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L’Aquarius nageva ple d’històries i de vida cap a un futur d’esperança 

 

CALENDARI URC 2018-2019 
Podeu consultar-lo en pàgines interiors 

“Era foraster, i em vau acollir” Mateu 25,35 
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SF (Sense ficció) de TV3 va emetre el 12 de juny passat dos programes consecutius 
sobre els abusos sexuals: Shootball i Pedofília a l'Església: El pes del 
silenci. Shootball dirigeix els focus sobre Joaquín Benítez, professor d’Educació Física, 
pendent del judici que tindrà lloc a finals del primer trimestre de l’any vinent, quan s’hagi 
acabat la fase d’instrucció. El relat deixa enrere, durant un temps, les sales de justícia per 
tornar als platós. S’ha mantingut constantment a les pàgines d’un rotatiu, l’obsessió del 
qual n’ha desbordat les línies informatives per reflectir interessos extraperiodístics. El jove 
director, Fèlix Colomer, més pendent de la forma que del fons, que el sobrepassa, entra 
en contacte amb alguns 
protagonistes del cas, 
especialment amb el pare 
d’un alumne. Amb el 
presumpte pederasta, 
s’escapa de la realitat per 
crear alguna situació 
teatral, fictícia i poc 
consistent, quan el 
professor de genolls 
demana perdó. L’accés 
de les càmeres al col·legi 
i l’entrevista amb el seu 
director actual han estat 
possibles gràcies a haver sol·licitat la col·laboració amb engany per a un projecte vinculat 
a la protecció de la infància. La finalitat, tal com s’ha vist, era una altra. La seva actitud 
dolosa s’evidencia a més en l’ús de fotografies, trucades telefòniques, micros, absència de 
permisos… Cal que recordem els fets. El col·legi marista va denunciar a la Fiscalia de 
Menors els fets d’un abús, el primer cas de què es tenia coneixement. Per tant, el centre 
educatiu el juliol del 2011 no es va mantenir en silenci. Va anar a una instància judicial 
pública, després d’haver desvinculat laboralment i fulminantment el professor. Després 
d’un parèntesi llarg de cinc anys, el febrer del 2016, es va orquestrar la campanya 
mediàtica liderada pel pare protagonista del film. Des de l’àmbit judicial es va arribar a 
afirmar: «No conec fins avui cap altre centre o col·legi que hagi pres la iniciativa de 
denunciar penalment un professor.» TV3 ha emès un programa de part, una informació 
amb distorsions i falsedats al servei de la publicitat. El segon programa tenia com a 
objectiu el papa Francesc. 

  
Afegitons 
 
Dues de benvingudes i comiats 
L’URC dóna la benvinguda a Marcel·lí Joan, nou director general d'Afers Religiosos, i 
agraeix a Enric Vendrell la seva dedicació en aquest carrec al llarg dels cinc darrers anys. 
La nostra benviguda a Joan Josep Moré i Ramiro, salesià, com nou delegat episcopal de 
Vida Consagrada de l’Arxidiócesi de Barcelona i l’agraïment a Mn. Francesc Prieto que ha 
desenvolupat aquesta responsabilidad fins ara 
 
Dues sol·licituds 
L’Associació Acció Solidària contra l'Atur i la Fraternitat Missionera Verbum Dei demanen 
locals o espais per atendre les seves necessitats. 
 

Lluís Serra Llansana 

La tornada als platós 
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Butlletí informatiu 

Davant l’emissió, ahir, a TV3 del documental "Shootball", volem fer les següents 

consideracions:  

Es tracta d’un producte tendenciós, parcial i amb greus mancances ètiques, tant per 

les afirmacions i acusacions que s'hi fan contra els Maristes, totalment falses i 

insidioses, com per la seva finalitat: fer d'un fet tan greu com la pederàstia i l’abús 

sexual a infants un trist espectacle.  

La productora responsable de la realització de "Shootball" va demanar la participació 

dels Maristes en un reportatge sobre la protecció als infants i joves en els centres 

educatius, juntament amb altres institucions. Per tant, els veritables objectius del 

documental van ser sempre amagats darrere de subterfugis i manipulacions. El 

reportatge presenta la nostra institució de forma distorsionada i condemnada 

mitjançant l’ús i abús de tècniques manipulatives que vulneren tots els valors i el Codi 

Deontològic del periodisme.  

Segons dades del Consell d'Europa, un de cada cinc nens i 

nenes és abusat. Educadors, famílies i institucions com els 

Maristes estem treballant per combatre aquesta trista 

realitat. En aquest sentit, lamentem que la cadena de 

televisió pública del nostre país afavoreixi l’espectacle 

sensacionalista i doni veu a les afirmacions d'un 

presumpte pederasta, pendent de judici.   

Estem estudiant dur a terme les accions judicials que 

corresponguin contra les acusacions fetes tant al 

documental com a les xarxes socials per part de la 

productora responsable de "Shootball", donat que no tenen cap mena de veracitat i 

són únicament opinions personals no contrastades.  

Com a mostra, els Maristes vam ser els primers i únics a denunciar a la Fiscalia de 

Menors Joaquín Benítez l'any 2011, tan bon punt vam tenir notícia de fets 

presumptament constitutius de delicte.  

Reiterem que ens dol profundament no haver estat prou capaços de prevenir les 

accions d'un pederasta i que els nens no hagin tingut l'entorn segur que en tot 

moment haurien hagut de tenir.  

Els Maristes, conjuntament amb altres institucions, continuem treballant en la 

prevenció i protecció dels abusos sexuals en infants i joves. També des de fa anys, 

treballem per promoure els drets dels infants en les obres educatives maristes i en la 

seva participació i ho continuarem fet, com a eix principal de la nostra acció 

educativa.  

Fundació Champagnat i Fundació Anna Ravell  

Emissió del documental “Shootball” al programa Sense Ficció de TV3 
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Salesià. Doctor en Teologia especialitat 
en Litúrgia i Sagraments per la Facultat 
de Teologia de Catalunya; Llicenciat en 
Teologia Sistemàtica especialitat 
Sagraments, per la Facultat de Teologia 
de Catalunya; Llicenciat en Història per 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És professor de Sagraments a l’Institut 
Superior de Ciències Religioses Don 
Bosco; professor dels sagraments de 
Guarició (Penitència i Unció) a la 
Facultat de Teologia de Catalunya; 
professor del sagrament de la Penitència 

a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona; professor de Història de l’Església a 
Catalunya a l’ISCREB. 

Ha publicat el llibre J. J. Moré, Eucaristia i Penitència, Barcelona: CPL 2013. 

