
 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Lo que interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino y saque a la luz 

lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios 
ha puesto en él” 

  
Gaudete et Exsultate, 11 

Barcelona, 7 de juny de 2018 ANY XI núm. 444 

Una setmana de grans novetats 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#11
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Estem vivint temps força convulsos. En aquestes dues setmanes hem estat muntats en un 
dragon khan. Un ritme frenètic i trepidant d’esdeveniments. Parlo només dels fenòmens 
visibles. També existeix una dinàmica paral·lela, integrada por forces ocultes i per 
clavegueres. Aquí ara no hi entro.  
 

La vida religiosa, immersa en la realitat, es troba amb 
dos desafiaments que no hauria d’evitar: la complexitat 
exterior i la feblesa interior. La manca de vocacions i 
l’augment de la mitjana d’edat fa que algunes energies 
s’hagin de dedicar a resoldre situacions internes. El risc 
podria ser tornar-se autoreferencials i deixar d’estar 
presents en el món de manera compromesa i 
evangelitzadora. La complexitat exterior avui té unes 
grans dimensions socials, polítiques, econòmiques, 
eclesials i espirituals. En el nostre context, les inquietuds 
generen conflictes i, a la vegada, s’observa una gran 
vitalitat, conseqüència d’estar ben desperts. El tema que 
preocupa més fa referència a la polarització a diversos 
nivells: Catalunya-Espanya, independentistes-
unionistes... sense veure encara un horitzó prou clar de 

diàleg i d’entesa. Els altres problemes tenen molt a veure amb aquest -recordem la llei de 
pobresa energètica-, però mereixen també un tractament de primera línia. L’acció social 
de l’Església, també de la vida religiosa, dona prioritat afortunadament a les persones i a 
les seves necessitats, en especial les més vulnerables. Cal dir també que no es pot 
sostreure d’aquest ambient sociopolític global. 
 
La vida religiosa: profetisme o corretja de transmissió 
La pregunta que al llarg d’aquests anys em ve sovint a la ment: “Què pot aportar la vida 
religiosa a la situació que estem vivint?” Indubtablement, la pregària. Essencial, no s’ha de 
menystenir. Insuficient, cal dir-ho. El dilema de la vida religiosa és afrontar el moment 
present des del profetisme, element bàsic, de la vida consagrada o esdevenir una corretja 
de transmissió de la problemàtica social. Una mirada sobre la nostra realitat ens fa pensar 
que hem optat per la segona part del dilema, potser d’una forma més educada que altres 
col·lectius, però no gaire cosa més. En aquest cas voldria dir que no hem assolit el 
profetisme. A l’assemblea general de l’URC i també a la RAP (Reunió d’Abats i 
Provincials) se n’ha parlat en un clima molt bo de pregària, escolta i respecte. Cadascú ha 
pogut expressar el seu pensament i comunicar els seus sentiments. Ha estat, però, un 
acte intern. La dimensió cap enfora no ha existit, llevat d’algunes accions a càrrec de la 
mateixa junta i d’algunes congregacions determinades. Imaginem que superiores i 
superiors generals i provincials, en l’àmbit de CONFER -indispensable amb membres 
d’aquí i d’allà per transcendir la polarització social- haguessin trobat un camí conjunt o 
realitzat una crida social des de la superació de les diferències.Com a mínim, hagués 
estat una petita llavor evangèlica, potser molt petita, però carregada de profetisme.  
 
La nota del 16 de febrer 
Sovint és diu que els bisbes no han dit res o que estan callats. La CET (Conferència 
Episcopal Tarraconense) va aprovar a Tiana el 16 de febrer una nota, que ofereix criteris 
interessants i que potser no s’ha valorat prou. La vam publicar oportunament a l’Horeb. En 
ella, els bisbes afirmen: 

Solució Merton 
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a. Objectiu: “La cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres i 
el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un 
dels nostres objectius prioritaris en aquest moment”. HI ha grups interessar a 
fracturar i s’han crear a més relats en aquesta direcció. 

 

 
 
b. Diagnòstic: “No podem ignorar ni menystenir que en relació a Catalunya existeix 

un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa a la 
situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de 
diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tothom.” No es 
tracta d’un souflé, com tanta premsa ha insistit a valorar, sinó d’un problema polític 
de primer ordre. Diagnòstic impecable. 
 

c. Missatge: “amb paraules del papa Francesc amb les que ens sentim 
compromesos, diem als catòlics i a tots els qui ens vulguin escoltar que «és hora 
de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de 
trobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la 
preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions». (Evangelii 
Gaudium 239). Diàleg, negociació, mediació... estan als diccionaris, però ben 
allunyats de la pràctica política i social. 
 

d. Constitució d’un nou govern: “És necessari que, amb voluntat de servei, els 
parlamentaris escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d’un 
nou govern de la Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els 
collectius del país, i especialment els més necessitats de superar les 
conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim.” Les dificultats 
per constituir-lo han estat força evidents, però aquest punt està tancat i resolt. 
 

e. Presó preventiva: “Volem fer esment d’una qüestió concreta que ens preocupa. 
Pel que fa a la presó preventiva d’alguns antics membres del govern i d’alguns 
dirigents d’organitzacions socials, sense entrar en debats jurídics, demanem una 
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reflexió serena sobre aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant 
necessitem i en la que no es deixin de considerar les circumstàncies personals dels 
afectats.” Una qüestió molt sensible que, si no se soluciona, el diàleg no podrà 
començar-se amb bon peu. El pensament del papa Francesc està clarament 
expressat en el seu discurs davant de l’Associació Internacional de Dret Penal:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-
francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html 
 

f. Legitimitat moral de les diverses opcions: “Com a ciutadans d’aquest país i 
pastors de l’Església que fa camí a Catalunya, novament reafirmem que, encara 
que no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta als nous 
escenaris que en els darrers temps s’han plantejat, defensem la legitimitat moral de 
les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya que es basin en el 
respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades 
de forma pacífica i democràtica.” Els bisbes encertadament no es decanten per cap 
opció i reconeixen que com poden ser vàlides sempre i quan respectin tres 
condicions: dignitat de les persones, dignitat dels pobles i defensa pacífica i 
democràtica. 
 

g. Instruments de pau i de reconciliació: “Demanem als catòlics que, descobrint el 
pas de Déu per la vida en aquests moments de complexitat, siguem instruments de 
pau i reconciliació enmig de la societat catalana, i no deixem de pregar el bon Déu 
per la pau i la justícia a Catalunya.” Indubtablement, els bisbes no deixen de 
remarcar el valor de la pregària i d’invitar a convertir-se en instruments de pau i de 
reconciliació.  
 

El Pla Pastoral Diocesà del Bisbat de Barcelona també recull aquesta inquietud en el núm 
43: “La cohesió social: davant de la delicada situació sociopolítica que estem vivint, ens 
proposem com a objectiu prioritari del present i del futur 
immediat ser factors de convivència i diàleg en totes les 
instàncies on puguem ser presents (...) Volem evitar la 
confrontació que ens divideix i que ens fa mal, i ser 
col·laboradors de la cohesió social i de la concòrdia.” 
Per atendre aquestes crides, cal comprendre la realitat i 
després intervenir-hi de manera constructiva. 
 
Unitat i temps de canvi 
Thomas Merton, famós monjo trapenc de l’abadia de 
Getsemaní, Kentucky, va escriure sobre unitat i temps de 
canvi a Conjeturas de un espectador culpable. Parteix de 
la situació individual per projectar la seva reflexió sobre 
els aspectes socials: “La por al canvi és la por a la 
ruptura, a la desintegració de la unitat interior d’un mateix 
i la unitat del nostre món acostumat (ambdues coses són 
inseparables)”.  
 

a. La crisi personal: “Es produeix la crisi personal 
quan un se n’adona de la presència en un mateix 
d’oposats aparentment irreconciliables. Si la tensió 
entre ells es bastant forta, una persona no es pot conservar en cohesió. La seva 
unitat personal queda fracturada”. Es trenca per dins i cerca una manera de 
resoldre aquesta tensió. 
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b. Forma patològica de tractar la fractura: “Hi ha diverses maneres patològiques 
d'intentar tractar la fractura. Per exemple, reconstruint una unitat construïda sobre 
una meitat de l'oposició i projectant la meitat inacceptable cap al món i cap a l’ altra 
gent. Llavors la meitat d'un mateix que segueix sent acceptable es fa "justa", i l'altra 
meitat es fa injusta. Si el conflicte és intens, llavors el món exterior, les altres 
persones, les altres societats, es consideren herètiques, malicioses, subversives, 
demoníaques, etc.” 

 
Si això ho projectem a la nostra realitat social podrem entendre millor moltes coses que 
han succeït. Els indubtables encerts de la Constitució del 1978 no van ser capaços de 
superar la por a la ruptura. Per això amb prou feines després de tres anys de la seva 
aprovació va esclatar la por a la desintegració com un enyorament a la unitat 
fantasiosament amenaçada. El cop militar del 23-F en va ser l’expressió. Un cop que va 
perdre en el relat i en l’imaginari social, però que va guanyar en les tesis de fons. La 
LOAPA, la seva conseqüència, representava un retrocés i la por a perdre el model 
anterior. Sempre el tema territorial. Sempre la incapacitat de crear un projecte compartit 
tot integrant la unitat en la diversitat. La centralització del president Aznar va generar una 
polarització de forces, desembocant en la demanda del nou Estatut. La defensa les 
característiques pròpies va caure en una dinàmica d’oposició, que es podria discutir, 
generada des de fora. Les forces catalanes estaven reaccionant a un impuls extern. El 
canvi insospitat de govern, va fer que el president Zapatero prometés un suport que 
després no va ser capaç de mantenir. Rajoy, com a recurs per dinamitar el govern del seu 
contrincant socialista, va realitzar una campanya a tot Espanya recollint milions de 
signatures i enfrontant les comunitats contra Catalunya. Ell, anys després, va reconèixer 
que era un error, però mai el va esmenar. La història ja la sabem. Un Estatut, que va 
observar escrupolosament tots els itineraris previstos per la Constitució, va ser aprovat pel 
Congrés, pel Senat i refrendat pel poble català l’any 2006 sense entusiasme conscient de 
tanta retallada. Quatre anys després la sentència del Tribunal Constitucional trencava el 
pacte territorial que defensa la Constitució i conduïa la nostra societat a un cul-de-sac, tal 
com reconeix amb força arguments el catedràtic de Sevilla Javier Pérez Royo. Una dada 
no menys important és l’aparició d’un partit, que inicialment només mostrava un objectiu: 
provocar la divisió per l’origen i va centrar-se en el combat contra la immersió lingüística. 
Les tesis de la FAES, agafant cos: “Abans es fracturarà Catalunya que Espanya”. No era 
un diagnòstic, sinó un objectiu. Cal sumar els errors dels partits catalans en determinats  
moments, però menys significatius perquè les instàncies de poder que tenen al seu abast 
són realment molt petites, tal com s’ha pogut comprovar en aquest darrer any. Per 



6 | 49 

 
 

desenvolupar aquest itinerari i especialment les etapes més recens del procés cal molt 
més espai. La demonització de la part considerada herètica construeix una unitat fictícia.  
 
