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Comunitat, judici i culpa 

 
Quin és l’eix entorn del qual s’estructura un grup humà, una parella o una família? Més 
concretament, quin és l’eix entorn del qual gira la vida d’una comunitat, cristiana o 
religiosa per posar dos casos? No és qüestió de deixar-se entabanar per idealismes 
infantils. La visió madura de la comunitat  reconeix les seves llums i ombres. El capítol 

LXXII de la Regla de Sant 
Benet presenta un 
compendi formidable a 
partir del bon zel que cal 
que tinguin els monjos i 
que es concreta en unes 
determinades pràctiques: 
“que s’avancin a honorar-
se els uns als altres; que 
se suportin amb una gran 
paciència les seves 
febleses, tant físiques com 

morals; que s’obeeixin amb emulació els uns als altres; que ningú no busqui allò que li 
sembla útil per a ella, sinó més aviat el que ho sigui per als altres; que practiquin 
desinteressadament la caritat fraterna, que temin Déu amb amor; que estimin el seu abat 
amb un afecte sincer i humil. Que no anteposin res absolutament al Crist, el qual ens digui 
tots junts a la vida eterna”. No tot són flors i violes. També cal suportar-se mútuament amb 
gran paciència. Però si l’eix és el bon zel, l’amor esdevé al factor predominant.  

No sempre és així. En alguns casos, si l’eix de la comunitat és el judici el resultat és força 
diferent. El judici d’uns sobre els altres defuig de l’acceptació mútua. S’estableixen uns 
criteris de perfecció i es compara el comportament d’un germà o d’una germana de 
comunitat. El judici trenca la comunió, dinamita l’amor i genera culpa. No estar a l’alçada 
de la perfecció que se suposa s’hauria d’haver assolit, remou l’estómac. Convertim l’espai 
comunitari en un tribunal de justícia. En comptes d’expressions afectuoses, es dicten 
sentències. En comptes de sentir-se reforçat, el corcó de la culpabilitat afebleix les 
energies. Emetre un sentència crea la ficció d’una superioritat moral, que és pura façana. 
La comprensió, l’empatia, la tendresa, l’acceptació... generen un clima fratern i amorós. El 
judici, que porta a la culpa, no.   

La Unitat Funcional d’Abusos a Menors de Sant Joan de Déu 

La Vanguardia del diumenge passat (24 de juny) dedica la pàg. 42 a la unitat d’abusos a 
menors (UFAM) de Sant Joan de Déu, que és gairebé l’únic equip que tracta i avalua 
aquests casos a Catalunya. Seguint el fil d’un cas, Ana Macpherson explica el 
funcionament d’aquesta unitat i desvetlla els problemes de fons que bateguen en el tema 
dels abusos.  

 La Unitat Funcional d'Atenció als abusos sexuals a Menors (UFAM) de l'Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona és una unitat multidisciplinària creada en 1995 amb l'objectiu de 
donar resposta psicològica, pediàtrica i social a nens i nenes menors de 18 anys que han 
revelat abusos sexuals o hi ha alguna sospita fonamentada per part de familiars o 

Dues reflexions 
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professionals que els cuiden. La UFAM també atén a adolescents que han abusat 
sexualment d'altres menors. 

Un esquema il·lustra l’article sobre tres apartats: a) Perfil de l’abusador (majoritàriament 
són adults, un 65% d’aquest adults pertany a l’entorn de la víctima de l’abús i un 15% dels 
abusadors intrafamiliars és la parella de la mare o del pares); b) Tipus d’abús (tocaments, 
contacte genital/oral i imatges/pornografia); i c) Nombre d’abusadors (un únic abusadors o 
múltiples abusadors). Aquestes dades corresponent a Unitats de Família i Dona (UFAM) 
2018. 

Un altre punt que fa pensar molt: “la UFAM de Sant Joan de Déu atenen 300 casos a l’any 
de tot Catalunya. D’aquests casos, aconsegueixen confirmar una tercera part com a 
abusos segurs. Un altre terç els descarten i en la resta queden els dubtes. Una realitat 
oculta que a Europa s’estima que pot afectar un 20% dels menors.” El filtre de 
professionals especialitzats s’allunya tant d’alguns plantejaments periodístics incapaços 
de contrastar aquestes situacions!  

 

És possible renovar la convivència 

Papers, el Suplement del Quadern n. 209 de Cristianisme i Justícia, corresponent al mes 
de juny de 2018, publica un text titulat: “És possible renovar la convivència”. Es tracta 
d’una reflexió, que presenten així: “Un grup de persones a les quals ens uneix 
l’espiritualitat de sant Ignasi i la preocupació per la justícia, convocades i acollides pels 
centres Cristianisme i Justícia (Barcelona) i EntreParéntesis (Madrid), ens hem trobat al 
llarg dels darrers mesos per compartir la nostra manera de sentir i la visió que tenim sobre 
la situació a l’interior de Catalunya i la seva relació amb el conjunt d’Espanya. Vivim a 
Barcelona, Madrid i Sevilla. Històries diverses i pertinences múltiples ens defineixen.” Són 
conscients de la seva realitat: “No compartim la mateixa posició. Allò que hem recollit en 
aquest escrit no reflecteix cap unanimitat homogeneïtzadora”. Les persones que llegeixin 
aquest document, que publiquem íntegrament en les properes pàgines, tampoc no tindran 
la mateixa posició, però sigui com sigui l’intent paga molt la pena. 

 
 

Lluís Serra Llansana 
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La unitat d’abusos a menors de Sant Joan de Déu és gairebé l’únic equip que tracta 
i avalua aquests casos a Catalunya 
 

 
 
El maig de fa dos anys va passar alguna cosa. Però la nena de 6anys no ho va explicar 
fins al juliol. En aquell període, s’havia omplert de ràbia i mal humor, ansietat, problemes 
per dormir, canvis de caràcter. “De mala lluna”, en paraules del seu pare. Fins i tot era 
agressiva a estones amb el seu germà petit. A casa tots començaven a sentir-se 
desesperats perquè no entenien què passava. I, per fi, un dia ho va explicar: un monitor 
de les colònies escolars l’havia tocat i li havia mostrat el penis. És el que més mal li va fer.  
 
A partir d’aquell moment, els pares van empassar saliva i es van posar a buscar què fer. 
“Perquè no tens ni idea de la manera com has d’actuar, com pots ajudar-la i defensar-la. 
L’escola no hi va col·laborar, al contrari, va intentar desacreditar-nos. Ni, per descomptat, 
la casa de colònies, on l’abusador va continuar amb nens a càrrec. Ensenyament va dir 
que no tractaven aquests temes. Infància, que s’ocupaven de nens en desemparament. 
Només el pediatre ens va donar una pista: a Sant Joan de Déu hi ha una unitat 
especialitzada en abusos de menors, la UFAM, que ens anava a atendre. Però van 
desbordats i ens donaven hora per a tres mesos després. Vam continuar en la nostra 
desesperació, la nostra filla necessita va ajuda immediata. Estava malament. I la van 
acollir. Tracten el problema de manera integral. Va ser l’únic punt d’ajuda. Amb el pas del 
temps el que més et queda és la solitud, la desprotecció”. 
 