Benvolguts, 
 
Amb aquestes ratlles m'acomiado de vosaltres, agraint al Senyor el poder haver compartit 
aquests anys de camí i servei, des de Ia Delegació Episcopal per a Ia Vida Consagrada. 
El Sr. Cardenal ha nomenat al P. Joan Josep Moré, salesià, per continuar fent aquest 
preuat servei a Ia Vida Consagrada. 

Amb senzillesa i humilitat demano perdó per les meves limitacions. Però per damunt de 
tot, dono gràcies a Déu per l'oportunitat que he tingut de conêixer més a fons les 
comunitats contemplatives i els diferents carismes de Ia nostra arxidiàcesi fent camí junts 
en aquests darrers anys. 

Ha estat una gràcia de Déu comprovar l'amor, l'esforç, Ia donació, el sacrifici i Ia 
generositat de tants consagrats. Certament, també l'experiència de Ia precarietat de 
persones i mitjans, ha estat una font de sofriment compartit i purificació, que m'ha portat a 
intensificar Ia pregària per les comunitats i cercar Ia voluntat de Déu en aquesta época 
complexa, que és també una oportunitat de renovació. 
Si he de resumir aquests anys de dedicació a Ia Vida Consagrada he de dir que ha estat 
una gràcia i un do immerescut. 

Ara, des de Ia parràquia de sant Isidre Llaurador i de Ia missió evangelitzadora i 
pedagògica de Ia seva escola parroquial, continuaré pregant per vosaltres igual que 
espero que ho feu per mi i el meu treball pastoral. 

Rebeu una forta i fraternal abraçada.  
 

Francisco Prieto Rodríguez, pvre. 

El salesià Joan Josep Moré i Ramiro, nou delegat episcopal de Vida 
Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona 

Carta de comiat de Mn. Francesc Prieto com a delegat episcopal de Vida 
Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona  
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Marcel·lí Joan serà el nou director general d’Afers Religiosos. Nascut a Barcelona l’any 
1959, és periodista per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor del postgrau de 
Comunicació institucional i religió a l’era digital a la Universitat Ramón Llull. 
  
En l’àmbit eclesial, ha estat secretari del Consell Pastoral Diocesà de Barcelona i delegat 
general dels Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona.  Ha participat en la 
Comissió Preparatòria del Concili Provincial Tarraconense i també ha estat un dels 
impulsors del document “El fet religiós a la Catalunya del futur”. 
  
El nou director general d’Afers Religiosos ha estat fins ara patró de la fundació Claret, 
secretari del capítol de Barcelona de la fundació Vaticana Centèssimus Annus i membre 
del Grup Sant Jordi de defensa i promoció dels drets humans. En els camps de la joventut 
i la cooperació, és president de l’Associació José Ramón Zudaire de l’Hospitalet i ha estat 
patró de la Fundació Akwaba, dedicada al tercer i quart món. Com a director general 
d’Afers Religiosos, serà el màxim responsable a l’hora d’atendre les diferents entitats 
religioses establertes a Catalunya. 
  
Joan acumula anys d’experiència en l’àmbit públic: ha estat adjunt al primer director 
d’Afers Religiosos de la Generalitat del 2000 al 2004, cap de premsa i relacions públiques 
de la Direcció General de Joventut, cap de relacions externes de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, i cap de premsa de la Delegació Territorial de la 
Generalitat a Barcelona. 
 

Marcel·lí Joan, nou director general d’Afers Religiosos de la Generalitat 

de Catalunya 
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Benvolgudes i benvolguts,  
 
Ha arribat el moment de dir-vos a reveure. I també el moment de donar-vos les gràcies, 
perquè sento que he donat molt, però també sento que he rebut tant de tanta gent! I és 
per això que vull fer alguns agraïments: 
 
Agraïment al Govern de la Generalitat, als diferents governs als quals he servit en aquests 
cinc anys; especialment a la vice-presidenta de la Generalitat, Joana Ortega, per haver-
me confiat la Direcció General d’Afers Religiosos. I també a la consellera Meritxell Borràs, 
que per dues vegades em va fer confiança per continuar al capdavant de la Direcció 
General. 
 
Agraïment a l’equip de persones que treballen a la Direcció General d’Afers Religiosos: la 
Isabel, l’Agustí, el Joan, l’Anna, l’Esperança, l’Antònia, la Rosa Maria, la Sara Maria i les 
dues Montses (i la Carme, en Marcel, en Joan i la Maria, que també van formar part de 
l’equip!) Sense totes elles res del que hem fet no hauria estat possible.  
 
Agraïment a totes les entitats i comunitats religioses del nostre país. Necessitava la vostra 
col·laboració, la vostra complicitat i la vostra paciència, i us he tingut sempre ben a prop. 
He mirat de treballar per totes i cadascuna de les diferents confessions i tradicions a partir 
de la defensa del dret de llibertat religiosa. 
 
No han estat uns anys fàcils, la crisi econòmica va comportar una reducció dràstica de la 
despesa de la Generalitat, 
però plegats hem treballat 
aprofitant al màxim els 
mitjans de què hem pogut 
disposar. Malgrat el meu 
desig de complaure-us en tot 
moment, us demano 
disculpes si no he respost a 
les vostres expectatives. Soc 
conscient que no soc jo qui 
ha de valorar la feina feta, 
però deixeu-me dir només 
que n’estic ben orgullós, 
encara que tots sabem que 
queda molt camí per recórrer. 
 
Tanco, doncs, un capítol de la meva vida i cal obrir-ne un altre. Ara mateix no puc dir-vos 
ni a on ni com continuarà la meva vida professional. Sapigueu que estic buscant feina. 
 
Per tal que puguem seguir en contacte, us deixo aquesta nova adreça de correu 
electrònic:  enricvendrellaubach@gmail.com 
 
Ben cordialment, 
 
Enric Vendrell i Aubach | Barcelona, 12 de juny de 2018 

Carta de comiat d’Enric Vendrell com a director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya 

mailto:enricvendrellaubach@gmail.com
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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 

 

 

 

Fòrum de qüestions econòmiques 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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La reunió d’administradores i administrados generals i provincial va tenir tres moments:  
 
Primer, 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” a 
càrrec d’Eduard Ibáñez, director 
de Justicia i Pau de Barcelona i 
Coordinador de Justicia i Pau 
d’Espanya. Una presentació molt 
interessant que va suscitar un 
diàleg animat. 
 
Segon, la presentació de temes 
econòmics d’estudi i reflexió. 
Els que van suggerir-los, van 
explicar-ne el motiu i després es 
va obrir un diàleg d’intercanvi 
sobre els diversos punts de vista 
sobre les qüestions plantejades. 
Finalment, es van obrir 

espontàniament nous temes, que es van recollir per a proper reunions. 
 
