 
realitat molt present a la 
nostra societat però 
fortament estigmatitzada, 
invisibilitzada i ignorada. 
Canviar la mirada i 
apropar-nos a aquesta 
realitat és un primer pas 
per construir un corrent 

ciutadà compromès, participatiu i solidari. 

Us convidem a conèixer la campanya, compartir-la i posar-vos a prova amb el test 
interactiu. 

www.lavidamateixa-sjd.org 

Necessitem voluntaris/es per al pròxim curs 

Campanya “La Vida Mateixa” 

mailto:ekumenebcn@gmail.com
http://www.lavidamateixa-sjd.org/
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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 

 
 
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, 
llevat dels exercicis de 
juliol, que encara queda 
una plaça disponible. 
 
Mantenim oberta una llista 
d’espera per si es produeix 

alguna cancel·lació. 

Exercicis espirituals a Montserrat – Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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 REUNIÓ D’ADMINISTRADORS/ES 
Sessió d’estudi i reflexió 

Unió de Religiosos de Catalunya 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

TEMA FÒRUM DE QÜESTIONS ECONÒMIQUES 
Data 11 de juny de 2018, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) – Plaça Urquinaona 11, 3-2. 
Barcelona. 

Assistents Administradors generals i provincials i/o persones amb responsabilitats econòmiques en aquests 
àmbits 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Mantenir en el marc de l’URC entre els participants un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes 
econòmics d’interès (inter)congregacional. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Presentació, impressions i comentaris al document del Vaticà: "OECONOMICAE ET 

PECUNIARIAE QUAESTIONES. Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes 
de l’actual sistema econòmic i financer” 

4. Temes d’administració provincial o general d’especial interès a partir de les aportacions 
prèvies dels participants 

5. Conclusions, si és cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 7 de juny inclòs, dijous, exclusivament a través del 
correu electrònic: urc.info@gmail.com o trucant de dilluns a divendres, de 09.30 a 13.00 al 
número 933 024 367, comunicant el nom i cognoms, la institució que representen i l’adreça 
electrònica, 

 

CORREU DE CONFIRMACIÓ 
Trameteu la vostra confirmació a 
urc.info@gmail.com 
 
 
tot responent a aquestes cinc preguntes: 

1. Nom i cognoms  
2. Responsabilitat 
3. Institució 
4. Correu electrònic 
5. Suggeriment de temes importants en aquesta reunió i 

sobre els quals es voldria compartir  
 

 
 
 

 

Fòrum de qüestions econòmiques 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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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  
 

CURSOS I ACTIVITATS AL MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

- TARDA DE SILENCI 
Gna.M.Benoît Dintimille, OSB  
Data: 02/06/18 de 16h a 18h. 

 
- FOCUSING IV 
Prof. Josep SANTACREU 
Data: 02-03/06/18 
 
- EN CONTACTE AMB EL FANG I ELS ESMALTS 
Gnes.Montserrat Viñas i Eugènia Caro, OSB 
Data: 14-15-16-17/06/18 
 
- QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 16/06/18 de 10h a 12:30h. 
 
- TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTORIA - II 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 16/06/18 de 15h a 17:30h. 
 
- PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 23/06/18 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 

 

mailto:nurbe57@hotmail.com
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
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Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d’Onyar  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferència-Taula rodona: “El genocidi de Cristians a l’Orient Sirià”     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màrtirs, et maten per ser cristià, Denuncia i realitat del Patiment dels cristians 
a l'Orient. 

Divendres  1 de Juny a les  20 h. a la Sala de Conferències 

Comunitat Carmelita de Diagonal 424,  Barcelona 08037 

Metro L 5 i 3 Diagonal ; L 4 Verdaguer. 
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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://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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                  VI Cicle de Concerts “Música & Patrimoni”  
 

VI Cicle de Concerts “Música & Patrimoni” del Monestir de les Avellanes (Os de 
Balaguer). 
Un any més, durant el mes juny, la música d’estils ben diversos sonarà als espais 
històrics del Monestir de les Avellanes 

Aquest mes de juny arriba el VI Cicle de Concerts “Música & Patrimoni” del Monestir de 
les Avellanes (Os de Balaguer). Un any més els espais amb valor patrimonial i històric del 
Monestir de les Avellanes s’ompliran de música, realitzant així una simbiosi cultural i 
artística entre història, monument i música. 