El pare de la víctima demana que no es publiqui el seu nom ni el lloc on viuen per no 
perjudicar més la nena. A la UFAM de Sant Joan de Déu atenen 300 casos a l’any de tot 
Catalunya. D’aquests casos, aconsegueixen confirmar una tercera part com a abusos 
segurs. Un altre terç els descarten i en la resta queden els dubtes. Una realitat oculta que 
a Europa s’estima que pot afectar un 20% dels menors.  

Han abusat de la meva filla 
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La unitat que coordina Marta Simó i en què participen la 
psicòloga Agnès Mayoral, la pediatra Violeta Vallejo i la 
treballadora social Cristina Macías, acull tota la família, però 
atén només el menor. El procediment procura protegir l’abusat, 
no fer-lo declarar una vegada i una altra, però la conversa ha de 
ser molt cuidada, que en cap moment no indueixi la resposta, 
que no pugui ser considerada després una declaració 
contaminada que invalidi el judici contra l’abusador.  
 

La nena de 6 anys sempre ha explicat el que havia passat de la 
mateixa manera i ho ha hagut de repetir unes quantes vegades, 
algunes en l’àmbit judicial, en un despatx inhòspit amb un 
professional desconegut, lamenta el seu pare. “Pensàvem que 
un fiscal defensaria la nostra filla, que es faria càrrec de tot. 
Però no va ser així. Ens hem gastat un dineral en advocats per 
portar a judici l’abús que va patir, que s’afegeix a l’altre dineral 
que portem en psicòlegs per intentar que la nostra filla recuperi 
la normalitat”. 
 

A la UFAM, “l’únic lloc on rebem ajuda experta”, els van orientar 
també sobre què era el més important per a ella. Van insistir 
que necessita entendre què ha passat, reconèixer les seves 
emocions.  
 

La digestió de tot plegat sovint no deixa seqüeles, asseguren 
les expertes. És una vivència que no s’ha d’esborrar, sinó 
aprendre a convertir-la en alguna cosa més que ha passat en la 
teva vida. L’entrenament que reben és absolutament 
individualitzat, perquè cada cas és diferent, però en conjunt es 
pretén que puguin entendre què és la seva intimitat, en què 
consisteix en termes pràctics això que el teu cos és teu, els 
ensenyen a detectar quan algú fa una cosa que fa sentir 
incòmoda. I a dir expressament no a partir de la pròpia 
experiència. I com dir aquest no a un adult molt més gran i 
poderós (“Si continues l’hi dic a la meva mare”). 
 

A Justícia hi ha una un servei d’Atenció a les Víctimes de 
Delictes (900 12 18 84) que té oficines a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Tortosa. Si el primer és posar una denúncia, 
allà haurien d’orientar també les famílies que creuen que els 
seus fills han patit abusos. Atenen de dilluns a divendres de 8 
ha 22 h en cinc idiomes. A més de la UFAM, ofereixen ajuda a 
les víctimes en la fundació Vicki Bernadet. I els Mossos 
d’Esquadra tenen un grup de menors que poden orientar.  
 

“Estem bolcats en el nostre projecte familiar i ara tots continuem 
anant al psicòleg dos anys després. Ens ha trastocat tota la 
vida. Ens preguntem després d’aquesta experiència que ha 
costat molts diners: ‘Qui vetlla per qui no té diners per a 
psicòlegs i advocats? Qui protegeix aquest menor abusat si 
pertany a una família desestructurada o amb problemes 
econòmics?’”. 

 
Ana Macpherson 

La Vanguardia  
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El procés seguit d’escolta i diàleg  
 
Un grup de persones a les quals ens uneix l’espiritualitat de sant Ignasi i la preocupació 
per la justícia, convocades i acollides pels centres Cristianisme i Justícia (Barcelona) i 
EntreParéntesis (Madrid), ens hem trobat al llarg dels darrers mesos per compartir la 
nostra manera de sentir i la visió que tenim sobre la situació a l’interior de Catalunya i la 
seva relació amb el conjunt d’Espanya. Vivim a Barcelona, Madrid i Sevilla. Històries 
diverses i pertinences múltiples ens defineixen. 

El primer objectiu d’aquestes trobades va ser escoltar-nos i acollir-nos. Expressar amb 
honestedat i llibertat, en un espai segur, les emocions que ens ha generat aquesta situació 
difícil. Passat un temps, volem donar la nostra opinió sobre els esdeveniments, sobretot 
en aquells aspectes que poden ajudar a minvar danys i a intuir possibles solucions. 

Ens hem atrevit a plasmar per escrit alguns punts que han estat fruit d’aquestes trobades, 
sense cap més pretensió que oferir-los a altres persones i altres col·lectius per obrir espai 
i finestres a la reflexió des d’uns valors compartits, i per animar d’altres a emprendre el 
mateix camí. 

No compartim la mateixa posició. Allò que hem recollit en aquest escrit no reflecteix cap 
unanimitat homogeneïtzadora. Al contrari, no tots nosaltres estem d’acord en tot tal com 
ha quedat recollit; a d’altres ens hauria agradat dir més o menys. Tanmateix, és un primer 
pas, un mínim comú denominador des del qual seguir avançant en el nostre procés 
d’entendre’ns i escoltar-nos, de bastir ponts i buscar sortides consensuades a aquesta 
crisi. Aquí resideix el valor d’aquest document. 

Suggerim llegir aquest escrit amb una actitud semblant, oberta, sense haver decidit res 
prèviament, qüestionant les pròpies posicions enquistades, i fer-ho amb uns ulls que miren 
sense precipitació abans de jutjar. Reconeixem que no és fàcil prendre distància en un 
conflicte tan agut, ho comprovem en cadascun i cadascuna de nosaltres. 

Ens pot ajudar apropar-nos al tema des dels valors més profunds í íntims, en els quals la 
(re)trobada amb l’altre és possible, fent fora, si cal, la càrrega d’emoció negativa que  
procedeix d’una forta polarització en un conflicte que no hauria d’haver sortit mai del marc 
del debat polític. 
 