Tercer, es va arribar a la conclusió de tenir dues reunions a l’any d’aquestes 
característiques.  
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Benvolguts i benvolgudes sardanistes,  
 
Les dues grans manifestacions populars del nostre poble, la sardana i els castells, ens 
mostren ben bé el nostre tarannà; units donant-nos les mans o fent una pinya compacte; 
per construir quelcom tots plegats. 
 
No és pas un tema del tot estrany a la nostra vida de monjos, si més no com a metàfora. 
Les paraules plenes de confiança dels salms, o les que expressen alegria i lloança, o les 
peticions i súpliques, van teixint en l’aire i en el pensament com una immensa sardana, 
infinita, que ens va unint misteriosament, tots els monjos, en una rotllana plena de sentit i 
de profunditat.  

Com la sardana, la nostra pregària es va tornant un cercle i va creixent, tot eixamplant-se, 
com una abraçada capaç d’unir tots els sentiments humans.  
 
El cercle d’una abraçada, com el de la sardana, com una pinya castellera, sempre és 
obert i acollidor. Sempre n’hi cap un altre. 
I alhora és protector, crea com un àmbit de seguretat, un espai protegit que ens permet 
créixer i madurar, com a persones, com a grup, com a comunitat, com a poble.  
 
No és estrany que la sardana o els castells hagin esdevingut un dels nostres signes 
d’identitat. Ens representen i expressen molt bé els nostres valors, els valors que estimem 
com a poble, com a societat. Sabem fer pinya, com una gran colla castellera que enlaira 
les seves construccions cap al cel o una rotllana sempre atenta a qui s’hi vulgui afegir. 
 
En els moments de dificultat, mai no ens tanquem amb referents d’identitat tancats, 
mesquins, exclusius. Som capaços de trencar aquests referents, com es trenca una 
rotllana, per acollir-ne de nous, per integrar-ne de nous, tal com els balladors d’una 
rotllana acullen els nouvinguts, sense recança.  

Missatge de l’Abat de Poblet pel Dia Universal de la Sardana 2018 
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Com la sardana, que pot anar creixent en múltiples rotllanes, a voltes concèntriques, som 
capaços de crear espais diversos, espais de trobada i d’acollida, espais capaços d’obrir-se 
i de dialogar els uns amb els altres. I això des d’uns pressupòsits molt senzills, que 
requereixen tan sols una atenció delicada i una mica d’imaginació: com els passos de la 
nostra dansa, ara curts ara llargs, ara enlairant-se amb força, ara descansant suaument. 
Amb una força comunicativa, que neix del cor i es comunica pels braços i les mans dels 
balladors.  
 
La sardana expressa ben bé allò que som a les arrels, als fonaments de la nostra identitat: 
la força que rau en la flexibilitat, en la lleugeresa. Si alcem els ulls, però, cercant nous 
horitzons, la sardana, a casa nostra, es converteix en un castell humà, bell i audaç, capaç 
d’enfilar-se, capaç de projectar vers l’infinit tota la força i tota la flexibilitat dels qui fan 
pinya ran de terra.  
 
Serà bo, doncs, que mentre promocionem i estimen la sardana conreem també els valors 
que ens distingeixen més com a poble.  
 
En l’espai petit del nostre dia a dia, siguem capaços d’enllaçar rotllanes que, amb la seva 
força expansiva, com en una superfície aquosa, es multipliquin en noves rotllanes 
d’amistat i de solidaritat; sempre oberts a l’altre, mai tancats en l’exclusivitat, sempre 
esperançats en el futur.  
  
Santa Maria de Poblet, 6 de juny de 2018 

fra Octavi Vilà Mayo  
Abat de Poblet 

 



11 | 37  

“La meva una vida no és gaire interessant; però té una cosa en comú que cada vegada 
valoro més: anar acollint les coses que vénen impensadament i que t’obren moltes portes 
que no t’imaginaves”. Discret i humil, qui va ser durant 12 anys provincial de l’Escola Pia 
de Catalunya i president de la Unió de Religiosos de Catalunya, l’escolapi Andreu Trilla, 
insisteix com n’és d’important “obrir els ulls”. Amb aquesta entrevista sumem un nou 
testimoni a la ‘Sèrie dels ex’, dedicada a religiosos que han tingut un càrrec de 
responsabilitat en el passat i que expliquen com viuen la nova etapa de disponibilitat. 
 

 
“Cada dia descobrim coses; estic moderadament content”. L’Escola Pia és casa seva: hi 
va entrar amb cinc anys i no n’ha sortit. Andreu Trilla Lloberta és nascut a Balaguer l’any 
1940, té 77 anys. És el segon de 4 germans: un més gran per davant i dues noies per 
darrere. Alumne de l’Escola Pia de Balaguer des de petit, la vocació arriba per mimetisme. 
“Vaig tenir un mestre escolapi a Balaguer que era una persona extraordinària i volia ser 
com ell; típic!”. 
 
Els anys de formació 
 
“Sóc d’aquella generació que vam entrar al que a vegades es diu ‘seminari menor’, que 
nosaltres en dèiem ‘calassanciat’”. Tenia 12 anys i era com internat. “No em sap gens de 
greu, vaig aprendre a viure sol, amb autonomia de la família, una sèrie d’hàbits i de 
disciplina de vida pròpia d’aquells anys”. 
 
Any i mig de noviciat a Moià, fins que fa els 16 anys. A finals d’any va fer els primers vots. 
“Ara no els fa ningú a aquesta edat”. Estudia filosofia i teologia a Irache, a Navarra, un 
antic monestir prestat a l’Escola Pia. Tres cursos de filosofia i al mateix temps, magisteri. 
A Albelda de Iregüa, prop de Logronyo, estudia teologia i l’acaba a Salamanca. Es 
llicencia el 1964. “En tinc un record molt viu perquè va morir Joan XXIII a començaments 
d’estiu. Era l’època dels exàmens i estàvem pendents de les notícies”. 

Andreu Trilla: “M’he acostumat a dir que sí a tot” 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/religiosos-disponibles
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S’estrena a Tàrrega. Es dedica quatre cursos a fer classes al batxillerat de l’època, amb 
nanos de 10 anys, de francès, història, geografia, religió, literatura. “Tot i que tinc el títol 
de mestre, amb petits no hi he treballat mai, sempre a partir de 10 anys”. 
 

De París a Irache 
 
Acabat el curs, per vacances, se’n va a París. 
És el maig del ‘68: “No hi vaig anar a veure 
l’ambientillo, però el vaig veure, és clar!”. Es 
treu el títol de professor de francès a l’Aliança 
Francesa. Estant a París rep una carta del 
provincial: “Em deia que m’havia de traslladar 
allà on havia estudiat, a Navarra, a Irache, per 
fer de professor”. Trilla fa notar com ha 
canviat la comunicació amb els provincials. 
Què fa després d’aquella carta? “Recullo els 
quatre trastos que tenia i cap a Navarra”. 
 