El programa d’aquest cicle musical està format per 6 concerts, d’estils ben diversos com el 
cant coral, el rock, la música tradicional i d’arrel del Pirineu, la música de cantautor i la 
música clàssica.  

El dia 3 de juny la coral La Ginesta (La Granada, Al Penedès) i els G’D’R Rock Band de 
Lleida seran els encarregats d’obrir aquest cicle musical. El 9 de juny serà el torn dels 
Ribatònics, acordionistes de la Ribagorça, seguits el dia 10 de l’estrena de la Coral Vitàlia 

formada per veïns de Les Avellanes i  Vilanova de la Sal. El dia 16 de juny podrem gaudir 
del concert de veu i guitarra a càrrec de la soprano Maria Josep Rúbies i el guitarrista 
Juan Mario Cuéllar. Tancarà el cicle el cantautor barceloní Jordi Montáñez, qui actuarà al 
claustre del Monestir de les Avellanes.  

Com ja és habitual el cicle musical del Monestir de les Avellanes és complementa amb 
altres activitats lúdiques i culturals, aquestes tenen per objectiu donar a conèixer Os de 
Balaguer i els pobles del Montsec. En aquesta edició hi haurà la inauguració de dues 
exposicions, s’oferiran visites guiades al monestir i a l’Arxiu Gavín, se celebrarà la I 
Jornada d’Estudi sobre els Goigs, així com és podrà gaudir, amb els concerts del 3 de 
juny, de la terrasseta als jardins del monestir amb vermut, aperitius i degustació gratuïta 
de productes gentilesa de Vichy Catalan.  

Tots els concerts són gratuïts i estan oberts a tothom.  
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Ajuda humanitària a Veneçuela                                                                      

 
ÚNETE A LA AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA... 
 
Promovida por la Fundación Cataluña-América de San Jerónimo de la Murtra y 
la Cartuja Santa María de Montalegre 
 
.  Estamos enviando medicamentos, comida no  perecedera y artículos de primera 
necesidad. 
 
. Hemos comenzado ayudando directamente a las  Diócesis de  Punto Fijo y San 
Carlos,  con  medicamentos  para  los  enfermos  y  apoyando  proyectos  de  "Ollas 
Solidarias" y "Casas de la Misericordia" para niños y ancianos. 
 
.  A medida que recibamos colaboraciones, podremos ayudar a otras Diócesis de 
manera permanente, mientras dure la emergencia humanitaria 
 
 
Da tu aporte generoso, depositando a la cuenta: 
 
Deutsche Bank. Cartoixa de Santa María de Montalegre 
 
Cuenta corriente. ES 33 0019 00 6505 4128000280. 
 

. Debes hacer constar: 
•  Ayuda a Venezuela La cantidad que desees. 
•  Misas por Venezuela. La cantidad de Misas que desees, 1O  Euros con ocasión de 
cada Misa a celebrar. 
 
. Recuerda: 

•   "Dios ama al que da con alegría" (2 Corintios 9, 7) 
•   "Los pobres no pueden esperar" (San Juan Pablo II, Santiago de Chile, 3 de abril de 
1987) 
•   "Los pobres y los débiles son la carne de Cristo" (Papa Francisco, Georgia, l de 
octubre de 2016)            
                            
 

En nombre de tantos niños, ancianos, pobres y enfermos .. 

¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN! 
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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. 685 (28.05.2018)  
 

Acte de presentació i signatura del programa Transició Blanquerna – Escola 

La col·laboració universitat-escola sempre ha estat una bona via de treball per enfortir 
l’acció educativa. Més quan es realitza entre institucions que comparteixen molts aspectes 
del projecte educatiu que pretenen servir. Un pas endavant, en aquest sentit, ha estat 
l’acte que se celebrà el passat divendres a la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació de l’Esport Blanquerna: la presentació i signatura del conveni del programa pilot 
“Transició Blanquerna – Escola‟, que té la finalitat d’apropar els estudiants de segona 
titulació dels graus en Educació de la Facultat a la vida professional de l’escola.  