Com ens sentim 
 
Sentim una diversitat d’emocions: dolor per les ruptures, solidaritat amb els qui més 
pateixen aquest procés, incertesa pel que vindrà, cansament per l’energia invertida, 
incomprensió amb els altres i amb un mateix, por pel futur, por de les ferides obertes i de 

És possible renovar la convivència 
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les que encara es poden obrir. Creiem que les actituds personals són essencials per 
reparar i superar bloquejos i ruptures.  

Si alguna cosa ens falta en els temps que corren és un respecte profund per la posició de 
l’altre, la voluntat d’acollir-la més enllà de les raons, l’acceptació de la diversitat de 
trajectòries i procedències que tant influeixen en com cada persona s’ubica i actua. Res de 
tot això anul·la, però, el debat i la discrepància, només els col·loquen en una altra 
dimensió de possibilitat. Anhelem més diàleg i que sigui més autèntic. 

Un conflicte mal gestionat, que genera esquerdes, no hauria de posar en risc els vincles 
més profunds d’amor i d’amistat, de família i de fraternitat. Ponts que salten pels aires, 
grups que es distancien, silencis severs per evitar la confrontació. La fraternitat entre els 
éssers humans, que respecta i valora les identitats diverses, també les transcendeix. La 
fraternitat s’ha de cuidar i preservar en tot allò que ens sigui possible. 
 
Què veiem 
 
Veiem una fractura política i social a Catalunya i d’aquesta amb el conjunt d’Espanya. 
Observem com aquest esquinçament en la convivència és alimentada pel clixé i la 
simplificació, per la paraula agressiva, per la superioritat i la desqualificació de l’altre. Els 
greuges viscerals són atiats amb l’objectiu d’afermar posicions polítiques. El lideratge 
polític ha fallat i s’ha caigut en tàctiques de curt termini que satisfan cada bàndol, però que 
dificulten el diàleg i la cerca de solucions. 

A mesura que es deteriora la situació s’esvaeix el reconeixement de l’altre, ja sigui com a 
persona o com a subjecte polític respectable, encara que mantingui una posició contrària 
a la pròpia. Sigui aquest «altre» la meitat de la població no independentista de Catalunya, 
la meitat que sí que ho és, o la diversitat de sectors i posicions que en relació a aquesta 
qüestió hi ha en el conjunt de la població espanyola. 

El sentit de pertinença a una nació i a un poble, positiu en la seva arrel, s’ha convertit per 
alguns en arma llancívola, en lloc de ser font de contribució, des de la diversitat, a la 
societat en el seu conjunt. Els nacionalismes, el català i l’espanyol, exacerbats aquests 
darrers temps, fomenten actituds excloents vers el contrari i utilitzen la identitat des de la 
seva vessant més intolerant. Per alguns es difumina la idea que l’Estat espanyol no és 
homogeni, sinó que es configura des de múltiples pertinences, cultures i nacionalitats que 
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poden conviure i conformar una realitat oberta que faci la seva aportació a una Europa de 
valors. 

Durant mesos hem estat sotmesos a una mecànica d’«acció-reacció-acció» que ha 
provocat una espiral en la qual s’ha buidat l’espai del mig, un espai essencial per a la seva 
resolució de qualsevol conflicte, com també per apuntar i promoure alternatives. Les 
posicions s’han polaritzat fins a extrems asfixiants per al qui pretén obrir un diàleg raonat i 
matisat.  

Sempre existeix un motiu inqüestionable per argumentar «amb mi o contra mi», sobre 
persones, institucions i organitzacions que opten pel silenci o per una posició limitada i no 
alineada amb cap dels pols. Les dues opcions (el silenci o el dubte) són tan respectables 
com les posicions extremes de cada costat. Qualsevol gest, fins i tot la defensa rigorosa 
de drets fonamentals, és interpretat per un 
bàndol com a traïció i manipulat per l’altre 
com a alineament que encaixa completament 
amb les pròpies tesis. 

Constatem que, en aquest procés, s’han 
vulnerat lleis fonamentals, considerant el 
respecte al marc legal un element essencial 
per a la convivència i l’estabilitat social en el 
context d’un Estat social i democràtic de dret. 
Dit això, considerem que davant el fracàs de 
la política s’ha assignat a l’àmbit judicial un 
paper excessiu en tota aquesta crisi. Trobem 
a faltar més política d’alçada, capaç de 
plantejar escenaris susceptibles de fer 
evolucionar el marc polític i legislatiu. 

D’altra banda, assistim a l’afebliment dels 
drets civils. Es tracta d’una tendència global 
de tancament d’espais i limitació de drets, un fet que no és aliè a la situació de Catalunya i 
que alhora és extensible a tot Espanya. Les acusacions associades amb el terrorisme, la 
presó preventiva i les limitacions a la llibertat d’expressió i manifestació ens semblen en 
alguns casos desproporcionades. 

El conflicte actual està deixant de costat la solidaritat quan hi ha nombroses urgències 
socials que clamen arreu. Urgències agreujades per tendències neoliberals que, en els 
dos casos, fan servir l’eix nacional per tapar els desafiaments socials. La desigualtat, la 
precarietat laboral, l’exclusió i la pobresa infantil, els desafiaments migratoris i de 
sostenibilitat. Iniciatives positives han quedat frustrades enmig d’aquest conflicte que s’ha 
convertit en un tot que tot ho impregna i que desvia ingents energies polítiques i socials, 
que haurien de bolcar-se en aquestes causes socials inajornables. 
 
Què s’hi podria fer 
 
Atesa la situació, creiem que es necessita una manera de fer diferent que no deixi que el 
conflicte s’enquisti, i que l’abordi amb una mirada oberta per apuntar vies de solució. Entre 
les quals: 

 Recuperar, animar i valorar els canals de diàleg. No només al màxim nivell polític, 
encara que això sigui indispensable, sinó també entre grups socials, econòmics i 
culturals. Dialogar és més que intercanviar posicions encastellades i inamovibles. 
Exigeix, més enllà de les tàctiques, una predisposició honesta a bastir ponts, a 
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cedir i a buscar alternatives possibles. Exigeix, almenys, reconeixement, escolta i 
respecte cap a la posició de l’altre.  

 Atès l’equilibri en el vot i el necessari respecte envers les vies legals existents, s’ha 
de renunciar a la unilateralitat en la declaració i la construcció efectiva de la 
independència i en la institucionalitat associada. Al mateix temps, tots els actors 
implicats, més enllà del que pensin al respecte, han de reconèixer la legitimitat de 
l’opció independentista, la possibilitat de promoure-la dins la legalitat i la necessitat 
d’alguns canvis legals. El compromís amb la no-violència ha de ser renovat i 
respectat per totes les parts. 