Allí hi fa tres cursos a l’escola que tenien de 
magisteri de l’Església. “Com que era el més 
jove de la comunitat em va tocar fer el que 
ningú volia fer”. Es refereix a un pla nou de 

didàctica que assumeix sense saber per on anava. “Una anècdota que explica com quan 
t’hi poses bé, la cosa va prou bé”. 
 
De Sant Antoni a l’Hospitalet 
 
La casa tanca i es traslladen els pocs que queden a Barcelona. Som al 1971. A la ronda 
de Sant Antoni, davant del mercat. Avui hi a les oficines centrals de l’Escola Pia. Allí 
comparteix comunitat amb Ramon M. Nogués, que feia de responsable, i Genís Samper, 
al Centre Escolapi de Pastoral. 
 
En acabar aquells dos cursos li diuen que vagi a l’Hospitalet. Qüestió d’obediència: “Et 
feien un paper escrit que deia ‘per obediència, vagi a aquest lloc’”. En aquella ocasió 
recorda que la comunicació va ser més curiosa: “El provincial d’aquella època, Josep 
Almirall, que ja va morir, vivia amb mi a la comunitat, ens veiem cada dia; un dia em troba 
pel carrer a la plaça Universitat i em diu ‘t’havia de dir una cosa... ens aniria molt bé que 
anessis al barri de can Serra, a l’Hospitalet...”. Es va quedar parat: “No sabia ni on t’era ni 
què s’hi havia de fer”. 
 
A L’Hospitalet hi falta gent. “Sabia que vivien en un pis, a l’avinguda de can Serra H26, 
12è 3a. Em va costar de trobar, era un barri que encara s’estava fent”. Entre els 
companys de comunitat d’aquell moment hi ha el Jaume Botey, mort recentment. 
 
Allí treballa en un institut públic, que depenia de l’ajuntament. “Era l’únic professor de 
religió i feia moltes hores”. En aquella època és tutor dels més grans: “Una experiència 
molt maca, en tinc molt bon record”. Un grup amb el qual encara manté relació. 
 
Com la gent del barri 
 
“Passàvem un moment dolç al barri”. El situa a finals del franquisme. Els veïns del barri 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cristianisme-segle-xxi-homenatja-nuria-raventos
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van construir una parròquia popular: “Li van posar Casa de reconciliació, una experiència 
increïble”. En aquells locals s’hi feien reunions d’assemblees obreres i “coses que mai 
hauria imaginat”. Recorda una ocasió concreta: “Trobar-te els grisos a fora que hi volen 
entrar a la sala i tu et plantes a la porta i dius ‘ja saben que no poden entrar, tenen 
autorització del bisbe? Hi ha un concordat, no poden entrar’”. Diu que estava mort de por: 
“Vaig aguantar el tipo i vaig aprendre una cosa més”. 
 
“Allò ens va fer despertar les ganes de ser una mica més com la gent del barri”. I així va 
ser com un altre escolapi va buscar feina de paleta. I Andreu Trilla també, en una 
copisteria. Hi va treballar durant vuit anys. Vuit hores diàries a la impremta i a la tarda, al 
barri, començaven les activitats a la parròquia. Classes a una escola d’adults que “era 
totalment gratuïta i els professors eren voluntaris” i, hi afegeix “coses per l’estil”. Fins l’any 
1988. 
 
El mes de març tenen capítol provincial i li proposen entrar a l’equip de govern. “Cap 
problema”, li va dir. “M’anava acostumant a dir que sí a tot”. Trilla considera que el 
provincial, en aquell moment Josep Liñán, “se la va jugar una mica perquè tenia mala 
imatge”. Per què? “Per estar en un barri obrer, corrien veus que era enemic de les 
escoles”. Trilla havia signat manifestos a favor de l’escola pública. 
 
El mandat va durar tres anys: “Estar a l’equip de govern et dona un coneixement que no 
tens si no hi ets, veus els problemes reals”. Un temps en què es passeja per les escoles i 
les comunitats, parlant amb molta gent. 
 
Provincial per la Llei de Murphy 
 
 El març del 1991 hi ha nou capítol i surt elegit 
provincial. “Vaig riure molt perquè vaig pensar que 
realment la Llei de Murphy realment funciona”. El 
juliol hi ha capítol general i s’estableix la 
temporalitat dels mandats dels provincials, de tres a 
quatre anys. A Trilla el tornen a reelegir dues 
vegades més, que és el límit “per impedir la 
perpetuació en els càrrecs”, apunta. “Em deurien 
tornar a votar per allò de més val boig conegut”, diu 
amb humor. 
 
Ser provincial l’introdueix a la Unió de Religiosos de 
Catalunya, que també presidirà. “Els cansats fan la 
feina”, diu en relació al moment que li demanen 
presidir la URC. Amb el CEVRE li demanen una 
xerrada sobre ‘El desert a les ciutats’ i allò li obre tot 
un món. Coneix a fons Carles de Foucault i té la 
necessitat de fer experiència d’ermita. 
 
“Jo que era de vida activa, passar un mes allà als Monegros, va ser una experiència molt 
rica, no precisament plaent, però sí d’autoconeixement”. Amb aquestes xerrades de la 
URC comencen a demanar-li recessos: preparar-los, diu, “si no vols parlar de llibre, sinó 
de coses que has viscut, enriqueix molt la teva experiència”. 
 
Trilla parla també de la importància del laïcat. “L’Escola Pia n’ha estat capdavantera, hi 
creiem i, si hi creus, ho has de demostrar”. A l’Escola Pia els directors de les escoles, els 



14 | 37  

ecònoms i els que tenen firma al banc, tots són laics. “És una aportació de cara a valorar 
el laïcat a l’Església”. 
 
Com a provincial el succeeix Jaume Pallarolas, que va morir el febrer de 2016. “Una 
pèrdua molt gran”, diu Trilla. 
 
La Fundació Servei Solidari 
 
Amb el mandat de Pallarolas s’ofereix pel que convingui. A l’antiga església dels 
santonians, Trilla funda Servei Solidari. “Era el moment fort de la immigració i volíem oferir 
un servei sempre dins del que sabem fer, que és l’educació”. La Fundació Servei Solidari 
havia crescut amb moltes activitats: cursos de català i castellà, creació miniempreses. 
 