La solució Merton 
El monjo Thomas Merton, en aquest fragment de la seva obra, aprofundeix en el camí de 
la superació de la crisi: 
 

a. L’acceptació del conflicte: “Una crisi personal és creativa i saludable si un pot 
acceptar el conflicte i restablir la unitat en un nivell més elevat, incorporant els 
elements oposats en una unitat superior. Així es fa un una persona més completa, 
més desenvolupada, capaç d'una més àmplia comprensió, identificació i amor als 
altres, etc. Tot això és familiar.” La consciència del conflicte és un punt de partença 
inevitable. Quina errada considerar-ho tot un souflé! Els mitjans han enganyat 
amagant la realitat a la gent, especialment fora de Catalunya. No s’ha sabut veure. 
La pau no és l’absència de conflictes, sinó la seva superació. 
 

b. L’obsessió de la unitat: “El que és menys familiar és el fet que la crisi es fa 
constant i permanent quan un es permet estar preocupat, abans de res, per 
‘mantenir-se en cohesió’ amb la seva pròpia unitat interior.” L’obsessió per la unitat 
és la manera de trencar-la. El Regne Unit i Canadà han conservat la seva unitat 
perquè han corregut el risc de perdre-
la. Conservar-la per la força porta a 
situacions dramàtiques, tal com hem 
pogut comprovar. 

 
c. El desig del pitjor: “Qui està 

desconcertat pel temor al canvi, qui 
preveu trastorns cada vegada més 
amenaçadors en la societat i en la 
vida, es posa en guàrdia contra el 
futur condemnant-ho per endavant i 
preparant-se para el pitjor. En 
preparar-se per al pitjor, en certa manera arriba a acceptar-ho, i en acceptar-ho ho 
desitja.” Crida l’atenció que s’ha volgut dessacralitzar la religió i es vulgui ara 
sacralitzar la política i considerar la Constitució com un llibre sagrat. Cap 
modificació. Cap esmena. Fàcilment es cau a una aplicació inconstitucional de la 
mateixa Constitució, com a succeïts, i es retallen drets humans bàsics. 
 

d. L’escalada: “És una manera de mantenir-se d'una sola peça. I si pot aconseguir 
que uns altres juguin al mateix joc amb ell, tots avançaran cap al futur amb 
veritable frescor, en demència perfectament tranquil·la, perfectament disposats a 
destruir-se i a destruir-ho tot, amb tal que ja no es vegi amenaçada la seva unitat 
interior.” Les imatges de l’1-O van en aquesta línia. La jutgessa va dir sàviament 
que no s’havia de posar en perill la convivència. Unes forces policials van respectar 
la seva ordre i altres, no. 
 

e. La ceguesa intel·lectual: “hi ha un pecat de solipsisme, una ceguesa intel·lectual i 
moral que procedeix del fet de basar tota veritat i tot amor en la relació interior amb 
si mateix, i no en la relació amb els altres. L'individualisme fa que aquest pecat 
sigui endèmic en la nostra societat.” Només existeixo jo, Els altres, els que 
s’oposen al que vull i penso, en definitiva els que podem amenaçar la unitat, cal 
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deshumanitzar-los. D’aquí venen les campanyes intenses de desqualificacions, 
insults... per terra, mar i aire. 
 

f. El miratge d’una societat totalitària: “es produeix una temptació major, 
lògicament: la temptació de renunciar a tota la lluita i trobar un altre tipus d'unitat en 
la falsa coherència compacta de la societat de masses i del totalitarisme”. La 
retallada de les llibertats, l’abusiu recurs a la justícia a través d’una judicialització 
de la vida ordinària porta a situacions extremes. Exemples abundants. El contrast 
de les valoracions dels mateixos fets en diversos països d’Europa respecte de 
jutges i tribunals espanyols és immens, quan habitualment acostumen a confluir en 
altres situacions. 

 
La solució en el nivell superior 
Unionisme i independentisme estan tan polaritzats que no hi ha solució possible sense 
ascendir al nivell superior. Des d’aquest nivell, com es podria afrontar la crisi? Una solució 
seria fer el referèndum. Acudir a les urnes i sotmetre’s al seu resultat, com han fet Escòcia 
i Quebec. Hi ha alguna altra possibilitat? Carles Puigdemont va dir al diari belga Le Soir: 
«Una altra solució que no sigui la independència és possible.» El Cercle d’Economia a 
Sitges acaba de proposar un nou Estatut amb determinats blindatges. Respostes que 
s’emmarquen en el nivell superior. Es parla sense èxit de negociació i d’intermediaris. Els 
dos han de voler, però es bloqueja quan un s’hi nega, com és el cas. Veurem ara què 
passa amb el canvi de govern. La polarització continuarà i augmentarà per recaptar vots. 
Els partits de l’oposició voldran controlar el nou executiu en aquest punt i podran crear 
una espiral que encara farà el ambient més irrespirable, després de la baixada de tensió 
que s’ha viscut en aquests últims dies. No s’ha d’oblidar que els problemes que no es 
solucionen no desapareixen, es podreixen. Hi ha hagut molts intents de trobar una solució 
per part catalana. La negativa crònica ens ha portat aquí. O s’arriba a un projecte inclusiu, 
amb garanties sòlides, o s’aboca a unes alternatives dramàtiques: amputació, eliminació, 
submissió forçada, decisió unilateral... 
 
La pregària de sant Francesc d’Assís ressona amb més força:  
 
Senyor, feu de mi un instrument de pau. 
Que on hi hagi odi, hi posi l’amor. 
On hi hagi ofensa, hi posi el perdó. 
On hi hagi discòrdia, hi posi la unió. 
On hi hagi error, hi posi la veritat. 
On hi hagi dubte, hi posi la fe. 
On hi hagi desesperació, hi posi l'esperança. 
On hi hagi tenebres, hi posi la llum. 
On hi hagi tristesa, hi posi l'alegria. 
Oh Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar que ser consolat, 
comprendre que ser comprès,  
estimar que ser estimat. 
Perquè és donant que es rep,  
oblidant que es troba, 
perdonant que s’és perdonat, 
i morint que es ressuscita a la vida eterna. 
 
Una autèntica proposta que la vida religiosa pot fer seva enmig d’aquesta tempesta.  
 

Lluís Serra Llansana 
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El Papa Francesc, amb la seva agudesa comunicativa, ha afirmat reiteradament que “el 
diner ha de servir i no governar!”. Amb aquesta sentència, el Papa ha volgut deixar 
pedagògicament ben clar que l’economia i les finances són al servei de les persones i no 
a l’inrevés. Que l’activitat econòmica i financera té com a finalitat la promoció del bé comú, 
en comptes de l’enriquiment d’uns pocs, sovint a costa de l’empobriment i exclusió de 
molts. 
 
Doncs bé, fa unes setmanes la Santa Seu ha publicat un document que aprofundeix en 
aquesta perspectiva, titulat “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideracions per 
a un discerniment ètic sobre alguns 
aspectes de l’actual sistema econòmic 
i financer”. En aquest cas és tracta 
d’un document de caràcter tècnic, que 
vol adreçar-se preeminentment als 
agents econòmics i financers, experts, 
acadèmics, dirigents polítics i a tots 
aquells que d’una manera o altre 
s’interessen per el món econòmic. 
 
Encara que no ha tingut un gran ressò mediàtic ni eclesial, és un document important. Per 
la seva envergadura i rigor, ben segur serà punt de referència sòlid sobre la visió cristiana 
de l’economia i les finances. 
 
El document desenvolupa la doctrina social de l’Església i, en particular, els 
ensenyaments de Francesc i de Benet XVI sobre la matèria, en continuïtat amb els seus 
predecessors. Els seus punts de referència principals són Caritas in Veritate, de Benet 
XVI i Evangelii Gaudium i Laudato si’ de Francesc, però es recolza també en altres 
encícliques socials clàssiques, com Quadragessimo anno de Pius XI, Populorum 
Progressio de Pau VI o Sollicitudo rei sociallis, Centessimus annus i Laborem exercens de 
Joan Pau II. 
 
Però alhora, aquestes Consideracions van més enllà, amb una anàlisi crítica d’alguns dels 
fenòmens del sistema financer actual. En aquest sentit, el document dóna continuïtat a la 
reflexió que va publicar el Pontifici Consell Justícia i Pau el mes d’octubre de 2011, en 
plena crisi econòmica i financera, amb el títol “Per una reforma del sistema financer i 
monetari internacional en la perspectiva d’una autoritat pública mundial”, que va generar 
una forta polèmica. Segurament per aquest motiu i per tal d’assegurar el seu caràcter de 
pronunciament oficial, ha estat elaborat conjuntament pel Dicasteri pel Desenvolupament 
Humà Integral (que ha absorbit l’antic Consell Justícia i Pau) i la Congregació per la 
Doctrina de la Fe, i compta amb l’aprovació expressa del papa Francesc. 
 
El fonament ètic de l’activitat económica 
 
La idea central i punt de partida de tota la reflexió és una consideració ètica elemental, 
però sovint ignorada: la vida econòmica i financera, com qualsevol altre sector de 
l’activitat humana, necessitat un fonament ètic clar.  
 
Aquest fonament no pot ser produït pels mateixos mecanismes econòmics, ni per un 
saber merament tècnic, sinó que es troba en un ordre ètic objectiu. La raó, rectament 

Contra les finances depredadores i especulatives 
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orientada cap a la veritat i la justícia, és capaç de reconèixer aquest ordre ètic, sobre el 
qual es funda la dignitat de la persona i els seus drets i deures fonamentals. Aquest ordre 
ètic orienta a tota l’activitat humana, incloent l’econòmica, cap a la promoció integral de 
cada persona i de cada poble, com a horitzó últim. 
Per entendre correctament el sentit d’aquesta exigència, cal una adequada visió de l’ésser 
humà. Cal adonar-se que la persona és un ésser essencialment relacional, que solament 
es desenvolupa i es realitza plenament en la relació amb altres persones i amb Déu. Això 
té conseqüències enormes. 
 
D’una banda, la realització de la persona no es redueix als aspectes de consum o 
materials. Alhora, la persona no pot cosificar els altres, ni relacionar-s’hi com si fossin 
competidors, sinó com a aliats en la construcció del bé, que només és autèntic si és de 
cadascú i de tots. Ningú es pot realitzar individualment de forma completa sinó és quan 
tots es realitzen i es desenvolupen plenament. 
 
Per això, el benestar humà ha de ser integral, de totes les dimensions de la persona i de 
totes les persones. Cap benefici és legítim si es perd aquest horitzó. La promoció integral 
de totes les persones, el principi de la destinació universal dels bens i l’opció preferencial 
pels més pobres són tres principis interconnectats i essencials per construir un món just i 
solidari. 
 

El progrés econòmic no es pot 
mesurar únicament d’acord 
amb els paràmetres de 
quantitat i eficàcia en l’obtenció 
de beneficis, sinó per la qualitat 
de vida que produeix i 
l’extensió social del benestar 
que difon, no solament 
material. El sistema econòmic 
es legitima no solament pel 
creixement quantitatiu dels 
intercanvis, sinó produint el 
desenvolupament de tota la 
persona i de totes les 
persones. Benestar i 

desenvolupament s’exigeixen mútuament. Això inclou elements fonamentals com la 
seguretat humana, la salut, la qualitat de la vida i del treball humà. A la vegada, el 
paràmetre de la gratuïtat, és a dir, la recerca del bé de l’altre com a fi, ha de tenir un pes 
important. Guany i solidaritat han d’anar junts en un cercle virtuós. 
 
El cert és que, com ha repetit sovint la doctrina social de l’Església, els mercats són 
incapaços de regular-se per ells mateixos ni generar els fonaments que els permetin 
funcionar correctament (cohesió social, confiança, honestedat, seguretat...). Alhora, les 
capacitats actuals i omnipresència de la indústria financera li donen un potencial enorme 
de causar danys. 
 
 
La proliferació de pràctiques especulatives i depredadores 
 
En aquest sentit, el document constata l’existència de mentalitats, espais i pràctiques de 
l’àmbit financer on s’ha perdut de vista aquell fonament ètic. El crèdit té una funció social 
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insubstituïble de servir a l’economia real (facilitant el consum, la inversió..). Però la finalitat 
especulativa amenaça de substituir tota la resta d’objectius. Per això, el document fa una 
severa i contundent denúncia de les pràctiques especulatives i depredadores que 
proliferen en el sistema financer: abusos, immoralitats, fraus i injustícies que es 
produeixen en el marc dels mercats, les institucions i els intermediaris financers, amb les 
seves negatives conseqüències socials i la seva capacitat demostrada de posar en perill 
l’estabilitat econòmica, de provocar crisis sistèmiques (com la de 2008) i de perjudicar 
greument a milions de persones. Totes són 
prou conegudes, però malauradament no hi 
ha encara una política ferma per aturar-les: 
 

- La comercialització de productes 
financers complexos en situació 
d’assimetria, és a dir, aprofitant-se 
de les llacunes informatives i la 
debilitat contractual d’una de les 
parts, que posa als compradors en 
posició d’inferioritat. (A casa nostra ho hem vist, entre d’altres, en el paradigmàtic 
cas de les participacions preferents de les antigues caixes d’estalvis). 
 

- Les transaccions motivades purament per una intenció especulativa i en 
negociacions “d’alta freqüència”, que atrau enormes capitals i els desvia de 
l’economia real, provocant un mal finançament de l’economia. 
 

- Les pràctiques de crèdit amb taxes interessos excessivament alts, insostenibles 
pels prestataris, és a dir, el que comunament hem denominat usura (ho veiem 
arreu en tants préstecs amb interessos abusius, interessos exorbitats per morositat 
o condicions abusives com les famoses clàusules “sòl”). 

 
- Les pràctiques especulatives de grans fons d’inversió encaminades a provocar 

disminucions artificials de preus de títols de deute públic, les quals poden afectar 
molt negativament de la situació econòmica de països sencers. 

 
- Les pràctiques de molts assessors financers de fer moviments excessius de títols 

amb el propòsit principal d’incrementar els ingressos per comissions. 
 

- La manca d’imparcialitat en l’oferta de títols d’estalvi, amb la complicitat d’alguns 
bancs, oferint títols que no s’ajusten a les necessitats del client, actuant amb 
manca de diligència en la protecció dels seus interessos o fins i tot promovent la 
subscripció de productes que no li són favorables. 

 
- Les remuneracions enormes a directius vinculades merament als resultats, no 

equilibrades per altres penalitzacions, que acaben promouen l’assumpció de riscos 
excessius i debiliten les empreses. 

 
- La creació de títols d’alt risc, que operen com a creació fictícia de valor, sense un 

adequat control de qualitat, que es propaguen massivament pels mercats i poden 
generar crisi d’insolvència sistèmiques. 