 Totes les persones i tots els grups polítics hem d’acatar els marcs legals que ens 
donem com a societat, conformats de manera democràtica i respectant els drets de 
les minories. Dit això, qualsevol marc legal és susceptible de canviar segons les 
demandes de la població i per adaptar-se al pas del temps. Tenint en compte la 
situació actual a Catalunya, però també davant altres demandes de reconeixement 
de drets socials, econòmics i ambientals, creiem que és convenient considerar un 
procés de reforma de la Constitució. 

 Aquesta reforma, i la renovació social que l’ha d’acompanyar, haurien d’oferir un 
marc en què es reconegui i promogui la diversitat de cultures polítiques presents en 
el país i la seva influència en el conjunt. Són temps d’igualtat de drets, no 
d’uniformitat de cultures ni de pertinences. L’estructuració de l’Estat no es pot fer 
des d’un centre homogeneïtzador sinó des de la valoració, la visibilitat i la 
contribució de pobles i cultures. El que és diferent no pot ser aïllat, sinó valorat i 
exigit en la seva contribució a béns públics més grans. 

 Des del respecte al sistema judicial, essencial en un Estat de Dret, considerem que 
la via judicial s’hauria de fer servir amb mesura. Ens sumem a l’opinió manifestada 
per molts juristes i organitzacions defensores dels drets humans, com és ara 
Amnistia Internacional, i que s’orienta en el sentit de considerar desproporcionades 
les acusacions de 
rebel·lió i sedició i les 
mesures provisionals 
adoptades. Creiem que 
les persones que es 
troben en presó 
preventiva degut a causa 
d’aquest procés haurien 
de ser posades en 
llibertat a l’espera de 
judici, i que caldria 
ajustar l’acusació a 
delictes proporcionals. Més enllà de les qüestions jurídiques, l’empresonament de 
polítics i líders socials fa encara més gran el mur de l’enfrontament i dificulta 
sortides possibles. 

 S’han de defensar els drets civils i polítics de tota la població de manera 
escrupolosa garantint la lliure expressió de totes les persones dins i fora de 
Catalunya i respectant-ne la diversitat. Convé no reprimir o sancionar 
desproporcionadament delictes menys greus. Terrorisme és una acusació 
d’extrema gravetat, i considerar així actes recents esdevinguts a Catalunya ens 
sembla un greuge respecte a les víctimes d’atemptats terroristes. 

 Les urgències socials, més que mai, han d’ocupar el primer lloc de l’agenda 
política. De la catalana i de l’espanyola. La pau, la globalització de la desigualtat, 
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del canvi climàtic i de la injustícia, exigeixen respostes col·lectives de tota persona i 
organització que afirmi lluitar pels drets socials i econòmics. Avançar en l’agenda 
social no necessàriament aplanarà el camí per sortir d’aquesta crisi política. Es 
tracta d’un imperatiu indispensable per a aquells que pateixen la pobresa i la 
violència i pels qui s’hi enfronten. 

 Els principals dirigents polítics, fins ara, han demostrat la seva incapacitat per 
resoldre la crisi, sovint agreujant-la o traslladant-la al carrer. Necessitem noves 
formes de lideratge polític, generós i intel·ligent, que posi al davant el bé comú, i 
que passi per sobre dels interessos de partit, electorals o de futur personal, per 
centrar-se en la recerca de solucions, limitar danys futurs i reparar ferides antigues. 
En aquest sentit s’obre una finestra d’oportunitat amb els recents canvis en els 
respectius governs, els animem a aprofitar aquesta situació: necessitem líders 
polítics que facin política activa i d’alçada i que no animin la confrontació social. 

 Als mitjans de comunicació i els líders d’opinió els correspon un rol fonamental en 
conflictes i crisis polítiques d’aquesta dimensió. Poden exaltar les posicions tot 
aprofundint en l’esquerda i fins i tot caient en la manipulació de fets i posicions. O 
poden, en canvi, proporcionar informació veraç i opinió que contribueixi a prendre 
posició però que alhora eviti la desqualificació i la simplificació. Considerem que, 
amb comptades excepcions, actuen malauradament més en el primer sentit, i que 
contribueixen a conformar greuges i animar bàndols, en lloc de promoure debats 
raonables i equilibrats que recullin la complexitat i la sensibilitat de tota aquesta 
situació. 

 
Continuar establint ponts 

 
Hem volgut mostrar la nostra profunda preocupació pel que veiem i assenyalar alguns 
camins a transitar per buscar solucions indispensables. Correm el risc que aquesta 
situació de trencament social i polític quedi enquistada per molts anys, que vagi marcant 
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diverses generacions i que no ens estalviem el perill d’arribar a nivells més greus de 
conflictivitat. És urgent posar-se en disposició de buscar solucions, i sortir de l’esquema de 
«victòria i humiliació» i de posicions maximalistes i manipuladores. 

Som conscients que no és fàcil. Requereix una gran audàcia, un sentit profund de 
fraternitat universal i d’esperança posada en el bé comú. Creiem que aquesta esperança 
no només és necessària, sinó que pot arribar a arrelar i a tenir una oportunitat. 

És clar que és possible renovar la convivència, recuperar espais de diàleg i reconstruir des 
de la política i les persones una societat que ens aculli a totes en la nostra diversitat. 
Només cal començar mirant l’altre com un igual, cada persona en tot el seu valor i la seva 
dignitat. “L’espai s’eixampla quan mirem, parlem i actuem des d’una perspectiva més 
ampla que inclou l’altre. En canvi, quan absolutitzem el nostre punt de vista, fem més 
estret l’espai interior i també el comú, i ens esquincem els uns als altres perquè no hi ha 
lloc per a tothom. No podem esperar a obrir aquest espai fins que l’altre estigui disposat a 
fer-ho. Aquest àmbit comença a aparèixer quan un fa el primer pas i actua amb valentia i 
generositat, donant un vot de confiança a l’altre, tantes vegades com sigui necessari. «Set 
vegades?, No et dic set vegades, sinó setanta vegades set» (Mt 18,21-22). Cadascuna 
d’aquestes vegades m’aproxima a l’altre, el qual, en sentir-se reconegut, tard o d’hora 
també em reconeixerà i podrem descobrir un espai que sigui fecund per a tothom. No és 
aquesta l’oportunitat que tenim per créixer plegats en una més gran capacitat d’alteritat?” 
(Xavier Melloni S.J.) 
 
Xavier Casanovas (Barcelona), Jaime Tatay (Madrid), Oscar Mateos (Barcelona), Mª 
Carmen de la Fuente (L’Hospitalet de Llobregat), Cristina Manzanedo (Madrid), Cristina 
Gortázar (Madrid), Ángela Ordóñez (Madrid), Pablo Font Oporto (Sevilla), Josep F. Mària 
(Sant Cugat del Vallès), Graciela Amo (Madrid), Juan Mezo (Barcelona). 
 