Per edat, Trilla ja estava jubilat: “A l’Escola Pia ens jubilem com tothom, a l’edat dels 65 
anys: no tenim el privilegi de continuar mantenint el lloc de treball”. I demana un relleu 
perquè hi veu “moltes 
oportunitats de futur”, però no 
sent que sigui qui ho hagi 
d'empènyer. “Jo no tenia una 
formació específica ni l’edat 
amb l’empenta que fa falta”. 
El provincial li demana 
aguantar un parell d’anys fins 
que hi posa Carles Gil, “un 
dels pocs escolapis joves, és 
advocat, parla quatre idiomes, 
és un gran coco; i amb molt 
de gust li vaig fer el traspàs”. 
 
Cap a Igualada 
 
Trilla torna a “quedar 
disponible”. El provincial 
d’aleshores, Jaume Pallarolas, li pregunta: “A tu t’és igual viure a Barcelona que viure en 
un altre lloc?”. Explica que tenen tres escoles sense cap escolapi religiós en la zona de 
Balaguer, Tàrrega i Igualada, i volen crear una nova comunitat per atendre-les. Aquest 
agost farà deu anys que s’instal·la a Santa Margarida de Montbui, a tocar d’Igualada. Hi 
viu amb Aniol Noguera i Manel Begonyà. 
 
La separació de les comunitats de dins l’edifici de les escoles comença molt enrere. La 
tradició manava que el director de la comunitat ho era també de l’escola. “Un pot ser molt 
bon responsable de la comunitat i no tenir preparació per dirigir un centre”. Després 
separen també les comunitats. Ho fan abans del Concili Vaticà II, però “després agafa 
molta força”. Per a Trilla “és entendre l’experiència religiosa d’una altra manera, no gens 
conventual”. 
 
En aquest vídeo ens ensenya el claustre de l'Escola Pia d'Igualada, d'un antic convent 
dels agustins. Un espai que obren a la ciutat: 
 
En actiu amb grups i xerrades 
 
Com a jubilat, avui, passa més hores al cotxe que a la comunitat. Es dedica a llegir i 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/comiat-jaume-pallarolas-escolapi-va-donar-vida
http://serveisolidari.org/ca
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escriure, fa traduccions i acompanya una desena de grups diversos: famílies, parelles 
joves i els grups d’estudi de bíblia, que en diu ‘grups de Lluc’. Una dedicació petita per 
grup, d’una o dues hores al mes a la que hi suma dir missa en comunitats. Hi va contreure 
compromís quan vivia a Barcelona. “Aquest vespre per exemple aniré a dir missa a les 
oblates”. Parla també de les religioses de Jesús-Maria al carrer Trafalgar i d’una comunitat 
de base a Gavà, on fa més de trenta anys que hi va. 
 
També fa xerrades en escoles, com una sessió trimestral que fa al claustre de professors 
d’una escola de les Filles de la Caritat, a prop de la clínica Delfos. També dins l’Escola Pia 
en fa a Igualada, Sant Antoni i Tàrrega: a totes les aules, hi fa mitja hora un cop al 
trimestre. “Acabo una mica planxat, però és boníssim contra l’alzheimer”. 
 

 No hi tracta temes directament 
religiosos sinó de formació 
humana i valors. “Que una 
escola sigui cristiana no depèn 
de que la clientela sigui cristiana: 
no és una botiga de fidels”. Trilla 
considera que “això et planteja el 
respecte per les consciències de 
la gent i com transmetre els 
valors de l’evangeli ho has de fer 
per l’actuació, per la forma 
d’organització...”. Posa un 
exemple: “No seria, diu, una 

escola cristiana si no paguéssim el que toca als que treballen a la casa”. Fora de les aules 
és on fan una pastoral més explícita per qui ho triï voluntàriament. 
 
Amb les traduccions destaca la descoberta de Marie Balmary, que li ha ensenyat a “tenir 
la valentia d’interpretar les lectures”. Li va fer conèixer Carles Mascaró, un company que 
era a París a l’època, amb qui sempre intercanviaven llibres. L’experiència de traduir i de 
llegir també ha estat una obertura. “De molt petit m’agradava llegir: amb deu anys vaig 
llegir El criteri de Jaume Balmes i La Ilíada i La Odissea”. 
 
Què significa l’obediència? 
 
Al llarg dels anys s’ha fet conscient de què significa el vot d’obediència. “El camí que 
faries tu no és el que fas si hi ha altres ímputs externs”. Dir que sí és una línia que ha anat 
enfortint: “He agafat com a norma que, sempre que puc, dir que sí; i m’ha anat bé”. “Tens 
la impressió que la teva vida es va construint amb materials que et vénen de fora i és molt 
més ric”. 
Trilla ha viscut el procés d’obertura de l’Escola Pia, que lliga al fet de “prendre’s més 
seriosament què vol dir ser cristià”. Com entén aquesta fe? “Ser cristià no és pas amb una 
afiliació teòrica, doctrinal. Caminem cap al misteri, cap al que no sabem, i ser cristià és ser 
dòcil amb això”. “Ara amb la mort de Jaume Botey, que va ser company, molt estimat, 
passes un moment de molta concentració de consciència”. Agraeix haver pogut 
acompanyar tantes persones: “En tinc un cabàs ple, em sento molt privilegiat”. 
  

Laura Mor | Catalunya Religió 
  
Consulteu l’article: https://www.catalunyareligio.cat/ca/andreu-trilla-acostumat-a-dir-
si?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-06-04_butlleti 

http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4108
https://www.catalunyareligio.cat/ca/andreu-trilla-acostumat-a-dir-si?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-06-04_butlleti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/andreu-trilla-acostumat-a-dir-si?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-06-04_butlleti
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Vida religiosa, junio 2018 

Hermano, simplemente hermano 

Una periodista española publicó el 
pasado mes de abril el relato de la 
agresión sexual que había sufrido 
cuando tenía trece años, como 
reacción a una polémica sentencia a 
cinco hombres que habían violado a 
una joven de 18 años. 
Inmediatamente se desencadenó una 
cadena de valientes y conmovedores 
testimonios de miles de mujeres de 
todo el mundo, usando el hashtag 
#Cuéntalo, que llegó a convertirse en “trending topic” a nivel mundial. 

En medio de esta oleada de indignación masiva, la comunidad de Carmelitas descalzas 
de Hondarribia publicó en su cuenta de Facebook un mensaje corto en el que dicen que 
están comprometidas en la defensa de los derechos de todas las mujeres a actuar 
libremente, “sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por 
ello”. Y termina el texto con un mensaje de solidaridad con la víctima de la violación, 
diciéndole: “hermana, yo sí te creo”. El mensaje se hizo viral a las pocas horas, y por él se 
interesaron y lo difundieron medios de comunicación de varios países.  