 
- Les situacions d’oligopoli entre les empreses de rating (les que es dediquen 

l’avaluació de riscos financers) que afavoreixen pràctiques distorsionades i 
perilloses. 
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- Els denominats productes financers “derivats” que esdevenen estructures cada cop 
més complexes que distorsionen el valor efectiu del risc i afavoreixen bombolles 
especulatives, autèntiques bombes de rellotgeria. Això s’agreuja quan aquests 
productes es negocien en mercats extrabursàtils sense control, exposats a l’atzar i 
al frau, i que desvien les finances de l’economia real. 

 
- També altres productes financers com els crèdits default swaps, contractes que 

asseguren el risc de fallida, que permeten apostes èticament inacceptables sobre 
el risc de fallida de tercers (sense haver assumit cap risc en una operació amb 
aquests tercers). Això porta a certs agents financers a tenir interès en la fallida 
d’altres entitats i la temptació d’afavorir-la, enfonsant així la confiança bàsica 
necessària en un sistema financer. Aquestes apostes poden acabar perjudicant a 
països sencers i a milions de famílies. 

 
- La manipulació amb total impunitat dels procediments que fixen les taxes d’interès 

dels préstec interbancaris (per exemple LIBOR), amb greus conseqüències i 
d’ampli abast, en la qual hi hagut una complicitat gairebé delictiva entre les 
institucions responsables de la fixació 
d’aquestes taxes. 

 
-  La proliferació de sistemes bancaris paral·lels 

(shadow banking System) fora de tot control de 
les autoritats públiques de vigilància, situació 
que afavoreix les pràctiques especulatives i 
depredadores sense relació amb l’economia 
real. 

 
- L’expansió de les finances off shore, que 

operen en els anomenats paradisos fiscals, 
que afavoreixen l’elusió fiscal i el rentat de 
diner procedent d’activitats il·lícites, no 
solament mancades de tota justificació ètica, 
sinó que perjudiquen l’economia real i 
l’eficiència del sistema financer. El document 
constata que més de la meitat del comerç 
mundial actual és duta a terme per grans 
subjectes que redueixen dràsticament la seva 
càrrega fiscal transferint els seus ingressos 
d’un lloc a un altre segons conveniències, transferint els beneficis a paradisos 
fiscals i els costos als països amb alts impostos, desviant així recursos ingents que 
són decisius per l’economia i afavorint les desigualtats. 

 
 
Propostes per afavorir un sistema financer al servei de l’economia real i el 
desenvolupament humà integral 
 
Les Consideracions constaten que l’última crisi econòmica i financera va ser una prova 
evident d’aquests greus problemes i, malgrat els discursos i propostes fetes, no es va 
aprofitar l’oportunitat per introduir les reformes i correccions que són encara necessàries 
per revertir aquesta realitat.  Els actors polítics es mostren sovint desorientats i impotents i 
fins i tot simples servents d’interessos aliens al bé comú. 

Per això, assenyala algunes de les exigències que caldria urgentment introduir en el 
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sistema econòmic i financer (algunes d’elles ja plantejades en el document del Consell 
Pontifici Justícia i Pau de 2011) i afavorir així que es posi veritablement al servei de 
l’economia real: 
 

1. La necessitat que les universitats i escoles d’economia incorporin en els seus 
estudis, no de forma marginal, una formació ètica adequada entorn l’economia i les 
finances. 
 

2. La certificació i control per part dels poders públics de tots els productes 
procedents de la innovació financera, per garantir la seva fiabilitat i qualitat, 
preservar la salut del sistema i evitar efectes colaterals negatius. El 
desenvolupament de regulacions i polítiques econòmico-financeres adequades per 
assegurar la protecció de tots els subjectes que operen en els mercats i alhora 
garanteixi la pluralitat de subjectes i instruments sans, amb riquesa i diversitat de 
caràcters i excloent aquells que perjudiquen la generació i difusió de la riquesa. 

 
3.  La coordinació supranacional estable, clara i eficaç entre les autoritats nacionals 

de regulació dels mercats, prenent quan 
calguin decisions vinculants i establint 
sistemes normatius internacionals. Aquestes 
autoritats han de ser independents i 
vinculades a les exigències de l’equitat i el 
bé del comú. 

 
4. En relació als intermediaris bancaris de 

crèdit, cal una clara definició i separació de 
les activitats de gestió de cartera de crèdits 
comercials i les dedicades a la inversió o 
negociació de la pròpia cartera, exigint la màxima quantitat d’informació per tal que 
tothom pugui protegir els seus interessos. Cal que es protegeixi l’estalvi com a bé 
públic. 

 
5. Promoure una cultura empresarial i financera que afavoreixi la responsabilitat social 

de l’empresa, ad extra i ad intra, en la que el benefici no sigui el criteri exclusiu, 
sinó que es tenen en compte els interessos legítims de tots els que operen en 
benefici de l’empresa (treballadors, proveïdors), els consumidors, les comunitats 
locals i el bé comú. Cal situar la persona i la qualitat de les relacions interpersonals 
en el centre de la cultura empresarial. 

 
6. Establir comitès ètics dins dels bancs que donin suport als consells d’administració, 

que garanteixin la coherència entre missió fiduciària i praxis financera en la 
perspectiva de la contribució a l’economia real, així com el control de la legalitat i 
legitimitat dels processos de decisió i dels productes financers oferts per l’empresa. 

 
7. Regulació i avaluació pública superpartes de les agències de rating del crèdit, que 

sancionin accions distorsionades i evitin situacions d’oligopoli. 
 

8. Prohibició i sancions de màxima severitat per a les pràctiques i operacions 
financeres il·legítimes, com les ja esmentades apostes adreçades a treure profit de 
la fallida de tercers o la manipulació d’índex de referència de la taxa d’interès i 
l’exigència de responsabilitat patrimonial a tots els subjectes que cometin accions 
adreçades a eludir les normes. 
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9. Eliminar els fenòmens bancaris paral·lels o a l’ombra i limitar l’abast de les 

pràctiques financeres off shore i en paradisos fiscals, mitjançant acords o 
normatives internacionals eficaces, que imposin la transparència a tots nivells, la 
rendició de comptes de les empreses transnacionals i sancions als països que 
reiterin pràctiques deshonestes. 

 
10. La introducció d’impostos mínims a les transferències off shore que limitin el seu 

abast i captin recursos per lluitar contra la fam i la pobresa extrema. 
 

11. Reducció raonable i acordada del deute públic de determinats països quan sigui 
insostenible per a la seva població o posi en perill la salut del sistema financer 
internacional, per tal d’evitar el contagi de crisis sistèmiques. 

 
12. Donar suport a les activitats financeres que tenen una vocació primària de servei a 

l’economia real i una circularitat virtuosa de la riquesa, com ara les iniciatives de 
crèdit cooperatiu, el microcrèdit i el crèdit públic a les famílies, empreses i 
comunitats locals i el crèdit als països en desenvolupament 

 
13. Finalment, apel·la als consumidors a prendre decisions de consum i d’estalvi 

crítiques i responsables que afavoreixin el benestar de tothom i rebutgin allò que el 
perjudica. 

 
Així, doncs, tot un ric quadre de propostes que sens dubte haurien d’interpel·lar als poders 
públics, els intermediaris financers, les empreses en general, les institucions educatives i 
la mateixa ciutadania, per tal que revisin i reorientin les seves pràctiques a fi de contribuir 
decisivament un nou ordre financer global promotor del desenvolupament integral de la 
persona. 
 
Aquestes Consideracions mostren que la 
doctrina social de l’Església no és, com de 
vegades es diu, un pur discurs de principis 
abstractes, sinó una reflexió ètica crítica i 
alhora esperançada sobre la realitat, que 
inclou propostes concretes amb un enorme 
potencial transformador. Així es revela un 
cop més com un pensament viu, que 
interactua constantment amb la realitat i 
amb una vocació de diàleg constant amb el 
món, per tal de contribuir des de l’Església 
a fer possible una “civilització de l’amor”. 
  

Eduard Ibáñez 

Catalunya Religió 

 

 

Consulteu l’article en format digital aquí: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-
eticopolitics/contra-finances-depredadores-especulatives-226865 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/contra-finances-depredadores-especulatives-226865
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/contra-finances-depredadores-especulatives-226865
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El 17 de mayo pasado ha tenido lugar la presentación en Roma por parte de los 
dicasterios vaticanos de doctrina de la fe y de desarrollo humano, del documento 
titulado ‘Oeconomicae et pecuniariae quaestiones: Consideraciones para un 
discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero’. 

 
 A diferencia de la mayoría de las naciones cuyos ordenamientos jurídicos establecen una 
clara jerarquía normativa que sitúa en el más alto lugar a la Constitución del país 
respectivo, para ir reduciendo luego el rango de las normas hasta meras circulares 

administrativas, el Estado 
Vaticano no tiene establecida una 
clara graduación en las suyas, 
aunque se reserve un lugar 
destacado a los propios escritos 
del pontífice, muy especialmente 
cuando habla de fe y costumbres 
en forma de encíclicas y 
exhortaciones papales. No 
obstante lo cual, y como consta 
en el último párrafo del escrito, el 
Sumo Pontífice Francisco, ha 
aprobado las ‘Consideraciones’ y 
ha ordenado su publicación. O 

sea, que si no es la voz personal y directa del Papa, es algo que se le acerca mucho y 
puede incluirse sin violencia en las tesis del evangelio social de Francisco I. 
 
En esta ocasión, el título del documento es explicativo por si mismo: la Iglesia propone 
unas consideraciones para interpretar y en su caso mejorar el funcionamiento y 
finalidad del sistema económico y financiero de mercado, operante en la actualidad 
en la inmensa mayoría de pueblos del planeta. 
 
Como establece su preámbulo, la creciente influencia de los mercados sobre el bienestar 
material de la mayor parte de la humanidad exige, por un lado, una regulación adecuada 
de sus dinámicas y, por otro, un fundamento ético claro que garantice al bienestar 
alcanzado esa calidad humana de relaciones que los mecanismos económicos, por sí 
solos, no pueden producir. Es preciso un vínculo entre el conocimiento técnico y la 
sabiduría humana, sin el cual todo acto humano termina deteriorándose. Y en este 
recordatorio ético y moral, el documento, como en otros redactados por la Iglesia que 
abordan el tratamiento de la realidad económica, aporta perspectiva, centralidad en el ser 
humano, solidaridad y remisión repetida al bien común. 
 
Para el economista de profesión, resulta muy importante al interpretar la doctrina social 
del papa, distinguir entre la moralidad de los mecanismos del mercado, en abstracto y la 
moralidad de las conductas corruptas, inmorales e ilegales en la utilización de los 
mecanismos de mercado. Respecto al primer aspecto, el escrito es razonable: el dinero –
se afirma en el texto- es en sí mismo un instrumento bueno, la competencia estimulante, 
el beneficio necesario, el mercado como mecanismo de asignación de los recursos 
insustituible. Es en la perversión, inmoralidad e ilegalidad en el uso de dichos 
mecanismos donde se alza la voz de la Iglesia de Bergoglio. Y así debe ser. En ello 
coincide con la voz de los clásicos, padres de la economía, que junto a sus ingenuas 

Cuestiones económicas y pecuniarias 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html
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propuestas acerca de manos invisibles y de mercados autocorrectores eficientes, ya 
advertían que la maquinaria económica solo funcionaría en ausencia de posiciones 
dominantes de mercado. 
 
Dicho esto, y aunque asistimos a un conjunto de ‘consideraciones’ propositivas, el 
documento relata vulnerabilidades y lacras de los mercados financieros que son 
mayoritariamente reconocidos en la mayoría de los ámbitos políticos, académicos y 
prudenciales y que, además, en varias ocasiones se remiten a hechos ya pasados, en 
particular a sucesos relacionados con el estallido de la crisis de Wall Street en 2007 y que 
se hallan asumidos y en su mayoría acotados de cara a posibles episodios futuros. 
 
 Los párrafos de la declaración recorren episodios repudiados no solo por la doctrina 
social de la Iglesia o por la filosofía moral, sino por los órganos reguladores y supervisores 
multilaterales y en muchos casos por las diversas judicaturas nacionales. Todavía hoy, 

diez años después de la quiebra 
de Lehman Brothers, los jueces 
aplican multas estratosféricas a 
los banqueros yanquis que 
engañaron sistemáticamente a la 
clientela con la paquetización y 
venta de las hipotecas ‘subprime’ 
o a los que más recientemente 
manipularon el Euribor, 
referencia generalizada de 
múltiples productos de consumo 
financiero. En otro pasaje se 
advierte que el bienestar debe 
evaluarse con criterios mucho 

más amplios que el PIB, aspecto sobre el cual el estado del arte económico ha lanzado 
decenas de alternativas teóricas, que no logran sin embargo inutilizar el pragmatismo del 
viejo índice. Alude asimismo –como condenable- a la comercialización asimétrica de 
algunos productos financieros aprovechando lagunas informativas o la ignorancia del 
comprador, conducta que nos remite a ejemplos como la comercialización de preferentes, 
donde la venta en sí misma lícita ha utilizado el engaño, aspecto reconocido y castigado 
en su momento, como lo han sido algunas ampliaciones de capital bancario mal 
informadas y otros delitos similares. Una vez más el engaño y el fraude es el que resulta 
reprobado. Y así debe ser. 
 