12 de juny de 2018 
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Orde de la Benaurada Verge Maria de la Mercè 

Capítulo Provincial de Aragón 

Día 1 

 
El Domingo 24 de Junio empieza una aventura absolutamente singular para la Merced de 
Aragón, para este grupo de cristianos comprometidos en torno al ideal de la libertad para 
los hermanos cautivos. 

Respondiendo a la convocatoria del Maestro General fr. Juan Carlos Saavedra Lucho, a lo 
largo de este día han ido llegando al Monasterio de El Olivar, al norte de Teruel, los 
religiosos convocados por su misión durante el trienio o por elección de todos los 
religiosos. 

Se suceden los encuentros, los abrazos y las noticias, pues están llegando religiosos de 
las once comunidades de España y las de Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala y 
Mozambique. 

A las 8 de la tarde nos reunimos en la Sala Capitular para la Sesión Inaugural. Siguiendo 
el protocolo de la Orden, se empieza con la oración para pedir la ayuda del Señor e 
invocar la protección de nuestra madre. Después el Maestro General pide al secretario 
provincial que lea ante todos las letras convocatorias y presente a los capitulares 
convocados y va informando de las cartas que le han llegado en las que tres religiosos 
excusan su participación y un cuarto solicita su sustitución. Con ello seremos 37 
religiosos, de los cuales 6 irán llegando en los próximos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de Capítols generals 

https://www.mercedaragon.org/capitulo-provincial-de-aragon-dia-1/
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A continuación se dirige a la Asamblea agradeciendo el trabajo de preparación de esta 
asamblea, recuerda las funciones del Capítulo Provincial e invita a trabajar para que el 
Dios de la vida nos guíe para ser signos e instrumentos del Amor, y agradece la tarea del 
actual superior provincial y su equipo. Con ello declara inaugurada el Capítulo e invita a 
los religiosos presentes a hacer el juramento de su misión. 

El resto de la Sesión Inaugural se dedica a 
organizar las actividades del Capítulo, que 
requiere elegir a los escrutadores (fr. Abel 
Pérez y fr. Álvaro Sicán), al Secretario del 
Capítulo (fr. Jesús Roy) y al moderador (fr. 
Melchoz Azcárate). Todos ellos aceptan la 
tarea. 

Se ha propuesto y aprobado el horario de 
cada día, los grupos de trabajo y servicio, y 
otros detalles para el desarrollo de estos días. 
Se concluye la Sesión con las preces de ritual 
y pasamos a la cena en fraternidad. 

 

 

Dia 2 

A las 07,30 de la mañana todos los capitulares se reúnen en la iglesia del convento para 
celebrar la eucaristía en honor a nuestra Madre de la Merced. Preside el Muy rvdo. P. 
General. Celebración en que ponemos ante la Madre nuestras vidas, y la vida de la 
Provincia. 

   

Tras la Eucaristía el desayuno y a las 9,15 nos reunimos en el aula para comenzar la 
sesión de la jornada. Pero hoy el aula capitular será la sala de proyecciones en los 
subterráneos restaurados del convento. Tras las preces de ritual relata la memoria de la 
Provincia el p. José Juan Galve. Le sigue en la exposición el Vicario de la Vicaría de 
Venezuela, P. Marcos Sánchez, donde deja patente la angustiosa situación de aquel país. 
Tras las aclaraciones pertinentes interviene ahora el Vicario de Centroamérica, P. José 
Zaporta Pallarés. 

Llega el momento de hacer un breve descanso donde recuperamos fuerzas y 
compartimos fraternidad. A las 12,15 reanudamos la sesión, y comienza la lectura de las 
memorias de las comunidades de España. Barcelona, comunidad Prioral-Plaza Castilla. 
Hogar Mercedario de Barcelona. Comunidad de San Ramón. Comunidad de Lleida. 
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Comunidad de Mallorca. Comunidad de Valencia. Son las 13,50 y es necesario poner 
punto final al trabajo de la mañana. 

A las 14,00 horas nos reúne la mesa común. Sobremesa y  descanso. 

Son las 16,00 horas y nuevamente nos encontramos en el aula. Se reemprende la lectura 
de memorias.  Comunidad del convento del Olivar. Castellon. EL Puig. Hay que señalar 
que hoy han intervenido quirúrgicamente al P. Pedro Serrano en Zaragoza. Por lo que la 
lectura de la memoria de Zaragoza se posterga hasta el regreso de Zaragoza del superior, 
P. Antonio Criado. Con la lectura de la memoria de la comunidad de Elche concluye el 
ciclo de comunidades de España. 

De España nos vamos hasta Venezuela. Es el tiempo de la comunidad del  colegio de 
Tirso de Molina en Caracas.  Escuchamos a continuación la memoria de la comunidad de 
Catia. Le sigue la memoria de Maracaibo, San Juan de los Morros,  y después la del 
Seminario  de San Cristóbal. La sesión concluye con noticias sobre el P. Pedro Serrano 
que trae P. Antonio Criado. Y a continuación  presenta la memoria de la comunidad de 
Zaragoza. 

Llega el turno de preguntas sobre todo lo expuesto. Modera P. Melchor Azcárate. A las 
18,30 se hace una pausa de 20 minutos. Hay un refrigerio rápido y a las 18,50 reiniciamos 
la sesión. Se presentan las memorias de vida comunitaria de la Vicaría de Centroamérica: 
El Salvador, Antigua Guatemala, Seminario de Guatemala, Panamá… 

Y desde Centroamérica damos un salto a la delegación de Mozambique. Se presenta 
memoria de la comunidad de Maputo y Xai-Xai. A las 20,00 finalizan las sesiones de hoy. 
Rezamos vísperas y luego acudimos al comedor donde será servida la cena. Tras la cena, 
sigue charla y tradicional helado. La noche cae poco a poco y cada fraile se retira a su 
habitación en busca del merecido descanso. 

Hasta mañana si Dios quiere. 

  

 

Día 3 

“Bendito el Señor, mi Roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, 
mi escudo y mi refugio. Señor, extiende la mano desde arriba. Dios mío, te cantaré un 
cántico nuevo”. 

Iniciamos la jornada con el rezo de laudes en la iglesia del monasterio. Tiempo de 
alabanza y de invocación al Señor. A las 8,30 el desayuno. Y a las 9,15 somos 
convocados a la sala capitular. Tras las preces de ritual comienza la sesión con la lectura 
y aprobación del acta de cuanto ocurrió ayer en el capítulo. EL P. General agradece la 
sinceridad de las memorias por las expresiones y preocupaciones mostradas. 
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Trabajo estatutos 

P. Domingo Lorenzo toma la palabra para 
orientar el trabajo sobre los Estatutos 
provinciales. El método de trabajo será: cada 
religioso tiene una hora y media de lectura 
personal. Si encuentra posibles 
modificaciones o sugerencias hace la 
aportación oportuna a secretaria del capítulo. 
Tras el trabajo personal habrá descanso y a 
las 12,45 nos reunimos de nuevo en el aula. 