Los comentarios que aparecen en Facebook, provenientes tanto de personas creyentes 
como no, son mayoritariamente elogiosos, agradeciendo la toma de posición y diciendo 
cosas como: “en esa Iglesia sí creo”. ¿Qué nos dice el hecho de que haya causado tanto 
revuelo un sencillo mensaje de 99 palabras? 

En primer lugar, parece que pocas personas se esperaban una toma de posición tan clara 
por parte de una comunidad religiosa, y por eso tanta sorpresa: ¿pudiera ser que estemos 
demasiado lejos y demasiado callados, de manera habitual, ante situaciones de 
sufrimiento e injusticia? Por otra parte, creo que mucha gente, que se acostumbró a ver a 
la Iglesia como a la institución del “no”, quedó descolocada ante un lenguaje como el de 
las carmelitas, que describe sin juzgar; que no es arrogante, sino humilde; que no 
condena, sino que muestra profunda compasión y empatía; que se solidariza y 
compromete con la defensa de los derechos de las mujeres. Varias personas reconocen 
que se emocionaron e incluso lloraron al leer el mensaje. Y una de ellas afirma: “No me 
sorprende en absoluto que la reconciliación de la Iglesia con una gran parte de la 
sociedad la inicien mujeres...” 

Pudiera ser que algunas personas hayan criticado a las carmelitas o incluso las hayan 
acusado de “oportunistas”. A mí me parece que, con toda sencillez, han escuchado al 
Espíritu que habla a través de los signos de los tiempos, y han dado su pequeña 
aportación evangélica.  

Nos han recordado a todos que frecuentemente pecamos más por exceso de prudencia 
que de audacia. Y que la construcción del Reino debe hacerse con todas las personas de 
buena voluntad, creyentes o no creyentes, participando en “esa marea algo caótica que 
puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, 
en una santa peregrinación” (EG 87). 

Emili Turú 

#Cuéntalo 
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La Sala Puig i Cadafalch del Monestir exposa els plànols inèdits de la reconstrucció 
de la Basílica, de l’any 1877 
 
Aquest dimarts 12 de juny ha tingut lloc a la 
Sala Puig i Cadafalch de Montserrat l’acte 
de presentació de la restauració dels 
plànols de l’absis i cambril de la Basílica de 
Santa Maria, de l’arquitecte Francesc de 
Paula Villar Lozano, en què va intervenir 
Antoni Gaudí (1876-1877). En l’acte, 
presidit pel P. Abat Josep M. Soler, han 
intervingut el G. Josep Galobart, arxiver del 
Monestir, que ha parlat de la historia 
d’aquests plànols; i les restauradores 
Carme Bello i Àngels Borrell, d’Estudi B2. 
 
Els plànols restaurats tenen una doble 
importància. D’una banda, perquè són els 
primers que presenten la construcció de 
l’absis de la Basílica, que inclou el nou 
Cambril de la Mare de Déu, i el projecte de 
reforma de les cobertes de l’edifici, que va 
dissenyar l’arquitecte Francesc de P. Villar 
Lozano. D’una altra, perquè els va dibuixar 
Antoni Gaudí, que en aquell moment era 
estudiant d’arquitectura i treballava per a 
l’arquitecte Villar. I també, perquè Gaudí en 
va deixar testimoni dels seus treballs en un 
dietari, conegut com el Manuscrit de Reus, que permet establir la cronologia dels treballs 
de dibuix i les relacions d’Antoni Gaudí amb l’arquitecte Villar Lozano. 
 
Els plànols han estat restaurats per l’Estudi B2, concretament per Carme Bello i Àngels 
Borrell, que el proper dimarts 12 de juny explicaran el procés que han seguit. 
 
L’exposició que es pot veure –amb visites concertades, fins el 29 de juny- a la Sala Puig i 
Cadafalch del Museu de Montserrat, comissariada pel G. Josep Galobart, arxiver del 
Monestir, i les restauradores Bello i Borrell, compta amb sis vitrines que mostren, entre 
d’altres, el quadern de notes digitalitzades d’Antoni Gaudí, referents als plànols de l’absis, 
el cambril, el presbiteri i la planta de la Basílica. També es podran veure documents 
originals, fotografies de la restauració dels plànols i dels originals, notes de les hores de 
treball dels arquitectes, de viatges o factures del material utilitzat. 
 
Apunts històrics 
 
Com apunta el G. Josep Galobart, la convulsa història d’Espanya i de Catalunya al s. XIX 
també la va viure el Santuari i Monestir de Montserrat. Durant la guerra del francès (1808-
1814), l’exèrcit de Napoleó va ocupar Montserrat. L’11 d’octubre de 1811, en abandonar el 
Santuari, van incendiar l’església i el monestir. En tornar els monjos, van intentar restaurar 
la Basílica, però les successives convulsions polítiques del s. XIX no van permetre 

El treball de Gaudí a Montserrat, al descobert 
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reprendre els treballs fins al 1877, seguint el projecte de Francesc de Paula Villar Lozano, 
en el qual va intervenir Antoni Gaudí. Les obres de la construcció dels nous absis es van 
acabar el 1885. L’any 1887 es va concloure l’obra de decoració interior del Cambril de la 
Mare de Déu, arrodonida més endavant amb les pintures de Joan Llimona. 
 
La intervenció d’Antoni Gaudí en els plànols 
 
La intervenció del futur arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926), estudiant de quart curs 
d’arquitectura (1876-1879), en aquests plànols és doble. En primer lloc, com a dibuixant 
de l’arquitecte Villar Lozano i, també, perquè va escriure un dietari dels seus treballs, que 
sortosament ens ha arribat en l’anomenat Manuscrit de Reus. Gràcies a aquest dietari 
podem establir la cronologia i l’evolució dels treballs dels plànols, el nom d’altres 
estudiants que hi van intervenir, així com alguns aspectes relacionats amb els seus 
estudis i activitats personals. Igualment, a través d’aquests escrits es descobreixen les 
discrepàncies que Gaudí tenia sobre el treball amb l’arquitecte Villar. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo 7 de julio tendrán lugar, en Granada, los actos conmemorativos de clausura del 
centenario del paso a la Vida del Venerable José Gras y Granollers, sacerdote, Fundador 
de las Hijas de Cristo Rey y apóstol incansable de la Soberanía de Jesucristo.   
 

Al día siguiente dará comienzo, en la misma ciudad, el XXII Capítulo General que tiene 
como objetivo: Apremiadas por la misión, nos abrimos al porvenir institucional, apoyadas 
en la fuerza vital del carisma. Se desarrollará del 8 de julio al 6 de agosto en la Casa 
Madre del Instituto situada en San Gregorio Alto nº 5 (Granada), lugar donde reposan los 
restos del Fundador.   