Junto a estos pasajes asumibles hay en la presentación de las declaraciones una 
reiterada condena de la especulación sin distinguir si se realiza con fondos propios o 
ajenos. La especulación no es mala ya que solo activa expectativas. Todos vivimos en un 
constante proceso diario de especulación. Solo es ilícita cuando arriesga capitales ajenos 
y también –siendo legal- debe ser combatida con políticas contraespeculativas del 
gobierno en circunstancias excepcionales. La referencia a tipos de interés de usura que 
también se condena se remite evidentemente a zonas geográficas distintas de las 
economías centrales. Todos los partidos asumen hoy en día la recomendación vaticana 
acerca de “la impelente necesidad de una adecuada regulación”. Dicha regulación y la 
vigorosa presencia del estado en la economía es la norma de la actuación política actual. 
Sugiere atinadamente el escrito la creación de una autoridad bancaria global, aunque 
comprende su dificultad. En ese contexto avanza la Unión bancaria europea, y los 
esfuerzos normativos del Consejo de Estabilidad Bancaria, el Comité de Basilea y otros 
organismos sectoriales multilaterales. La separación sugerida en los bancos de las 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11387
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11387
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11387
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carteras de inversión y otras más arriesgadas de ‘negociación’ está implantada en los 
bancos desde hace décadas y la no subordinación  por parte del Banco de la concesión 
de un préstamo “a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no 
favorables al cliente” es una prescripción recientemente introducida por la normativa 
MIFFID. 
 
Una propuesta interesante del escrito vaticano es el establecimiento de comités éticos 
para apoyar a los consejos de administración, todo ello para ayudar a los bancos, no sólo 
a preservar sus balances de las consecuencias de sufrimientos y pérdidas y a mantener 
una coherencia efectiva entre la misión fiduciaria y la praxis financiera, sino también a 
apoyar adecuadamente la economía real. Tal recomendación recuerda en parte a las 
comisiones de control operantes dentro de las normativas de las antiguas cajas de ahorro, 
hoy desgraciadamente extinguidas. La preocupación por regular los mercados de 
derivados es compartida por los reguladores bancarios que han avanzado en muchos de 
los puntos sugeridos en las Recomendaciones. 
 
 La carta contiene una decidida 
denuncia a una doble lacra de nuestra 
economía de mercado, y en ello hay 
una oportunidad de reflexión para 
denunciar la gigantesca falta de 
omisión cometida por la Comunidad 
de Naciones: la permisividad de esas 
cloacas financieras llamadas 
eufemísticamente ‘Paraísos fiscales’ y 
la impotencia para frenar la riada de 
la ‘elusión’ de las empresas 
multinacionales a través de sus 
precios de transferencia en beneficio de su centro ultimo de tributación. No queda aquí 
sino alzar la voz de la indignación y expresar la perplejidad por esta injustificable 
tolerancia. 
 
El documento se desmarca de aquella condena generalista de la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium de 2013 en la que se denunciaba al sistema económico 
como perverso en sus raíces (‘esta economía mata’) pero mantiene un vívido recordatorio 
de algunas cosas sabidas y aun corregidas junto a la acusación de otras que se 
perpetúan y no deberían tener cabida en nuestra sociedad. 
 
Insustituible en el documento es el recordatorio de la hipertrofia (idolatría) del valor 
absoluto del dinero, el permanente riesgo del descarte de amplias masas sociales 
(la globalización de la indiferencia) y la sordera al grito de los pobres y de la tierra, 
de la inversión en una economía finalista que no advierte los daños colaterales de sus 
acciones y precisa de ingentes inversiones para reparar esos mismos daños que produce. 
 
La economía de Jorge Mario Bergoglio se basa en el rearme moral, en la referencia 
constante al vínculo indisoluble entre una ética respetuosa del bien común y la 
funcionalidad real de todo sistema económico-financiero. Un importante recordatorio que 
nos hace conscientes del largo camino que falta por recorrer. 

Manfred Nolte 
 
Llegiu l’article: http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/05/30/cuestiones-economicas-
pecuniarias 

http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2017/11/07/paradisepapers-per-no-som-capacos-dacabar-amb-els-paradisos-fiscals
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2014/01/15/la-alegria-del-evangelio-un-documento-diferente?lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/05/30/cuestiones-economicas-pecuniarias
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/05/30/cuestiones-economicas-pecuniarias
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El Sant Pare Francesc ha nomenat el 
missioner claretià català Josep Maria 
Abella bisbe auxiliar de l’arquebisbat 
d’Osaka, al Japó. El nomenament l’ha 
fet públic la Santa Seu aquest dissabte 
al migdia. El pare Josep Maria Abella 
va ser el màxim responsable mundial 
dels Missioners Claretians durant 12 
anys, del 2003 al 2015. El pare Abella 
va néixer a Lleida el 1943. Va ingressar 
als missioners claretians i es va formar 
a Catalunya, des d’on va ser destinat al 
Japó el 1969. Després de diverses responsabilitats en el Govern General dels Missioners 
Claretians, el 2015 va tornar al Japó on era rector de la Catedral d’Osaka. 
 
El provincial del Missioners Claretians de Catalunya, el pare Ricard Costa-Jussà, destaca 
que la comunitat claretiana a Catalunya “rebem amb joia l’anunci d’aquest nomenament 
del Papa Francesc” i li desitja “coratge en aquest nou servei”. 
 
El pare Costa-Jussà remarca que és “un nomenament de pastor en un poble al que ha 
servit, del que s’ha fet seva la llengua, i en el que ha viscut al llarg de molts anys de la 
seva vida i d’acció claretiana”. Aquest contacte amb el Japó, i també amb Catalunya, “el 
va mantenir viu al llarg dels anys de servei en el Govern General de la Congregació de 
Missioners Claretians com a Prefecte d’Apostolat i Superior General”. Alhora, “va optar 
per retornar a l’acció claretiana al Japó al finalitzar la seva responsabilitat a Roma” i ara “li 
arriba aquest nomenament i un nou servei a l’Església, que li es demanat i confiat en 
l’Església que fa camí al Japó on s’ha arrelat com a missioner claretià”. 
 
 
Josep Maria Abella i Batlle 
 
El pare Josep Maria Abella i Batlle va néixer el 3 de novembre de 1949 a Lleida. Després 
de completar els estudis de Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de la Companyia 
de Jesús a Sant Cugat del Vallès va ser destinat al Japó. Va fer la primera professió com 
a Missioner Claretià el 22 d’agost de 1966 i la professió perpètua el 8 de desembre de 
1972. Va ser ordenat sacerdot el 12 de juliol de 1975. 
Després de la seva ordenació sacerdotal va ocupar-se dels següents serveis pastorals: 
coadjutor de la Parròquia de Midorigaoka a la diòcesi de Nagoya (1975-1977); conseller 
de la Delegació (1976-1981); treball en làmbit de formació i pastoral juvenil  a Tokyo 
(1977-1981); coordinador de la animació missionera de l’arquebisbat d’Osaka (1981-
1988). 
 
Entre 1981 i 1992 va ser Superior Major de la Delegació dels Missioners Claretians per a 
l’Est d’Àsia. El 1991 va rebre el primer encàrrec en el Govern General de la Congregació i 
va ser elegit Prefecte d’Apostolat. També va ser assessor del moviment de 
SeglarsClaretians. 
 
El 2003 el XXIII Capítol General dels Missioner Claretians el va escollir Superior General 
de la Congregació de Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria. El 2009 va ser renovat 

El claretià català Josep Maria Abella, nomenat bisbe auxiliar al Japó 
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per un segon sexenni. Durant aquest període a Roma va ser membre durant dos mandats 
de Consell Executiu de la Unión de Superiors Generals (USG) que agrupa les 
congregacions religioses masculines de tot el món. Va ser escollit per representar els 
religiosos en tres Sínodes de Bisbes celebrats a Roma: sobre l’Eucaristia (2005), sobre la 
Paraula de Déu (2008), i sobre de la Nova Evangelització (2012). 
 
Va finalitzat el seu mandat el 2015 i va ser substituït per l’actual Superior Generals dels 
Missioners Claretians, el pare Mathew Vattamattam. Després d’aquesta etapa va tornar al 
Japó per residir a la Parròquia de Imaichi, a l’arquebisbat d’Osaka (2015-2016). Des de 
2016 és membre de l’equip pastoral de la zona Shirokita Foraria i des de 2017 és rector 
de la Catedral de l’arquebisbat d’Osaka i coordinador de la pastoral social de la mateixa 
arquidiòcesi. 

 
El pare Josep Maria Abella ha estat nomenat bisbe auxiliar d’Osaka, juntament amb el 
pare Paul Toshihiro Sakai, fins ara secretari general de la Prelatura de l’Opus Dei al Japó. 
Actualment hi ha una vintena de bisbes claretians arreu del món. Fa quinze dies també es 
va fer pública l’elecció del papa Francesc de l’exsuperior general del Missioners 
Claretians Aquilino Bocos com a nou cardenal. 

Els altres guardonats han estat el reportatge Fora de tot, els sense llar, de TV3, i el 
monogràfic Joves i Església, de CatalunyaReligió. 

 
El premi de Periodisme Memorial Bisbe 
Joan Carrera ja té els primers 
guardonats. En l’apartat Diàleg, Fe i 
Cultura ha estat premiat l’escriptor i 
articulista portuguès Gabriel 
Magalhães, pel conjunt de la seva obra 
literària, però molt especialment pels 
articles publicats a La Vanguardia.  
 
En l’apartat Inclusió Social, ha estat 
premiat el reportatge Fora de tot, els 

sense llar, del programa 30 minuts de TV3. Han recollit el guardó els periodistes 
Georgina Pujol, Joan Albert Lluch i Carles de la Encarnación. 

Gabriel Magalhães, premi Memorial Bisbe Joan Carrera 
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I en l’apartat Joventut, Fe i Discerniment Vocacional, les guardonades han estat els 
periodistes Laura Mor i Glòria Barrete pel monogràfic Joves i Església, publicat a 
Catalunya Religió. El treball premiat s’emmarca en el proper Sínode de Bisbes, que se 
celebrarà a l’octubre, precisament, sobre Els joves, la fe i el discerniment vocacional. 
 
Cadascun dels tres apartats del premi està dotat amb 2.000 euros, que han patrocinat la 
Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Càritas diocesana de 
Barcelona i l’Abadia de Montserrat.  

 
El jurat del Premi 
Memorial Joan Carrera ha 
estat format per Carme 
Borbonès (patrona de les 
Fundacions Missatge 
Humà i Cristià i de 
Catalunya Cristiana); Jordi 
Breu (president del 
Memorial Bisbe Joan 
Carrera); Peio Sánchez 
(rector de Santa Anna de 
Barcelona); Jaume Aymar 
(membre del Memorial 
Joan Carrera i director de 

Ràdio Estel i Catalunya Cristiana); i els periodistes Salvador Aragonès, Lluís Foix, Ignasi 
Miranda i Carme Munté. Enric Frigola, coordinador general de Ràdio Estel i Catalunya 
Cristiana, ha actuat de secretari.  
 
Els premis són convocats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, creat l’any 2015 per mantenir 
ferma la memòria, el pensament i la figura del qui fou bisbe auxiliar de Barcelona. Aquesta 
associació, juntament amb Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, impulsa la creació d’aquests 
premis periodístics amb motiu del desè aniversari de la mort del bisbe.  
 
VII Nit de Ràdio Estel i «Catalunya Cristiana» 
 
El veredicte del jurat i el lliurament dels guardons ha 
tingut lloc durant la VII edició de la Nit de Ràdio Estel i 
Catalunya Cristiana, el sopar anual a benefici d’aquests 
dos mitjans de comunicació.  
 
Com cada any, la Nit, celebrada el divendres 1 de juny i 
organitzada pel Club+Amics, ha estat presidida per 
l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep 
Omella, i ha comptat amb un gran nombre de 
personalitats del món eclesial, cultural, social i polític 
català. La Nit ha tingut dos moments destacats: 
l’actuació a la basílica de Santa Maria del Mar de l’Orfeó 
Badaloní i de l’Esbart Sant Jordi, i el posterior sopar a la 
Casa Llotja de Mar.  
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PREFECTO DEL DICASTERIO PARA 
LOS LAICOS, LA FAMILIA Y LA VIDA CON OCASIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL 
NUEVO DOCUMENTO DEL DICASTERIO: "DAR LO MEJOR DE UNO MISMO. SOBRE 
LA PERSPECTIVA CRISTIANA DEL DEPORTE Y LA PERSONA HUMANA" 
  
Al venerado hermano 
Señor Cardenal Kevin Farrell 
Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 
Con alegría recibí la noticia de la publicación del documento “Dar lo mejor de uno mismo”, 
sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana, que el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida ha preparado con el objetivo de resaltar el papel de la Iglesia 
en el mundo del deporte y de cómo el deporte puede ser un instrumento de encuentro, de 
formación, de misión y santificación. 
 