 

Reunidos de 
nuevo en la sala capitular se leen saludos del P. Vicenzo 
Penella, desde la India y de Mn. Alberto Vera, Obispo en  
Mozambique. Hay informaciones varias. La salud del P. José 
Sesma, noticias respecto al proceso del P. Jofré, también 
noticias respecto al proceso del P. Andrés Garrido, Pare 
Presentat. El P. General habla de la causa del P. José Torres, 
fundador de las Mercedarias del Niño Jesús. Comienza ahora 
el trabajo en asamblea. Desde secretaria del capítulo se 
entrega una copia de las propuestas de los religiosos para su 
estudio. 

A las 13,00 horas llega a la sala capitular el Sr. Obispo de 
Teruel, Mn. Antonio Gómez Cantero y  dirige un saludo a la 
asamblea. De la sala capitular nos dirigimos a la celebración de la Eucaristía que preside 

el Sr. Obispo. Después comparte con nosotros 
la mesa. 

A las 16,00 nos reunimos en la sala de 
audiovisuales. El P. Provincial presenta a 
Miguel Ángel Millán, especialista en 
gerontología, de la fundación de los Camilos, 
quien interviene con una reflexión y posterior 
diálogo y preguntas. El tema: los enfermos, 
los ancianos. ¿Cuál es la forma más 
adecuada de atender a nuestros mayores? 
Desde las 18,00 a las 18,30 hacemos un 
descanso. 

Se reanuda puntualmente la sesión con la 
revisión de las propuestas sobre los estatutos. Una por una se van analizando las 
propuestas o enmiendas de los capitulares respecto 
al texto de los estatutos. Son las 20,10 horas cuando 
la asamblea vota y aprueba por unanimidad el nuevo 
texto de los Estatutos provinciales. El aplauso de la 
asamblea y la oración de acción de gracias pone fin 
a la sesión. Breve descanso, oración de vísperas, 
cena y recreación. 

Una jornada más puesta en las manos del Señor 
bajo la mirada atenta de nuestra Madre.  

Hasta mañana si Dios quiere. 
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Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza 

La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza celebrará el 

XVI Capítulo General, con el lema: “Con el Espíritu y María construyendo el futuro”. Será 

el icono de Pentecostés el que envolverá la búsqueda y docilidad personal, comunitaria y 

congregacional. Se celebrará en Santiago de Compostela, y participarán 35 hermanas. 

Coincidiendo con la fiesta del apóstol Santiago, el día 25 de julio, tendrá lugar la elección 

de la Superiora General y el Gobierno para un sexenio. 

 

Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús 

Las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, celebraran su XIX Capítulo 

General bajo el lema: “Salir a prisa al encuentro de la vida. Convocadas y sustentadas por 

un proyecto común”, del 17 de julio al 7 de agosto de 2018. Tendrá lugar en la Casa 

Madre de la Congregación, Paseo del Limonar 22, Málaga. 

 

Hermanas Dominicas de la 
Anunciata 

El 20 de julio, en Vic, serán las Hermanas 
Dominicas de la Anunciata, las que 
celebraran su XXVI Capitulo General. 
Intentaran buscar respuestas adecuadas en 
base al lema propuesto: “Convocadas a 
evangelizarnos y evangelizar hoy en 
comunión dentro de la diversidad”. Se 
puede conocer más información del mismo 
en su  

web: www.dominicasanunciata.org/noticias/
capitulo-general-2 

La Congregación de Hermanas Dominicas 
de la Anunciata, celebrará el próximo mes 
de Julio el XXVI Capítulo General, XXIV 
Capítulo General Electivo. 

Tendrá lugar en la Casa Madre de la Congregación, en VIC, Barcelona. En esta casa se 
veneran los restos del Fundador: San Francisco Coll. 

Comenzará el 15 de julio con 5 días de espiritualidad y a continuación se iniciará el 
Capítulo, propiamente dicho. 

El lema sobre el que toda la Congregación está reflexionando desde la convocatoria del 
Capítulo en el mes de febrero es: CONVOCADAS A EVANGELIZARNOS Y 
EVANGELIZAR HOY EN COMUNIÓN DENTRO DE LA DIVERSIDAD. El Capítulo trazará 
los pasos a seguir en los próximos años, con las prioridades y acuerdos oportunos. 
Trabajarán 7 comisiones que abarcan todos los campos de nuestra vida y misión. 

Se reúnen 41 Hermanas Capitulares que asisten por derecho y por elección en la que han 
participado las Hermanas de las 119 comunidades extendidas en 20 países. 

El día 26 de julio se elegirá la Priora general. La H. Mª Natividad Martínez de Castro, 
priora general actual ha ejercido su cargo durante dos sexenios. A continuación se 
procederá a la elección del Consejo general. 

http://www.concepcionistas.com/
http://www.concepcionistas.com/
http://carmelitasscj.com/
http://carmelitasscj.com/
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/capitulo-general-2/
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/capitulo-general-2/
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Los Hermanos del Sagrado Corazón 
eligen como superior general al Hermano 
Mark Hilton 

Entre el 29 de abril y el 26 de mayo de 2018, 
los Hermanos del Sagrado Corazón han 
celebrado en Roma el 36º Capítulo General 
de la Congregación, con el lema: “fuego he 
venido a traer a la tierra y ¿qué quiero sino 
que arda?”, en el marco del 200 aniversario 
de la fundación del Instituto fundado por el 
sacerdote francés P. Andrés Coindre. 

Los 49 hermanos capitulares, representantes 
de los casi mil Hermanos del Sagrado 
Corazón que están en 23 países de los cinco 
continentes, eligieron en la tarde del 
miércoles 9 de mayo de 2018 al hermano 
Mark  Hilton (Provincial de EE.UU) como 
nuevo Superior General. En días posteriores 
fueron elegidos los 4 consejeros generales, 
secretario y ecónomo general. 

El Hno. Mark, nacido en Melbourne 
(Australia) hace 57 años, sustituye al H. José 
Ignacio Carmona Ollo, español, que ha ocupado el cargo los 12 últimos años. 

Ha desempeñado un importante papel en el proceso de unificación de las Provincias 
norteamericanas y aporta a su mandato una larga trayectoria intercultural, pues ha 
experimentado la vida comunitaria y apostólica en Australia, Canadá, Oceanía y los 
Estados Unidos. 