Este Instituto, fundado en 1876 para hacer reinar a Cristo a través del apostolado de la 
educación, realiza su misión en la actualidad en varios países de Europa, América y 
África. 

IVICON  | Madrid, 13 de junio de 2018 

Centenari de la mort del fundador de les Filles de Crist Rei  
i celebració del XXII Capítol general 

http://www.hijascristorey.com/
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Associació Acció Solidària contra l'Atur 

  

Però allà hi ha l'associació Acció Solidària 
contra l'Atur. Estem buscant un lloc on 
l'associació Acció Solidària contra l'Atur 
pugui instal·lar les oficines. Demanen 120 
metres quadrats, i voldrien que fos algun 
lloc de religiosos que els ho fessin 
econòmic com ho han tingut amb els 
Caputxins de Pompeia durant molts anys.  

 
 

Fraternitat Missionera Verbum Dei 
 
Ens mou a escriure aquesta carta informativa per exposar la circumstància en la qual es 
troba actualment la nostra comunitat de missioneres de Barcelona. 
 
Fa 8 anys que vivim a Cerdanyola del Vallès a una casa en la qual fins ara vivíem de 
lloguer. Els propietaris l´han posat a la venda i ara ens veiem en la situació d’haver de 
deixar-la. Això suposa desallotjar la casa i cercar un altre lloc on viure i poder seguir 
realitzant la nostra tasca missionera. La nostra voluntat és seguir oferint el nostre carisma 
de pregària i d’evangelització a la diòcesi i a totes aquelles persones que ja compten amb 
nosaltres com a acompanyants de la seva vida espiritual. També estem obertes a les 
persones que vulguin animar-se a renovar la seva fe. 
 
Per aquest motiu, li adrecem el nostre escrit a vostè i li agrairíem que el fes arribar a les 
diferents comunitats religioses. D´aquesta manera, fent extensiva la nostra situació, poder 
trobar el més aviat possible entre tots, una resposta que pugui donar continuïtat a la 
nostra tasca missionera allà on l´Esperit Sant ens porti. 
 
Tot seguit, presentem un breu recorregut històric de la nostra Fraternitat. 
 
La Fraternitat Missionera Verbum Dei és una institució de vida consagrada de l’Església 
catòlica. Va ser fundada l’any 1963 a Mallorca per Mn. Jaume Bonet. La conformen tres 
branques: missioneres cèlibes, missioners capellans i matrimonis missioners. També hi ha 
un grup de persones que comparteixen la nostra espiritualitat i missió, la Família Verbum 
Dei. Actualment ens trobem en 31 països (102 diòcesis) repartits pels cinc continents. 
 
La nostra missió és anunciar la Paraula de Déu i difondre el Regne a través de l’oració, el 
ministeri de la Paraula i el testimoni de vida evangèlic. 
 
La nostra activitat apostòlica s’arrela en una intensa vida de pregària que renova la vida 
de les persones, transformant així les estructures d’aquest món, fent-les més justes i 
fraternes. 
 
En un món i en una societat que viu de pressa i immersa en el materialisme el Verbum Dei 

Espai de sol·licituds 
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intenta integrar la pregària diària en la vida de les persones. És per aquest motiu que 
durant els caps de setmana i en períodes de vacances oferim espais i temps de pregària 
més dilatats que facilitin a la persona prendre consciència de la necessitat del silenci per a 
trobar-se amb Jesús, un Déu proper. És de la mà d’aquest Déu que la persona retorna a 
la vida diària amb una fe renovada. 
 
La Fraternitat Verbum Dei s’estableix canònicament a Barcelona el dia 13 de febrer de 
1968. 
 
Durant aquests 50 anys hem treballat a 
nivell Arxiprestal en la formació 
catequètica d’adults, infants, confirmants 
i catequistes. Hem participat i realitzat 
recessos, dies de desert, exercicis 
espirituals i convivències per a adults, 
joves i adolescents. També hem 
preparat tallers de pregària, cursets de 
catequesi, jornades de formació, 
trobades parroquials i formació bíblica. 
 
També acompanyem espiritualment a 
joves, adults i a parelles. 
 
Ens agradaria poder disposar d’una 
casa que complís les funcions 
d’habitatge i alhora ens permetés seguir 
desenvolupant totes les nostres 
activitats com fins ara.  
 
Per a tals funcions, la casa, a part de la zona d’habitatge per a les 3 missioneres que hi ha 
actualment a Barcelona, hauria de disposar d’espai per als grups de pregària, una sala de 
reunions i un altre espai per a les activitats adreçades a infants i adolescents, mentre els 
pares preguen o participen en alguna activitat. 
 
Ens oferim a tenir-ne cura, a mantenir l’espai en condicions i a col·laborar en les activitats 
pastorals de la localitat. La nostra aportació econòmica seria a convenir. 
 
Comentar que també estem obertes a poder compartir espai amb alguna comunitat 
religiosa. Som conscients que ara mateix hi ha comunitats petites en habitatges amples 
que permetrien la convivència de les dues comunitats, encara que amb independència de 
vida quotidiana i activitats. Busquem casa al voltant de Barcelona on hem realitzat la 
nostra tasca missionera. 
 
Us agraïm la vostra atenció i el vostre suport. Restem obertes a qualsevol suggeriment 
que ens vulgueu fer arribar. 
 
Els nostres telèfons de contacte són: 
 
93 546 11 75  Cerdanyola del Vallès. 
650 106 866  Germana Yolanda. 
 
Una salutació de part de la Fraternitat Missionera Verbum Dei. 
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27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Festius:

11 setembre: Diada Nacional Junta directiva

24 setembre: La Mercè CEVRE formació inicial

12 octubre: El Pilar Formació permanent

1 novembre: Tots Sants Assemblea general CONFER

6 desembre: Constitució Assemblea general URC

1 maig: Dia del treballador Missió pastoral avui

10 juny:  2ª Pasqua Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Fòrum de qüestions econòmiques

RAP

Grup Anawim

CALENDARI URC - CEVRE 2018-19

MARÇ ABRIL

MAIG JUNY

2
0

1
8

2
0

1
9

SETEMBRE OCTUBRE

NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER

 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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  2018  
   SETEMBRE 
5 dc Junta directiva de l’URC  

11 dm Diada  

13 dj Trobada de formadors  

18 dm Junta directiva ampliada de l’URC  

24 dl Festa de la Mercè  

25 dm 
Reunió del grup Anawim (abadesses, priores i superiores 
majors 

 

    

  
 OCTUBRE 

1 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1  

2 dm Junta directiva de l’URC  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

12 dv Mare de Déu del Pilar  

15 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dc 79 assemblea general de l’URC  

20 ds Jornada de Formació Permanent  

22 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27-28 ds-dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

   NOVEMBRE 

1 dj Tots Sants  

5 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dm Junta directiva de l’URC  

10 ds Beatificació de 16 màrtis | Sagrada Família Barcelona  

12 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

13-15 dm-dj XXV Assamblea general de CONFER  

17 ds Jornada de Formació Permanent  

19 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

24 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

25 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2  

26 
dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 

130 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
 

    

   DESEMBRE 

2 dg Inici del temps d’Advent  

3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

4 dm Junta directiva de l’URC. Dinar i reunió a la tarda.  