El deporte es un lugar de encuentro donde personas de todo nivel y condición social se 
unen para lograr un objetivo común. En una cultura dominada por el individualismo y el 
descarte de las generaciones más jóvenes y de los más mayores, el deporte es un ámbito 
privilegiado en torno al cual las personas se encuentran sin distinción de raza, sexo, 
religión o ideología y donde podemos experimentar la alegría de competir por alcanzar 
una meta juntos, formando parte de un equipo en el que el éxito o la derrota se comparte 
y se supera; esto nos ayuda a desechar la idea de conquistar un objetivo centrándonos 
solo en uno mismo. La necesidad del otro abarca no solo a los compañeros de equipo 
sino también al entrenador, los aficionados, la familia, en definitiva, todas aquellas 

 Carta del papa Francesc al prefecte del Dicasteri per als Laics, la 

Família i la Vida sobre la perspectiva cristiana de l’esport 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/01/dar.html
http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
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personas que con su entrega y dedicación hacen posible llegar a “dar lo mejor de uno 
mismo”. Todo esto hace del deporte un catalizador de experiencias de comunidad, de 
familia humana. Cuando un padre juega con su hijo, cuando los chicos juegan juntos en el 
parque o en la escuela, cuando el deportista celebra la victoria con los aficionados, en 
todos esos ambientes se puede ver el valor del deporte como lugar de unión y encuentro 
entre las personas. ¡Los grandes objetivos, en el deporte como en la vida, los logramos 
juntos, en equipo! 
 
El deporte es también un vehículo de formación. Quizás hoy más que nunca debemos fijar 
la mirada en los jóvenes, puesto que, cuanto antes se inicie el proceso de formación, más 
fácil resultará el desarrollo integral de la persona a través del deporte. ¡Sabemos cómo las 
nuevas generaciones miran y se inspiran en los deportistas! Por eso, es necesaria la 
participación de todos los deportistas, de cualquier edad y nivel, para que los que forman 
parte del mundo del deporte sean un ejemplo en virtudes como la generosidad, la 
humildad, el sacrificio, la constancia y la alegría. Del mismo modo, deberían dar su 
aportación en lo que se refiere al espíritu de equipo, el respeto, la competitividad y la 
solidaridad con los demás. Es esencial que todos seamos conscientes de la importancia 
que tiene el ejemplo en la práctica deportiva, ya que es buen arado en tierra fértil que 
facilitará la cosecha siempre que se cuide y se trabaje adecuadamente. 
 

Por último, quisiera resaltar el papel del deporte como medio de misión y santificación. La 
Iglesia está llamada a ser un signo de Jesús en medio del mundo, también a través del 
deporte en los “oratorios”, en las parroquias y en las escuelas, en las asociaciones, etc… 
Siempre es ocasión de llevar el mensaje de Cristo, “a tiempo y a destiempo” (2Tim 4,2). 
Es importante llevar, comunicar esta alegría que transmite el deporte, que no es otra que 
descubrir las potencialidades de la persona, que nos llaman a desvelar la belleza de la 
creación y del propio ser humano puesto que está hecho a imagen y semejanza de Dios. 
El deporte puede abrir el camino a Cristo en aquellos lugares o ambientes donde por 
diferentes motivos no es posible anunciarlo de manera directa. Y las personas con su 
testimonio de alegría, con la práctica deportiva en comunidad, pueden ser mensajeras de 
la Buena Noticia. 
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Dar lo mejor de uno mismo en el deporte, es también una llamada a aspirar a la santidad. 
Durante el reciente encuentro con los jóvenes en preparación al Sínodo de los Obispos 
manifesté la convicción de que todos los jóvenes allí presentes físicamente o a través de 
las redes sociales, tenían el deseo y la esperanza de dar lo mejor de uno mismo. He 
utilizado la misma expresión en la reciente exhortación apostólica, recordando que el 
Señor tiene una forma única y específica de llamada a la santidad para todos nosotros: 
“Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo 
mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él” (Gaudete et Exsultate, 11). 

 
Es necesario profundizar en la estrecha relación que existe entre el deporte y la vida, para 
que puedan iluminarse recíprocamente, para que el afán de superación en una disciplina 
atlética sirva también de inspiración para mejorar siempre como persona en todos los 
aspectos de la vida. Tal búsqueda, con la ayuda de la gracia de Dios, nos encamina a 
aquella plenitud de vida que nosotros llamamos santidad. El deporte es una riquísima 
fuente de valores y virtudes que nos ayudan a mejorar como personas. Como el atleta 
durante el entrenamiento, la práctica deportiva nos ayuda a dar lo mejor de nosotros 
mismos, a descubrir sin miedo nuestros propios límites, y a luchar por mejorar cada día. 
De esta forma, “en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo 
para el mundo” (ibidem, 33). Para el deportista cristiano, la santidad será entonces vivir el 
deporte como un medio de encuentro, de formación de la personalidad, de testimonio y de 
anuncio de la alegría de ser cristiano con los que le rodean. 
 
Ruego al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, para que este documento 
produzca frutos abundantes tanto en el compromiso eclesial con la pastoral del deporte, 
como más allá de las fronteras de la Iglesia. A todos los deportistas y los agentes de 
pastoral que se reconocen en el gran “equipo” del Señor Jesús les pido por favor que 
recen por mí y envío de corazón mi bendición, 

Francisco 
Vaticano, 1 de junio de 2018 

Llegiu la carta: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-
francesco_20180601_lettera-card-farrell.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#11
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#33
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180601_lettera-card-farrell.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180601_lettera-card-farrell.html
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Conferencia de presentación del nuevo documento del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida “Dar lo mejor de uno mismo. Sobre la perspectiva cristiana del 
deporte y la persona humana”. 

 
La Oficina de Prensa de la Santa Sede acogió la Conferencia de presentación del nuevo 
documento del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, titulado "Dar lo mejor de 
uno mismo. Sobre perspectiva cristiana del deporte y la persona humana”. 
 
Han intervenido el cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida, Antonella Stelitano, investigadora, miembro de la Sociedad Italiana de 
Historia del Deporte, Patrick Kelly, S.I., Profesor Asociado de Teología, Universidad de 
Seattle, EE. UU y Santiago Pérez de Camino, Responsable de la Oficina Iglesia y Deporte 
del Dicasterio. Estaban también presentes  algunos colaboradores y expertos del mismo 
Dicasterio que han contribuido a la revisión del documento y concedieron entrevistas en 
diversos idiomas; en italiano, el Sr. Daniele Pasquini, Presidente de CSI Roma, en francés 
y alemán el  Prof. Dries Vanysacker, Profesor de Teología en la KU Leuven en Bélgica, en 
portugués y español Alexandre Borges de Magalhaes, escritor y coordinador general del 
Movimiento de Vida Cristiana en Perú y en inglés Manoj Sunny, ex atleta olímpico en India 
y fundador del Movimiento Jesus Youth. 
 
Presentación del cardenal Kevin Farrell 
Hoy estamos aquí para presentar el documento del Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida, -que tengo el honor de presidir- sobre la perspectiva cristiana del deporte y la 
persona humana, junto con el Mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a todos los 
amantes del deporte con motivo de la presentación de este texto. Doy las gracias en 
 primer lugar al Santo Padre por sus palabras y a todos aquellos que han colaborado con 
disponibilidad y competencia en la revisión  del documento, algunos de los cuales están 
aquí presentes. El documento se remonta a un proyecto ya iniciado por el entonces 
Consejo Pontificio para los Laicos, al que san Juan Pablo II había confiado la tarea de ser 
un punto de referencia para las organizaciones deportivas a nivel internacional y nacional 
y sensibilizar a las iglesias locales acerca de la atención pastoral en los ambientes 

Conferencia de presentación del nuevo documento del Dicasterio para 

los Laicos, la Familia y la Vida 
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deportivos. El documento que presentamos no pretende responder a todas las preguntas 
y desafíos que plantea hoy, el mundo del deporte: quiere "contar" la relación entre el 
deporte y la experiencia de la fe y ofrecer una visión cristiana de la práctica deportiva. 
 
El título "Dar lo mejor de uno mismo" se refiere al discurso que el Papa Francisco dirigió a 
las asociaciones deportivas el 7 de junio de 2014 en la Plaza de San Pedro, con motivo 
del setenta aniversario del Centro Deportivo Italiano. Sin embargo, la expresión también 
fue utilizada por el Santo Padre en otras ocasiones, como durante la reunión con los 
jóvenes participantes en la reunión pre-sinodal en abril pasado: "Venís de muchas partes 
del mundo y traéis con vosotros una gran variedad de pueblos, culturas y también 
religiones: no todos sois católicos y cristianos, ni siquiera sois todos creyentes, pero 
ciertamente estáis animados por el deseo de dar lo mejor de vosotros mismos ". Y, dice 
así en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate: "Lo que interesa es que cada 
creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal 
que Dios ha puesto en él" (n. 11). "Dar lo mejor de uno mismo" es, sin duda, una 
expresión que se aplica tanto en el ámbito del deporte como en el de la fe. Efectivamente, 
por un lado, recuerda el esfuerzo, el sacrificio que un deportista debe asumir como una 
constante en su vida para obtener una victoria o simplemente para alcanzar la meta. Pero 
también en el ámbito de la fe, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos para 
alcanzar la santidad, que, como ha subrayado el Papa en Gaudete et exsultate, es una 
llamada universal, dirigida a todos, incluidos los deportistas. No es coincidencia que el 

Santo Padre en el Mensaje que 
acompaña este documento escriba 
que "el deporte puede ser un 
instrumento de encuentro, 
formación, misión y santificación". 
 
También me gustaría resaltar que 
este es el primer documento de la 
Santa Sede sobre el deporte. Si 
bien es cierto, que hay discursos y 
mensajes de varios Papas dirigidos 

al mundo del deporte y que la Santa Sede ha organizado no pocas conferencias sobre 
este argumento, no había todavía ningún documento que recogiera el pensamiento y los 
deseos de la Iglesia Católica relacionados con el deporte, tanto profesional como 
amateur. 
 
El documento está estructurado en cinco capítulos: La relación entre la Iglesia y el deporte 
(capítulo 1); una descripción del fenómeno deportivo con una mirada atenta a la persona 
humana (capítulos 2 y 3); algunos de los desafíos actuales que el deporte debe afrontar 
(capítulo 4); la Iglesia y la pastoral del deporte (capítulo 5). Asimismo me gustaría llamar 
la atención, para una lectura clave del documento, sobre las muchas citas del Magisterio 
acerca del deporte desde el Papa Pío X al Papa Francisco. Son citas tomadas de 
discursos, saludos y homilías que indudablemente podrían contribuir a desarrollar la 
pastoral del deporte con respecto a su promoción y formación. 
 