El Dr. Sergi Corbella, degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna, donà la benvinguda als assistents a l’acte, tot agraint a la Fundació 
Escola Cristiana, Escoles FEDAC, Jesuïtes Educació i Vedruna Catalunya aquest “primer 
pas de molts que vindran en l’esforç d’acostar el món acadèmic a les aules per poder 
donar respostes més efectives a les necessitats de l’escola”.  

En representació de les escoles que participaran del programa prengué la paraula el P. 
Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que 
felicità la voluntat de Blanquerna d’apropar el món acadèmic universitari a la pràctica 
professional, assegurant que “són espais educatius germans de Blanquerna” i volgué 
esperonar les institucions participants dient que “confiem que, en els anys següents, 
d’altres s’hi afegeixin”.  
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Puig destacà que es tracta d’escoles cristianes, que neixen de la iniciativa social, 
obertes a tothom i que volen acollir estudiants que, amb aquest projecte, “exerciran un 
mestratge professional i vital per esdevenir millors professionals del món educatiu i millors 
persones”.  

La Dra. Anna de Monserrat, vicedegana d’Educació de la Facultat, exposà el contingut 
del programa de col·laboració amb què es vol fer “un canvi radical en el model de formació 
dels mestres que parteixi d’una visió comuna sobre el perfil de mestre i la seva formació”.  

  

A partir del proper curs 2018/2019, tindran la possibilitat de formar-ne part els estudiants 
graduats en Educació Infantil o Educació Primària titulats per Blanquerna - URL inscrits en 
una segona titulació EI o EP, disposats a simultaniejar durant un curs acadèmic, la 
formació acadèmica amb l’activitat laboral de mestre en una escola.  

Aquest conveni entre institucions educatives i la Facultat vol integrar teoria i pràctica des 
d’una perspectiva humanista i competencial en un context real, que afavoreixi el treball 
conjunt i les sinergies potencials entre l’escola i la universitat, “això significarà beneficis 
per als estudiants, per a les escoles, per a Blanquerna i el més important, per als infants”, 
ha conclòs.  

Per acabar l’acte de presentació, el Dr. Enric Masllorens, director general de la Fundació 
Jesuïtes Educació; la Dra. Anna de Monserrat; el Dr. Sergi Corbella; el P. Enric Puig; 
Modest Jou, director general d’escoles FEDAC, i la Germana Montserrat Espinalt, 
presidenta del Patronat de la Fundació Verduna Catalunya Educació, han signat el 
conveni de col·laboració del programa de “Transició Blanquerna- Escola‟.  

La bondat del projecte és manifesta. Ultrapassa el seu mateix àmbit, obre possibilitats a 
les escoles –a les que iniciaran el programa i a les que en altres edicions s’hi vagin 
afegint- i a la universitat que caldrà estudiar i reflexionar. Convé seguir el seu 
desenvolupament i encoratjar la seva continuïtat.  
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  Signes dels Temps a TV3 : “Església i homosexualitat”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Església i homosexualitat 
L’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes (ACGIL) va néixer l’any 1991 per establir ponts 
entre el cristianisme i el col·lectiu homosexual. Els seus membres defensen una Església 
inclusiva que obri les portes i aculli tothom, sigui quina sigui la seva condició sexual. 
“Signes dels temps” entrevista Jordi Valls, consiliari de l’ACGIL. La conversa s’ha gravat al 
Casal Lambda de Barcelona. 
 

Aquest diumenge 3 de juny 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/
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  Calendari URC  
 

2018  JUNY 
4 dl CEVRE 

11 dl CEVRE 
Reunió d’administradors/res 

12 dm URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE i fi de curs 

24 dg Sant Joan 

 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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