 Del mismo modo, después de un período de discernimiento y consultas a los hermanos 
de la Provincia de España y la Delegación de Perú, el Consejo General del Instituto eligió 
como Superior Provincial de ésta al hermano Carlos Almaraz Ruiz de Eguílaz para el 
trienio 2018-2020. 

Carlos Almaraz tiene 51 años, es natural de Vitoria y ha desempeñado los cargos de 
superior de comunidad, delegado provincial de pastoral y primer consejero provincial. Este 
último curso ha formado parte del equipo de misión y titularidad de las once obras 
educativas que los corazonistas tienen en España. 

Su nuevo mandato coincide con el triduo de preparación de la celebración del 
Bicentenario de la fundación del Instituto (2018 – 2021). 

Madrid, 27 de junio de 2018 (IVICON).- En Ecclesia 75 digital 

El germà Mark Hilton, 
elegit superior general dels Germans del Sagrat Cor 

http://www.coindre.org/
http://www.coindre.org/
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El president de la Unió de Superiors Generals, Fra Mauro 
Jöhri – superior general dels frares Caputxins – va 
anunciar el 19 de juny el nomenament del Germà Emili 
Turú Rofes com a nou secretari general de la Unió de 
Superiors Generals. “Ens alegra col·laborar com a institut 
a través del G. Emili en aquesta important organització 
inter-congregacional que convoca a les congregacions 
religioses masculines del món”, va afirmar el G. Ernesto 
Sánchez Barba, actual superior general. 
A la seva carta de nomenament, Fra Mauro fa esment de 
l'activa i enriquidora participació del G. Emili en l'USG 
durant els seus anys com a superior general dels Germans 
Maristes.   

El G. Emili començarà aquest servei a Roma (Itàlia), a l'oficina de la USG, al març de 
2019 i formarà part de la comunitat marista de San Leone Magno. El Germà David Kinnear 
Glenday, Combonià, qui va ser superior general del seu Institut, és actualment secretari 
general de USG, des de l'any 2009. 

Consulteu l’article: http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=1640 

 

Benvolgut / benvolguda, 
  
Em plau informar-vos que he estat nomenat director 
general d’Afers Religiosos del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 
10/2018 de 12 de juny. 

Voldria que les meves primeres paraules fossin 
d’agraïment per la confiança de la consellera de 
Justícia, Ester Capella. És un privilegi oferir el meu 
servei al país en el Govern encapçalat pel president 

Quim Torra. Intentaré fer-ho el millor possible. 

Continuarem treballant, des de la Direcció General d’Afers Religiosos, en el 
reconeixement de l’aportació positiva de les religions en la construcció del país i del seu 
paper en la convivència i la cohesió social, la promoció de la llibertat religiosa i la 
cooperació amb les diferents confessions religioses presents a Catalunya. Tot plegat, en 
la línia de proximitat que ha demostrat al llarg dels darrers anys el meu predecessor, Enric 
Vendrell, a qui vull agrair la seva dedicació generosa i el seu treball. 

Des del primer moment em poso a la vostra disposició en tot el que puguem oferir-vos des 
de la Direcció General. Podeu comptar amb la meva col·laboració i el meu suport 
institucional. 

Rebeu una cordial i sincera salutació, 

 Marcel·lí Joan i Alsinella 

Director general d’Afers Religiosos 

Benvinguda del director general d’Afers Religiosos 

El germà marista Emili Turú, nou secretari general de la Unió de 
Superiors Generals 

http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=1640
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PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA DEL PAPA FRANCISCO 
A GINEBRA CON OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN  

DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 

ENCUENTRO ECUMÉNICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Centro Ecuménico (Ginebra) 
Jueves, 21 de junio de 2018 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me es grato encontrarme con vosotros y os agradezco vuestra amable acogida. En 
particular, doy las gracias al Secretario General, Reverendo Dr. Olav Fykse Tveit, y a la 
Moderadora, Dra. Agnes Abuom, por sus palabras y por haberme invitado con ocasión del 
70º aniversario de la institución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. 

En la Biblia, setenta años evocan un período de tiempo cumplido, signo de la bendición de 
Dios. Pero setenta es también un número que hace aflorar en la mente dos célebres 
pasajes evangélicos. En el primero, el Señor nos ha mandado perdonarnos no siete, sino 
«hasta setenta veces siete» (Mt 18,22). El número no se refiere desde luego a un 
concepto cuantitativo, sino que abre un horizonte cualitativo: no mide la justicia, sino que 
inaugura el criterio de una caridad sin medida, capaz de perdonar sin límites. Esta caridad 
que, después de siglos de controversias, nos permite estar juntos, como hermanos y 
hermanas reconciliados y agradecidos con Dios nuestro Padre. 

Si estamos aquí es gracias también a cuantos nos han precedido en el camino, eligiendo 
la senda del perdón y gastándose por responder a la voluntad del Señor: «que todos sean 

Discurs del papa Francesc al Centre Ecumènic de Ginebra 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-ginevra_2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-ginevra_2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-ginevra_2018.html
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uno» (Jn 17,21). Impulsados por el deseo apremiante de Jesús, no se han dejado enredar 
en los nudos intrincados de las controversias, sino que han encontrado la audacia para 
mirar más allá y creer en la unidad, superando el muro de las sospechas y el miedo. Tenía 
razón un antiguo padre en la fe cuando afirmaba: «Si el amor logra expulsar 
completamente al temor y este, transformado, se convierte en amor, entonces veremos 
que la unidad es una consecuencia de la salvación» (S. Gregorio de Nisa, Homilía 15, 
Comentario sobre el libro del Cantar de los Cantares). 

Somos los depositarios de la fe, de la caridad, de la esperanza de tantos que, con la 
fuerza inerme del Evangelio, han tenido la valentía de cambiar la dirección de la historia, 
esa historia que nos había llevado a desconfiar los unos de los otros y a distanciarnos 
recíprocamente, cediendo a la diabólica espiral de continuas fragmentaciones. Gracias al 
Espíritu Santo, inspirador y guía del ecumenismo, la dirección ha cambiado y se ha 
trazado de manera indeleble un camino nuevo y antiguo a la vez: el camino de la 
comunión reconciliada, hacia la manifestación visible de esa fraternidad que ya une a los 
creyentes. 

El número setenta ofrece en el 
Evangelio un segundo punto 
de reflexión. Se refiere a los 
discípulos que Jesús envió a 
la misión durante su ministerio 
público (Lc 10,1) y cuya 
memoria se celebra en el 
Oriente cristiano. El número 
de estos discípulos remite a 
las naciones conocidas, 
enumeradas al comienzo de la 
Escritura (cf. Gn 10). ¿Qué 
nos sugiere esto? Que la 
misión está dirigida a todos los 
pueblos y que cada discípulo, 
por ser tal, debe convertirse 

en apóstol, en misionero. El Consejo Ecuménico de las Iglesias ha nacido como un 
instrumento de aquel movimiento ecuménico suscitado por una fuerte llamada a la misión: 
¿cómo pueden los cristianos evangelizar si están divididos entre ellos? Esta apremiante 
pregunta es la que dirige también hoy nuestro caminar y traduce la oración del Señor a 
estar unidos «para que el mundo crea» (Jn 17,21). 