Concluyo, subrayando el carácter divulgativo y pastoral del documento. No es un texto 
para los estudiosos o investigadores, sino una reflexión sobre el estado actual del deporte 
a la que se agregan indicaciones y sugerencias que, sin duda, servirán no sólo a las 
conferencias y a las diócesis para poner a punto una pastoral del deporte, sino también a 
los clubs amateurs, a las asociaciones de aficionados y a los mismos atletas para 
reflexionar sobre la vida cristiana y la forma de practicar deporte. 
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A la gurdwara (local) dels sikhs del carrer de l’Hospital de Barcelona 
ofereixen dinar a tothom que tingui gana, independentment de la seva 
religió o no religió. No és un menjador social. Hi ha persones d’alt poder 
adquisitiu que decideixen anar-hi a dinar perquè els agrada l’ambient 
senzill i l’atmosfera de quietud i acolliment. Per entrar-hi com cal no es 
poden dur embotits o altres menes de carn a la motxilla —són vegetarians i 
no volen animals morts a prop— i et demanen que et tapis el cap i hi entris descalç. Has 
de deixar les sabates a l’entrada, rentar-te els peuets per purificar-te i posar-te un turbant 
al cap. Dines vegetarianament i si vols deixes la voluntat. La gent ho troba divertit i curiós, 
perquè és desconegut. Les gurdwares (cases de Déu) no tenen un disseny arquitectònic 
específic; poden ser una habitació nua, neta i simple o un edifici imponent com el Temple 
d'Or a Amritsar (Índia), amb els seus sòls de marbre, frescos a les parets i cúpules 
daurades. Entrar en una església és més habitual i no desperta aquesta novetat ni 
excitació. Els sikhs són una religió molt vistosa, sobretot pels homes amb turbant, amb els 
cabells que no es tallen, i per les dones amb els seus saris d’estil hindú, de colors 
llampants i teles boniques. També pel seu sable i per la seva amabilitat. És tot un signe 
per a la societat i un indicador de qualitat que una religió sigui percebuda per la 
bonhomia. Les religions que no són generoses ni amables ens haurien de fer pensar. 
Perquè les religions han de servir per millorar i no per empitjorar res. No els passa a 
totes, i potser els monoteismes serien a la cua, per raons històriques, per guerres 
fratricides i per altres motius culturals. En el cas catòlic, el papa Francesc s’ha oposat als 
creients que van per la vida malhumorats, amb cara de pal o que són poc amables i 
tibats. Els sikhs solen tenir sempre un somriure a la cara. Quan parlem de la contribució 
de les religions a una vida social més harmònica no hauríem de passar per alt aquests 
aspectes. Una societat que fuig de les crispacions quotidianes, amb més individus 
amables, pausats i cordials, ja fa una aportació positiva al bé comú. 
Els sikhs són una comunitat que a Catalunya fa poques dècades que té una presència 
significativa. Per ells, els rituals són molt importants i menjar i oferir menjar a l’hoste és 
primordial. No només és gratificant anar-hi per la teca, senzilla i de bon pair, sinó per 
veure tot l’engranatge de la cadena de servei. Perquè t’adones de la importància de 
l’acolliment, també característic, per exemple, de l’orde dels benedictins. Al temple sikh hi 
vas, dines, ofereixes la voluntat si vols i marxes. Et conviden a seure amb ells i assistir a 
les seves pregàries, que no duren deu minuts i tenen un aspecte repetitiu que si no el 
coneixes et pot costar. Els sikhs es presten a parlar de la seva religió i t’expliquen per 
exemple que els ha ajudat molt la tecnologia per pregar, perquè per a ells el llibre és 
sagrat i ara el poden consultar sense el risc de perdre'l o sense haver-lo de barrejar amb 
altres objectes dins una maleta quan viatgen. Tenen una solidaritat internacional enorme i, 
si un sikh de Londres avui és a Olot, va a la gurdwara i sap que l’acolliran. Els sikhs 
pertanyen a una de les religions més joves del món; de fet, el sikhisme es va fundar al 
segle XVI al Panjab, a la Índia, i té 25 milions de fidels al món. Es reconeixen entre ells, 
que és una frase molt bonica que també trobem a l’Evangeli, relacionada amb els cristians 
i la fraternitat. Les religions que s’instal·len a Catalunya no només aporten color al 
panorama cultural, sinó que ajuden a afinar què és això tan complex de “la nostra 
cultura” i són un repte per redefinir els nostres valors o principis. Si ens omplim la boca 
que som un poble que sap acollir, les religions que venen per quedar-se ens donen una 
oportunitat molt bona per practicar-ho. I començant per la vida quotidiana i no per 
doctrines o pensaments que només comparteixen alguns. Perquè les idees poden 
separar, però menjar a la mateixa taula sol ser una bona tàctica per unir les persones. 

Míriam Díez El Nacional https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-catalunya-sikh_274497_102.html 

Catalunya sikh 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-catalunya-sikh_274497_102.html
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Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! (Mateu 5, 9) 
 
Com és del coneixement de l’opinió pública, Nicaragua està travessant una greu i creixent 
crisi política. La sortida pacífica a aquesta crisi és l’unànim desig i el ferm compromís de la 
població que reclama democràcia, llibertat i justícia. Ja són més de 100 nicaragüencs als 
que se’ls ha arrabassat la seva vida en poc més d’un mes, per aquest reclam ètic i 
constitucional. 
 

 La Companyia de Jesús, present al país des de 1916, s’ha 
sumat a aquest clam i compromís. La nostra convicció 
humana, ètica i cristiana, ens exigeix compartir, donar 
suport i defensar la via pacífica per superar el conflicte. El 
diàleg honest i la negociació sensata i viable s’imposen per 
aconseguir-ho. Estem encara a temps d’evitar més 
polarització, més vessament de sang i més dolor. Qui vol 
la pau no fa la guerra, qui no vol violència ni agredeix, ni 
persegueix, ni maltracta, ni intimida. 
 
Se’ns ha informat de font fidedigna que la integritat física i 
la vida mateixa del Pare José Alberto Idiáquez SJ, rector 
de la Universitat Centreamericana (UCA) de Nicaragua, 

està corrent greu perill. El Pare Idiáquez ha estat amenaçat per la seva participació en la 
Taula de diàleg convocada per la Conferència Episcopal, per posar-se al costat dels 
estudiants, per defensar els drets humans dels que estan pacíficament i legítima 
demandant els seus drets constitucionals, per fer continues crides al Govern nicaragüenc 
a donar signes concrets que la pau que diuen buscar sigui fruit de la justícia i el 
compromís democràtic, i per incorporar a la Universitat com a tal en aquest esforç dels 
nicaragüencs. 
 
Havent comunicat al Pare General de la Companyia de Jesús, pare Arturo Sosa SJ, 
resident a Roma, aquesta informació, i comptant amb el seu suport, en nom de tots els 
jesuïtes a Centreamèrica i de tots les persones laiques que integren les quaranta 
institucions que junts portem endavant amb l’únic desig de servir els pobles 
centreamericans, responsabilitzo des de ja al Govern nicaragüenc de qualsevol agressió o 
atemptat que pogués patir el pare José Alberto Idiáquez SJ. 
 
Faig una crida a organismes de drets humans nacionals i internacionals, a l’OEA, a l’ONU, 
al Parlament Europeu, a totes les universitats jesuïtes del món, a les diferents esglésies, i 
a totes les persones compromeses amb la dignitat de l’ésser humà, a recolzar 
decididament la sortida pacífica i negociada a la tràgica situació que està vivint el país, i a 
exigir el respecte a la integritat física de tots els nicaragüencs que com el pare Idiáquez 
SJ, la Conferència Episcopal, els estudiants i altres membres de la societat civil 
que integren la Taula de diàleg, estan treballant per una pau fruit de la justícia. 
 

Rolando Alvarado SJ 
Provincial de Centre Amèrica 

Llegiu l’article: http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/06/02/declaracio-jesuites-
centreamerica-front-la-situacio-viu-nicaragua 

Carta dels jesuïtes a Centreamèrica davant la situación que es viu a 
Nicaragua  

http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/06/02/declaracio-jesuites-centreamerica-front-la-situacio-viu-nicaragua
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2018/06/02/declaracio-jesuites-centreamerica-front-la-situacio-viu-nicaragua
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De «serventa de Déu» a «venerable». E l papa Francesc 
ja ha autoritzat, el 19 de maig passat, la promulgació del 
decret en què s’aproven les virtuts heroiques de la 
clarissa badalonina sor Francesca de les Llagues de 
Jesús (1860-1899) i, per tant, es dona un pas ferm en la 
causa iniciada el 1925. Les clarisses del monestir de la 
Divina Providència han comunicat amb joia la notícia i 
intueixen que «la beatificació de la nostra germana podria 
arribar aviat», com indica sor Pilar Laporta.  
 
Perquè fos beata caldria un miracle i per a la 
canonització, un altre obrat per la seva intercessió. «Sor 
Francesca té miracles que s'han d'estudiar bé. A la causa 
hi ha documentats casos de curació de càncer, però que 
no són reconeguts per la Congregació ja que amb els 
avenços actuals de la medicina podrien haver estat 
curats», explica sor Pilar. Properament es farà una 

celebració solemne per remarcar aquest avenç, que ja està provocant algunes peticions al 
monestir de les clarisses «d'estampes i de relíquies de sor Francesca provinents tant 
d'Espanya com de la resta del món (Sudamèrica)». 

 

 
Entre la vocació de l'home i la vocació de la dona es dóna la complementarietat. Llegint en 
la carta als corintis (I Cor 11,12); ambdues vocacions s'inscriuen en l'interior de l'única 
vocació, orientada totalment a restaurar en la criatura la imatge i semblança de Déu (Gal 
3,28), que si va ser esborrada pel pecat original,  i que amb Jesucrist tornà a néixer més 
bella i lluminosa.  
 
Per aquesta raó en l'arrel subjacent, de la religiositat femenina, és la vocació de la dona a 
l'amor. Si l'home, cridat per Déu, rep la seva vocació com missió o activitat que ha de 
portar a terme, la dona percep en ella un abandonar-se en el Senyor, un viure íntimament 
lliurada a Ell. El seu do és estimar, amb un amor fet donació de si mateixa per als altres.  
 
Tenint present la clau del misteri de l'existència, de l’ésser masculí-femení,  dirigim la 
nostra atenció vers les grans dones que han deixat la seva petjada en la història de 
l'espiritualitat cristiana, encara que desafortunadament fins fa molt pocs anys no ha estat 
suficientment valorada l'aportació femenina a la nostra identitat cristiana. Elles van ser, 
dones batejades per l'Aigua i el Foc de l'Esperit, conscients de la seva dignitat de Dona. 
Elles són una crida d'atenció a la dona d'avui que se sent insegura en el seu ser de dona, 
i moltes vegades adopta postures i actituds al marge de la seva realitat femenina. Aquesta 
actitud femenina respon a raons històriques, no oblidem que el baró sempre ha manipulat 
el futur de la dona sota pretext de comprensió i suport que oculten, en realitat, una 
desnaturalització perillosa i injusta. El baró no deu sostreure -i la dona no deu deixar que li 
sostregui- la seva capacitat de resposta al seguiment des de la seva essència com 
persona humana femenina. La missió del baró és la de complementarietat; no la de 
domini o paternalisme desfasat.  

Nou pas en la causa de beatificació de Coloma Martí i Valls 

L’espiritualitat femenina – Espiritualitat Clariana 
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Clourem aquesta introducció amb les paraules de Joan Pau II: “... L'Apòstol parla dels 
treballs que ells van emprendre per Crist, i aquests treballs indiquen el servei apostòlic de 
l'Església en diversos camps, començant per l'església domèstica; és aquí, en efecte, on 
la fe senzilla passa de la mare als fills i als néts, com es va verificar a casa de Timoteu 
(Tm 1,5)”.  
 
El mateix es repeteix en el decurs dels segles, generació rera generació, com ho 
demostra la Història de l'Església (...) En cada època i en cada país trobem nombroses 
dones perfectes (Prov 31,10), que a pesar de les persecucions, dificultats o 
discriminacions, han participat en la missió de l'Església. Basta recordar a Mònica, Clara 
d'Assís, Agnès de Bohèmia, Teresa de Jesús, Joana d'Arc, Rosa de Llima, Edith Stein, 
Teresa de Calcuta... 
 
Aquest any commemorem els 750 anys de la mort 
d’una aquestes dones: Clara d’Assís. És 
interessant i agraeixo profundament a la revista 
Foc Nou aquesta oportunitat per donar a conèixer 
una mica més la figura d’aquesta dona 
veritablement forta. Ella va aconseguir, davant 
l’oposició fins i tot del mateix Papa, l’aprovació 
d’una Regla de Vida Religiosa per a dones, escrita 
per ella mateixa.  
 
Clara d’Assís: Inquietud i recerca  
 
A l'observar el mosaic format amb les poques 
notícies que se'ns han transmès sobre la vida de 
Clara d’Assís en la seva casa paterna, ens adonem 
que existeix en ella una espècie d'inquietud i 
recerca que es manifesta en les pràctiques que 
sobrepassen, i fins i tot contrarien, les normes 
familiars. La família de Clara era noble i rica. El seu 
pare era cavaller, tota la seva família, per ambdues 
branques, pertanyia a la noblesa militar (LC1,1). 
Era també una família exemplar, dintre de la 
concepció cristiana de l'època. La mare, Hortolana, 
es dedicava intensament a obres de pietat i caritat. Clara acompanyava a la seva mare i 
allargava la seva mà als pobres (LCl 3). Però amb això no quedava satisfeta.  
 
Des de la seva infància, Clara sentia la necessitat d'oferir als pobres alguna cosa seva, 
alguna cosa que signifiqués un compartir realment i no solament una part de la riquesa 
familiar, que en res alterava el seu estil i el seu patró de vida. Aquesta conducta de Clara 
és la manifestació de la seva inquietud davant una crida interior que es va fent cada 
vegada més forta i que la impulsa a buscar un nou camí encara que per això hagi 
d'enfrontar-se a la resistència familiar. En aquest context, l'opció de Francesc se li mostra 
com una llum, capaç de donar forma concreta als seus anhels. Per aquesta raó, Clara 
d’Assís deixa la casa paterna i inicia el camí del seguiment del Crist Pobre i Crucificat a 
l’estil del pobrissó Francesc d’Assís. 
 
Certament que la vida de Francesc captivà Clara, però la seva relació personal mai va ser 
de submissió o domini, sinó de complementarietat. Clara inicià un estil de vida per a 



30 | 49 

 
 

dones al conventet de Sant Damià en la seva ciutat d’Assís, a la Umbria italiana. Partint 
de les seves pròpies conviccions respecte al seguiment de Jesucrist i de la inspiració que 
li ve de Francesc troba un camí-síntesi, que es converteix en una alternativa per a moltes 
altres dones.  
 
“La conversió” de Clara se'ns presenta, en la història medieval, com la recerca d'una 
alternativa de vida cristiana enmig de la inquietud femenina dels segles XII i XlIl. Com 
altres moltes dones del seu temps, Clara fuig del model de vida cristiana familiar i del 
model monàstic per a respondre a la crida de Jesucrist, com van fer primers deixebles.  
 