6 dj Festa Constitució  

8 ds Festa Immaculada  

10 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dm Nadal  

26 dc Sant Esteve  

    

  2019  
   GENER 

1 dm Any Nou  

6 dg Epifania  
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7 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2  

14 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

15 dm Junta directiva de l’URC  

16 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

18  dv Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

21 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

   FEBRER 

2 ds Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

5 dm Junta directiva de l’URC  

9 ds Jornada de Formació Permanent  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

   MARÇ 

    

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

5 dm Junta directiva de l’URC  

6 dc Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

14 dj 80 assemblea general de l’URC  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |  Trimestre 3  

23 ds Jornada de Formació Permanent  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

31 dg Canvi d’horari (estiu)  

    

   ABRIL 

1 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

2 dm Junta directiva de l’URC  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

14 dg Diumenge de Rams  

18 dj Dijous Sant  

19 dv Divendres Sant  

21 dg Pasqua de Ressurrecció  

22 dl Dilluns de Pasqua  

23 dm Festa de Sant Jordi  

27 ds Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

   MAIG 

1 dc Festa del Treball  

6 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

7 dm Junta directiva de l’URC  

13 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
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   JUNY 
3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

9 dg Festa de la Pentecosta  

10 dl Dilluns de Pentecosta  

12 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

16 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dm Junta directiva de l’URC. Dinar i reunió.  

24 dl Sant Joan  

    

   JULIOL 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

   AGOST 

  Exercicis espirituals a Montserrat  
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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). 
 

 

En aquests moments, les 
dues tandes d’exercicis 
espirituals estan 
completes. 
 
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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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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://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 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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Recés d’estiu a Sant Pere de les Puel·les  

Celebració interreligiosa i interconveccional en solidaritat amb les 
persones migrades i refugiades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 | 37  

  FECC Informa. Núm. 687 (11.06.2018)  
 

Ben retrobat, Miquel!  

 

En Miquel Mateo torna a casa. Després del seu servei a la direcció general de Centres 
Concertats i Privats del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, avui 
s'ha reincorporat a la FECC, assumint altra vegada les seves funcions i responsabilitats. Li 
donem la benvinguda. En molts moments hem trobat a faltar el seu consell davant una 
dificultat, la visió jurídica dels temes que ho requerien, la disponibilitat per trobar solucions, 
el seu esperit constructiu... L'hem trobat a faltar, però sabíem que estava servint a la FECC, 
a tot el sector concertat i al país des de la responsabilitat encomanada, inesperadament, en 
el govern de Catalunya.  

Coneixem el seu tarannà i moltes de les decisions de govern ordinari en les quals s’ha fet 
palès el seu saber i bon fer. Resta la feina realitzada durant aquests mesos i l'estil amb què 
s'ha fet. El sector ho agraeix, la FECC també.  

Gràcies, Miquel, per aquest nou servei desenvolupat en moments gens fàcils. Benvingut a 
casa, ben retrobat, Miquel!  

Bona tasca, Pilar!  

Avui el DOGC publica el nomenament de la senyora Pilar Contreras Llanas com a directora 
general de Centres Concertats i Privats del Departament d’Ensenyament. Celebrem la 
continuïtat de la direcció general i la designació d’una directora del nostre col·lectiu per 
dirigir-la. Coneixem l’acció reeixida que ha desenvolupat fins ara, que és penyora per a la 
que avui assumeix.  
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La nova directora general va néixer a Vilanova i la Geltrú l’any 1958. És llicenciada en 
Geografia i Història i especialitzada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i 
diplomada en llengua francesa per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de 
Barcelona.  

Disposa de diverses formacions en lideratge d’equips, resolució de conflictes, organització i 
gestió de centres docents. Des de 1988 ha estat treballant a l’Escola Pia de Vilanova i la 
Geltrú, on ha exercit com a professora de geografia, història, història de l’art i francès; 
coordinadora de l’ESO i de batxillerat; directora de Projectes i directora gerent. 
Anteriorment, havia estat tutora de BUP i COU a la Cooperativa Escola EC Ricart de 
Vilanova i la Geltrú.  

Com dèiem dilluns passat referint-nos als nous càrrecs de comanament del Departament, 
oferim a la nova directora general la nostra lleial col·laboració. Bona tasca, Pilar!  

Nous càrrecs del Departament d’Ensenyament  

  Josep Bargalló, Conseller d’Ensenyament  

  Núria Cuenca, Secretària general d'Ensenyament  

  Carles Martínez Quiroga, secretari de Polítiques Educatives  

  Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa  

  Pilar Contreras i Llanas, directora general de Centres Concertats i Centres Privats  

  Josep Gonzàlez i Cambray, director general de Centres Públics  

  Josep Vallcorba Cot, director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat  

  Joan-Lluís Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial.  

  Eva Ladrón Olivares, directora de Serveis  

  Anna Simó i Castelló, presidenta del Consell Escolar de Catalunya per delegació del 
conceller.  
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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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      Signes dels Temps a TV3 : Monestir de Santa Maria de Vallbona  
 

 
Monestir de Santa Maria de Vallbona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria de Vallbona, a la comarca de l’Urgell, és el monestir cistercenc femení més 
important de Catalunya amb més de 850 anys d’història. Actualment, la comunitat està 
formada per 8 monges que segueixen l’ora et labora de la regla de Sant Benet. Unes 
dones que se senten hereves d’aquelles primeres monges que van fundar el monestir al 
segle XII. “Signes dels temps” entrevista Anna Maria Camprubí, abadessa de Santa Maria 
de Vallbona i Josepa Pont, monja cistercenca. La conversa s’ha gravat al claustre del 
conjunt monàstic. 

 

Aquest diumenge 17 de juny a les 10.30 a TV3. 
 
 
 

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

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

 

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

Tindràs informació diària. 
 

http://www.urc.cat/
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 Calendari URC  
 

201
8 

 JUNY 

18 dl 
Reunió de responsables de la formació inicial 
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 

mailto:sec.general@urc.cat