Ella cercava una experiència nova que es distanciés de la vida monàstica d'aquella època. 
La seva entrada, per dues vegades, en comunitats ja existents, es va revelar com un 
veritable fracàs. No havia dubte en quant al projecte: el mateix de Francesc. Però ¿com 
fer-lo realitat dintre de les possibilitats que s'oferien en aquella època a les dones i 
respectant les diferències pròpies de la vocació de Clara? És a dir, ¿com traduir al femení 
la intuïció fonamental de Francesc en el context socio-eclesial de començaments del 
segle XIII?.  
 

 En Sant Damià, amb l'arribada d'altres 
companyes, va ser possible plantar en terra ferma 
aquest somni i conquerir la llibertat que va 
permetre continuar somniant. Sant Damià no era 
solament un monestir més en la comarca d'Assís. 
Havia sorgit com nova llavor en el camp de 
l'Església, llavor destinada a germinar i créixer, 
amb saba suficient per a traspassar els segles i 
arribar fins als nostres dies. L'originalitat de la vida 
en Sant Damià apareix, de manera especial, en 
dos aspectes essencials per a Clara: la fraternitat i 
la pobresa. Clara va acollir germanes de diferents 
classes socials en igualtat de condicions. Era 
evident que això contrastava amb la societat i amb 
l'Església de l'època, molt marcada per la distinció i 
les desigualtats, que es consideraven com quelcom 

natural i estimat pel mateix Déu. Aquest classisme es donava també en la vida monàstica 
i originava unes diferències que es manifestaven en el tipus de treball, en la manera de 
vestir i, fins i tot, en la cura de la vida espiritual.  
 
La pobresa feia també de Sant Damià una comunitat original. No era solament la pobresa 
que es vivia en els monestirs com renúncia, despreniment i ús comú dels béns. Les 
clarisses van fer seva, de fet, la condició social dels pobres, compartint la sort d'aquells 
que estaven al marge de la societat de l'època. La diferència amb aquests, era que les 
motivacions eren religioses. Aquesta opció comportava el rebuig de tota i qualsevol 
propietat i, el treball amb les pròpies mans, era viscut com una gràcia del Senyor Jesús. 
Aquesta nova forma de vida en Fraternitat va tenir una gran repercussió tant a nivell social 
com polític. Aquest estil de viure s'oposava al model vigent d'organització social i religiosa 
i representava una proposta diferent inspirada en l'Evangeli. Per a les clarisses, la 
pobresa era molt més que una virtut per a ser practicada; era, amb tota propietat, una 
«forma de vida».  
 
Resumim, podem dir que la forma de vida de Santa Clara suposa una revolució respecte 
a les estructures del seu temps; tant pel que fa a la forma de vida en “Santa Pobresa” com 
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pel ritme de la vida comunitària.  Per a Clara, com per a Francesc, en la comunitat tots 
són germans i germanes i l'autoritat és un servei evangèlic. Però, no obstant això, més 
que Francesc, Clara accentua i prescriu la participació corresponsable com mitjà de 
construir la fraternitat i crea canals i estructures que garanteixin la seva concreta 
realització. 
 
Les Clarisses, avui  
 
Evangelitzar des de la contemplació 
 
En la nostra Església és necessari fer un esforç per redescubrir i recuperar la 
evangelització com missió essencial i, en conseqüència, els cristians hem d’escoltar 
aquesta crida. Dintre de la resposta comuna, a tots els creients, és essencial que les 
comunitats contemplatives realitzem l'esforç d'escoltar i reavivar la nostra vocació 
evangelitzadora. Des d’aquesta perspectiva es planteja un gran repte i pregunta 
fonamental, a totes les comunitats contemplatives: ens conformarem en ser relíquies d'un 
passat cristià que sembla anar desapareixent o  volem ser llevat per a una nova 
evangelització?...  
 

La crida a evangelitzar ha de ser escoltada per cada comunitat i per cada germana. És 
una crida que exigeix una resposta pròpia, a la qual ningú pot respondre en nom dels 
altres. La nostra resposta com Germanes Pobres de Santa Clara i contemplatives és 
insubstituïble. La comunitat contemplativa ha d'escoltar aquesta crida, no des de fora, sinó 
en l'interior de la mateixa contemplació. No en els plans i programes pastorals, sinó en 
l'escolta a aquest Déu que està cridant a tots els homes i dones a viure del seu amor. És 
des de la contemplació amorosa i callada d'aquest Déu que estima a dones i homes i vol 
que «tots arribin al coneixement de la veritat» (I Tm 2, 4), des d'on s'ha de despertar la 
seducció per dur la Bona Notícia de REGNE a totes les persones.  
 
Hem d'entendre bé l'acció evangelitzadora de la contemplativa-FEMENINA. El 
característic de la contemplativa no és construir un món millor, sinó ésser per a Déu. La 
vocació contemplativa no consisteix a transformar el món, sinó a adorar, lloar i beneir a 
Déu. Per això, el primer que hem de recordar és que, per a evangelitzar, no hem 
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d'abandonar la nostra forma de vida contemplativa i passar a un apostolat actiu. La 
comunitat contemplativa evangelitza, no pel que «fa», sinó pel que «és». La nostra tasca 
evangelitzadora és sempre expansió, comunicació, irradiació del nostre ésser. Ara bé, 
d'aquesta contemplació flueix com quelcom espontani i natural la comunicació de Déu als 
altres. No hi ha cap persona de vida contemplativa cristiana que intenti estimar Déu sense 
seguir-li a través del seu compromís amb la criatura humana. Potser això pugui succeir en 
altres classes de contemplació, però la contemplació cristiana sempre busca la unitat de 
l'únic manament de Jesús: l'amor a Déu i l'amor als homes». El que dóna més força 
evangelitzadora a les comunitats contemplatives és que la comunitat visqui profundament 
la contemplació com irradiació, recordem que Clara d’Assís des de Sant Damià irradiava 
una llum que va il·luminar l'Església sencera.  
 
La nova evangelització es planteja en una societat que «està de tornada» del cristianisme 
i que ha deixat tota pràctica religiosa. Davant d’aquesta realitat han de brollar en nosaltres 
no poques preguntes:  
 

Aquests homes i dones que abandonen la religió: ja no la necessiten?  
Què queda en ells d'aquesta fe que un dia va habitar el seu cor?  
S'han tancat per a sempre al Déu viu i veritable de Jesucrist?  
Com apropar Déu a aquestes persones que, havent escoltat parlar d’Ell, avui li 
donen l'esquena?  
Pot el misteri de Déu arribar a ser Bona Notícia en la nostra societat?  
El Regne pot aportar alguna cosa realment nova i bona per als homes i dones 
d'avui?...  

 
Aquestes són preguntes que com 
a contemplatives ens fem. 
Certament són preguntes similars a 
aquelles que van despertar en 
Francesc i en Clara d'Assís un 
profund desig de presentar a la 
societat del seu temps un Déu 
proper, que es fa pobre amb els 
pobres i que comparteix els seus 
sofriments, però que alhora inunda 
els cors d'una alegria profunda que 
plenifica tota la realitat personal. La 
resposta a aquestes preguntes no 
és fàcil. 

 
L’aportació d'una comunitat contemplativa avui ha de ser:  
 

 Ajudar tota persona a experimentar Déu com Amic i Salvador. Que puguin captar 
que Déu és Summe Bé, Tot Bé, que trobar-se amb Ell fa feliç, que acollir la seva 
gràcia és viure de manera més plena i positiva. Això exigeix revisar l'anunci de Déu 
que es fa des de les nostres comunitats i el testimoniatge que es dóna d’Ell.  

 

 Ajudar a recuperar el sentit de la gratuïtat en tantes persones que no poden trobar-
se amb Déu perquè només viuen per al que és útil i el rendible. Com seguidores de 
Francesc i Clara hem d'ajudar a descobrir a la nostra societat que tot és DO. Que 
darrere de la vida, de la naturalesa i de l'univers; de les coses, dels esdeveniments 
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i de les persones; dels conflictes, les lluites i els sofriments, està l'amor i està la 
gràcia.  

 

  Ajudar a desenvolupar l'escolta de Déu: són molts els homes i dones que s'han 
quedat sense oïda per a escoltar Déu. Religiosament sords. I, no obstant això, Déu 
sempre s'ofereix calladament, en el silenci interior de cadascun. Ajudar a escoltar 
aquest Déu que ni pregunta ni respon amb paraules humanes, però que està en la 
vida, i parla a través d’ella. 

 
El servei evangelitzador de tota comunitat contemplativa té dos pilars principals: el 
testimoniatge i l'acollida. Considerem breument alguns trets del testimoniatge 
evangelitzador de la vida contemplativa.  
 

1. Testimoniatge nascut de la contemplació. És la pròpia experiència de Déu 
viscuda joiosament en la contemplació la que capacita a una comunitat 
contemplativa per oferir el servei del testimoniatge.  

2. En segon lloc, el testimoni només pot oferir la seva experiència des de la fe. La 
comunitat contemplativa no disposa d'altra força, que no sigui la vivència 
profunda de la fe. I si aquesta no es dóna, les seves paraules i els seus gestos 
queden buits.  

3. En tercer lloc, el testimoniatge no pot estar dissociat de la vida. En últim terme 
a Déu se li testimonia amb la vida, amb una vida lliurada amorosament a Ell. La 
força del testimoniatge sobre Déu està en la veritat. Només la veritat pot 
atreure i convèncer.  

 
 En aquest nou mil·lenni, les comunitats contemplatives estem cridades a mantenir i fer 
renéixer amb noves esperances el camí evangèlic. Això suposa un compromís fort a 
revisar, totes juntes, la nostra vida diària, els nostres esquemes, per a poder anar 
rebutjant, des de la nostra particularitat com dones consagrades tot allò que pot 
obstaculitzar la dimensió contemplativa, la qual necessita temps de diàleg personal i de 
silenci amb el Senyor. Som testimonis de Déu davant el món nosaltres, inserides en la 
nostra societat, igual que Clara el va estar en el seu temps, hem de respondre i 
col·laborar activament en l'acció evangelitzadora de la nostra societat. No oblidem que 
l'originalitat de la proposta 
espiritual de Clara d'Assís 
es manifesta, amb 
insistència, en la 
contemplació de la dinàmica 
del seguiment. Aquesta 
dinàmica de seguiment 
contemplatiu ens deu 
transformar en llum de la 
Divinitat per a poder-la 
irradiar als que estan prop 
de nosaltres i als que estan 
lluny. Som estem cridades a 
buscar noves formes de 
viure i testimoniar la nostra experiència de Jesucrist que per a nosaltres s'ha convertit en 
camí de vida. 
 

Gna. Clara Fernández,osc 
Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d’Onyar (Girona) 
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Marcel·lí i els joves: ulls atents, cor compassiu! 
 
El dia 18 d’abril, dia en què vam commemorar el 19è aniversari de la canonització de Sant 
Marcel·lí, era casualment a N.D. de L’Hermitage. El G. Luis Carlos i jo vam voler fer junts 
aquesta primera visita, des de la nostra elecció per al servei de Vicari i Superior generals. 
Va ser una alegria per a nosaltres passar-hi uns dies, trobar-nos amb la comunitat, 
conviure amb alguns grups i, particularment, tenir l’ocasió d’apropar-nos de nou al cor de 
Champagnat. 
 
Vaig passar un temps a l’habitació de 
Marcel·lí i, amb el murmuri del Gier 
que percebia agradablement a través 
de la finestra entreoberta, vaig poder 
escoltar i meditar. Vaig imaginar les 
hores que Marcel·lí va dedicar al 
silenci i a la pregària en aquest lloc, a 
part de descansar-hi cada nit. Vaig 
contemplar el seu escriptori, on va 
passar tantes hores llegint, escrivint 
reflexions o redactant cartes als 
germans i a les autoritats… al caliu 
de la mirada tendra de la Bona Mare 
que l’acompanyava… Aquí, en la 
quietud del silenci, li vaig demanar 
protecció, inspiració, ajuda perquè 
avui siguem capaços de recrear el 
seu somni en aquest moment de la 
història que ens toca viure. 
 
Van ressonar en mi les crides de l’últim Capítol general, inspiració de Déu per viure el 
carisma i la missió en els nostres dies: ser família global, ser fars d’esperança, ser 
constructors de ponts, ser rostre i mans de misericòrdia… caminar amb infants i joves 
marginats de la vida, respondre amb audàcia a les necessitats emergents. 
  
 
Vaig pensar en Marcel·lí al costat dels joves, en els seus ulls atents i en el seu cor 
compassiu. Vaig recordar el que vam dir al Capítol: "Creiem en la Missió evangelitzadora 
que ens urgeix a respondre al clam d’infants i joves de forma nova i creativa per avui". Sí, 
com ho va fer Champagnat. La seva atenció al món juvenil, en el context del seu temps, el 
va conduir a anar més enllà del seu estatus, dels seus privilegis sacerdotals, de les seves 
idees prèvies; a deixar la casa rectoral primer, o el poble de La Valla després; i a 
respondre amb creativitat obrint-se a opcions inèdites, amb solucions audaces, recreant el 
sentit de ser religiosos-germans. 
 
Les generacions joves d’avui, com les nostres ho van fer en el seu moment, aporten 
novetat i creativitat. Tenen molts trets positius, juntament amb elements de fragilitat, com 
va ser el nostre cas. Els joves són capaços de connectar fàcilment entre ells i de crear 
relacions, encara que de vegades semblaria que temen aprofundir-hi i fer-les duradores; 

Missatge del germà Ernesto Sánchez, Superior general dels Germans 
Maristes amb motiu de la celebració del 6 de juny de 2018 
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construeixen xarxes solidàries de manera desenfadada i són capaços d’accions altruistes, 
fins i tot lluitant contra tot allò que els porta a centrar-se massa en ells mateixos, en una 
societat que afavoreix l’egocentrisme i la indiferència; hi ha signes de la seva set i 
obertura a l’experiència interior i espiritual, encara que expressin dificultat cap al tema 
institucional; l’era digital és el seu món (i el nostre) i els obre a innombrables possibilitats, 
alhora que els pot amenaçar el risc de la despersonalització… Em pregunto: ¿com ho 
podem fer per disposar-nos a escoltar-los més i a fer camí junts, seguint Champagnat que 
els buscava pels carrers, per pobles i camins? ¿Com convertir-nos més en deixebles i, 
així, aprendre’n al costat seu, reinventant la presència amorosa entre ells que Marcel·lí 
ens va proposar? ¿Com podem aconseguir connectar més amb ells, utilitzant llenguatges 
adequats i accessibles, en la línia del nostre Fundador, la seva adaptació, la seva recerca 
de pedagogies noves, la seva obertura a missions inexplorades? 

 
Pròximament tindrà lloc el Sínode amb el tema: "Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional". Amb aquest motiu, el mes de març a Roma, el Papa Francesc es va posar a 
l’escolta d’un grup internacional de joves, els quals van expressar el seu sentir i les seves 
inquietuds. Com a congregació, vam ser convidats a fer-nos presents en aquesta trobada. 
Em ve al cap també aquell dia en què, durant el Capítol general, vam compartir estona 
amb un grup de joves procedents dels tres països de la Província Norandina. Dos dies 
abans d’estar amb nosaltres havien estat reflexionant junts i en connexió amb joves 
maristes de tot el món. Els vam escoltar, ens van presentar les seves inquietuds, ens van 
contagiar de dinamisme i il·lusió, ens van interpel·lar. 
 
Aquesta experiència de trobada amb els joves, junt amb la visita que vam fer als barris 
pobres i marginals de Medellín, incloent-hi alguns centres d’atenció a joves en situacions 
difícils, van marcar amb força la reflexió de l’assemblea capitular. Hem expressat que 
creiem “en la nostra presència compromesa, preferencial i coherent entre els infants i 
joves a les perifèries geogràfiques i existencials” i que “creiem en la promoció, protecció i 
defensa dels drets dels infants i joves, i en el seu empoderament com a agents de 
transformació”. 
 
Al món marista, avui disposem d’un gran nombre de centres educatius, en forma 
d’escoles, universitats o obres socials, i animem amb entusiasme els moviments juvenils 
en moltes bandes… ¿Amb quins mitjans concrets prioritzem els més necessitats de tots 
aquells que hi ha als nostres centres? I, encara més, ¿en quants d’aquests centres 
aconseguim arribar als joves de les perifèries geogràfiques o existencials? ¿Quins nous 



36 | 49 

 
 

passos hauríem de fer per arribar-hi? ¿Quines estructures podríem enfortir per a la 
promoció i defensa dels seus drets? 
 

 Marcel·lí va saber identificar aquests 
joves marginats, els va acollir, els va 
acompanyar i els va donar una resposta. 
El meu desig i reflexió, en la celebració 
d’aquest 6 de juny, és que redescobrim 
els seus ulls atents i el seu cor 
compassiu. I, en fer-ho, revisem com és 
la nostra mirada i la nostra actitud 
d’acollida cap a la generació jove, així 
com el nostre compromís concret per 
aquells qui són a les perifèries. 
  
Que la passió de Champagnat i dels 
primers germans animi la nostra entrega 
propera, acollidora i compromesa entre 
els joves d’avui. Molts germans han 
viscut aquesta entrega de manera 
exemplar. I em permeto recordar en 
aquesta data el G. Henri Vergés, que va 
donar la seva vida pels joves algerians, 
la beatificació del qual celebrarem aquest 
mateix any. El seu testimoni ens convida 
a recordar particularment aquells qui 
viuen la seva missió en països en 
situacions preocupants, com Síria, Sudan 

del Sud i altres zones del món en conflicte… motiu per pregar en comunió amb ells en 
celebrar el nostre Fundador. 
 
Que cadascú de nosaltres, Maristes de Champagnat, siguem capaços, com ell, de mirar 
amb ulls atents i mostrar un cor compassiu. Que la nostra Bona Mare ens inspiri i ens 
acompanyi en aquesta missió, com ho va fer amb ells. Bona festa de Sant Marcel·lí! 
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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  
 

 
 

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 
 
 

VIII Festival Internacional Orgue de Montserrat  
 

El VIII Festival Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in 
memoriam presenta un programa ric i divers, clàssic i innovador, amb tocs 
d’obertura cap a noves propostes i amb un nivell musical marcadament 
internacional. La voluntat del FIOM 2018, com diu el seu director musical, el P. 
Jordi-Agustí Piqué, és “d’explorar noves possibilitats sonores i artístiques que 
donin cabuda a gustos distints, sensibilitats múltiples i públics ben diversos”. 

  
La setena edició del Festival Internacional Orgue de Montserrat (FIOM) porta a la 
Basílica de Santa Maria quatre concerts, els dissabtes 16 de juny, 21 de juliol, 
11 i 25 d’agost, a les 21h, amb entrada lliure. Tots ells es podran seguir en 
directe a través de Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat), i també per 
les TV de la Xarxa de Comunicació Local. 

  
Programa: http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/programesfiom2018.doc i 
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

presentacions… 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/gospel.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/programesfiom2018.doc
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf
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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 

- 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  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

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
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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. 
 
 

Jornades d’Estudis franciscans  
 
JUNY: 
 
Dies 15 i 16: Jornades d’Estudis franciscans (Programa especial): 
 
Divendres dia 15: A la Facultat de Teologia (carrer Diputació, 231) 
“El llibre dels àngels” de Francesc Eimimenis (per Sadurní Martí) 
Carner i les Floretes (per Marcel Ortín) 
Sant Bonaventura ahir i avui (per Abel García Cezón) 
Documental de la Vida de Ramon Llull (per Joan Devesa) 
 
Dissabte dia 16: Al Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9) 
Una presència cristiana en el món musulmà (per Mario León, d’El Aaiun) 
Documental: 400 dels Caputxins a Arenys de Mar. 
 
Dia 21, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) 
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura i Cristianisme, 
Miguel de Unamuno, a càrrec de Fra Lluís Arrom. 
 
Dia 29, divendres, a les 20:00: 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia)

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
https://www.tdx.cat/handle/10803/125272
mailto:avellanes@maristes.org
https://maps.google.com/?q=carrer+Diputaci%C3%B3,+231&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=de+Pedralbes+(Baixada+del+Monestir,+9&entry=gmail&source=g
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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 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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Exercicis de silenci contemplatiu  
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L’Escola de Formació Missionera presenta la seva programació pel curs 
2018-2019  

 
El Programa de la Escuela de Formación Misionera comenzará en el próximo septiembre 
hasta diciembre. Si estáis interesados en que puedan participar en el curso religiosos/as y 
laicos/as como preparación antes de ser enviados, o quienes regresan de la misión y 
necesitan un tiempo de renovación, es muy importante que podáis comunicarlo. Urge cada 
año conocer con tiempo el número de alumnos con los que se va a contar. 
 
La Escuela tiene el objetivo de facilitar por una formación actualizada e integral de 
sacerdotes, religiosos y laicos con vocación misionera, con un profesorado que tenga 
también la experiencia de haber trabajado en misión o esté vinculado con el mundo de la 
misión, del voluntariado o de la cooperación. La formación que ofrece permite participar en 
las clases de manera presencial durante los tres meses del curso así como matricularse en 
los bloques o asignaturas que se consideren oportunos, de forma separada. Forman parte 
del patronato, junto a la CONFER, Obras Misionales Pontificias (OMP), Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), Instituto Español de Misiones 
Extranjeras (IEME), Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM), OCASHA-
Cristianos con el Sur (Ocasha-Ccs), Coordinadora de Asociaciones de Laicado Misionero 
(CALM) y Centro la Salle.   

 
 
 

Recés d’estiu a Sant Pere de les Puel·les  
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Tanda d’Exercicis Espirituals per a Religiosos i Religioses 2018 

El proper mes d’agost, concretament del diumenge 5 d’agost 
al divendres 11 d’agost, tindrà lloc a la Casa d’Espiritualitat 
Claret de Vic una tanda d’exercicis espirituals adreçat a 
religiosos o religioses. El tema central dels exercicis serà 
sobre “Jesucrist, rostre de la misericòrdia del Pare”. 

Acompanyarà els exercicis el P. Josep Rovira, missioner 
claretià. 

Per a més informació podeu trucar al telèfon 938 850 544, o 
bé enviar un correu electrònic a casaesp@claretians.cat 

 
 

Podem ser sants avui? 

 
Podem ser sants avui? 
Interpel·lacions de l’Exhortació 
Apostòlica del papa Francesc “Gaudete et 
Exsultate” sobre la santedat en el món 
actual 
 
Presentació del document: 
Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i 
secretari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense 
 
Testimonis: 
 
Annabel Carbonell, educadora i membre 
del consell assessor de la revista 
“Galilea.153” 
 
Josep Codina, missioner claretià i 
responsable d’apostolat dels Claretians de 
Catalunya 
 
Cristina Martínez, teresiana i directora de la 
Casa d’Espiritualitat Enric d’Ossó a Tortosa 
 
Suso Món, informàtic, filòsof i membre del 

Moviment de Professionals Catòlics 
 

Dilluns, 25 de juny. 19h.  
Sala Pere Casaldàliga. 

Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5. Barcelona. 
 
Organitza: 
Fundació Claret i Unió de Religiosos de Catalunya 

http://claretians.cat/projectes/espiritualitat-i-vida-cristiana/casa-despiritualitat-claret/
http://claretians.cat/projectes/espiritualitat-i-vida-cristiana/casa-despiritualitat-claret/
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 FECC Informa. Núm. 686 (04.06.2018)  
 

L’Escola Cristiana desitja encerts al nou conseller d’Ensenyament i es posa a la 
seva disposició 
Setmana important. Després de la presa de possessió del nou govern de la Generalitat, 
decau l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i l’estructura de govern de Catalunya es 
va desplegant. Ara correspondrà el torn dels directors generals. L’ensenyament concertat 
confia en el bon fer del conseller i espera la designació de la persona que ocupi la direcció 
general de centres concertats i privats. Ens sentim part del Servei d’Educació de 
Catalunya, que aplega les escoles públiques i les concertades segons disposa la LEC, i 
volem aportar-hi el nostre millor saber i fer, des de la nostra llarga i contrastada 
experiència de servei. Els pares ens confien els seus fills perquè ens coneixen o s’han 
informat; els mestres i el personal d’administració i serveis aporten la seva formació i el 
treball acurat de cada dia; i les titularitats el desig de servir a la societat catalana des dels 
seus idearis i projectes educatius. Tots compartim i vivim aquest sentit de pertinença a un 
gran projecte: el de la formació dels infants, adolescents i joves, que són la continuïtat del 
mil·lenari pas de les generacions que esmenta el poeta. Ens preocupa i ens ocupa amb 
esperança.  
En aquest inici d’etapa, felicitem el nou conseller, Hble. Josep Bargalló, i li desitgem 
encert en la responsabilitat assumida. Li oferim la nostra lleial col·laboració. Continuarem 
treballant des de les escoles cristianes, des del Servei d’Educació de Catalunya, per 
contribuir a la formació dels alumnes d’avui, ciutadans d’un demà que, ara ja, anem 
construint.  

      Signes dels Temps a TV3 : “50 anys de la Facultat de Teologia”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 anys de la Facultat de Teologia 
La Facultat de Teologia de Catalunya celebra mig segle de vida. Va néixer l’any 1968 i 
compta amb una seu central a Barcelona i cinc centres vinculats a Girona, Lleida, 
Tarragona, Vic i Mallorca. Una institució acadèmica on estudien 2.200 alumnes religiosos i 
laics, i que s’ha convertit en el pulmó intel·lectual de l'Església catalana. “Signes dels 
temps” entrevista Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. La 
conversa s’ha gravat al claustre del Seminari Conciliar de Barcelona. 

 

Aquest diumenge 10 de juny a les 10.30 a TV3. 
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 El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast  

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

 

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

Tindràs informació diària. 
 

 Calendari URC  
 

2018  JUNY 
11 dl CEVRE 

Reunió d’administradors/res 

12 dm URC: Junta directiva 

22 dv Reunió del SIRBIR 

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 

http://www.urc.cat/
mailto:sec.general@urc.cat
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