Permitidme, queridos hermanos y hermanas, manifestaros también, además del vivo 
agradecimiento por el esfuerzo que realizáis en favor de la unidad, una preocupación. 
Esta nace de la impresión de que el ecumenismo y la misión no están tan estrechamente 
unidos como al principio. Y, sin embargo, el mandato misionero, que es más que 
la diakonia y que la promoción del desarrollo humano, no puede ser olvidado ni vaciado. 
Se trata de nuestra identidad. El anuncio del Evangelio hasta el último confín es 
connatural a nuestro ser cristianos. Ciertamente, el modo como se realiza la misión 
cambia según los tiempos y los lugares y, frente a la tentación ―lamentablemente 
frecuente―, de imponerse siguiendo lógicas mundanas, conviene recordar que la Iglesia 
de Cristo crece por atracción. 

¿En qué consiste esta fuerza de atracción? Evidentemente, no en nuestras ideas, 
estrategias o programas. No se cree en Jesucristo mediante un acuerdo de voluntades y 
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el Pueblo de Dios no es reductible al rango de una organización no gubernamental. No, la 
fuerza de atracción radica en aquel don sublime que conquistó al apóstol Pablo: 
«conocerlo a él [Cristo], y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus 
padecimientos» (Flp 3,10). Solo de esto podemos presumir: del «conocimiento de la gloria 
de Dios reflejada en el rostro de Cristo» (2 Co 4,6), que nos da el Espíritu vivificador. Este 
es el tesoro que nosotros, frágiles vasijas de barro (cf. v. 7), debemos ofrecer a nuestro 
amado y atormentado mundo. No seríamos fieles a la misión que se nos ha confiado si 
redujéramos este tesoro al valor de un humanismo puramente inmanente, adaptable a las 
modas del momento. Y seríamos malos custodios si quisiéramos solo preservarlo, 
enterrándolo por miedo a los desafíos del mundo (cf. Mt 25,25). 

 

Tenemos necesidad de un nuevo impulso evangelizador. Estamos llamados a ser un 
pueblo que vive y comparte la alegría del Evangelio, que alaba al Señor y sirve a los 
hermanos, con un espíritu que arde por el deseo de abrir horizontes de bondad y de 
belleza insospechados para quien no ha tenido aún la gracia de conocer verdaderamente 
a Jesús. Estoy convencido de que, si aumenta la fuerza misionera, crecerá también la 
unidad entre nosotros. Así como en los orígenes el anuncio marcó la primavera de la 
Iglesia, la evangelización marcará el florecimiento de una nueva primavera ecuménica. 
Como en los orígenes, estrechémonos en comunión en torno al Maestro, no sin antes 
arrepentirnos de nuestras continuas vacilaciones y digámosle, con Pedro: «Señor, ¿a 
quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). 

Queridos hermanos y hermanas: He deseado estar presente en las celebraciones de este 
aniversario del Consejo también para reafirmar el compromiso de la Iglesia Católica en la 
causa ecuménica y para animar la cooperación con las Iglesias miembros y con los 
interlocutores ecuménicos. En este contexto, también quisiera detenerme un poco en el 
lema elegido para esta jornada: Caminar – Rezar – Trabajar juntos. 
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Caminar: sí, pero ¿hacia dónde? En base a cuanto se ha dicho, propongo un doble 
movimiento: de entrada y de salida. De entrada, para dirigirnos constantemente hacia el 
centro, para reconocernos sarmientos injertados en la única vid que es Jesús (cf. Jn 15,1-
8). No daremos fruto si no nos ayudamos mutuamente a permanecer unidos a él. De 
salida, hacia las múltiples periferias existenciales de hoy, para llevar juntos la gracia 
sanadora del Evangelio a la humanidad que sufre. Preguntémonos si estamos caminando 
de verdad o solo con palabras, si los hermanos nos importan de verdad y los 
encomendamos al Señor o están lejos de nuestros intereses reales. También 
preguntémonos si nuestro camino es un volver sobre nuestros propios pasos o si es un ir 
al mundo con convicción para llevar allí al Señor. 

Rezar: También en la oración, como en el camino, no podemos avanzar solos, porque la 
gracia de Dios, más que hacerse a medida individual, se difunde armoniosamente entre 
los creyentes que se aman. Cuando decimos «Padre nuestro» resuena dentro de nosotros 
nuestra filiación, pero también nuestro ser hermanos. La oración es el oxígeno del 
ecumenismo. Sin oración la comunión se queda sin oxígeno y no avanza, porque 
impedimos al viento del Espíritu empujarla hacia adelante. Preguntémonos: ¿Cuánto 
rezamos los unos por los otros? El Señor ha rezado para que fuésemos una sola cosa, ¿lo 
imitamos en esto? 

Trabajar juntos: En este sentido quisiera subrayar que la Iglesia Católica reconoce la 
especial importancia del trabajo que desempeña la Comisión Fe y Constitución, y desea 
seguir contribuyendo a través de la participación de teólogos altamente cualificados. El 
estudio de Fe y Constitución, para una 
visión común de la Iglesia y su trabajo 
en el discernimiento de las cuestiones 
morales y éticas tocan puntos 
neurálgicos del desafío ecuménico. Del 
mismo modo, la presencia activa en la 
Comisión para la Misión y la 
Evangelización; la colaboración con la 
Oficina para el Diálogo Interreligioso y 
la Cooperación, últimamente sobre el 
importante tema de la educación y la 
paz; la preparación conjunta de los 
textos para la Semana de oración por 
la unidad de los cristianos y otras 
formas de sinergia son elementos constitutivos de una sólida y auténtica colaboración. 
Asimismo, agradezco la importante labor del Instituto Ecuménico de Bossey en la 
formación ecuménica de las jóvenes generaciones de responsables pastorales y 
académicos de tantas Iglesias y Confesiones cristianas de todo el mundo. Desde hace 
muchos años, la Iglesia Católica colabora en esta obra educativa con la presencia de un 
profesor católico en la Facultad; y cada año tengo la alegría de saludar al grupo de 
estudiantes que realiza el viaje de estudios a Roma. Quisiera mencionar también, como 
signo positivo de “armonía ecuménica”, la creciente adhesión a la Jornada de oración por 
el cuidado de la creación. 

Por otra parte, el trabajo típicamente eclesial tiene un sinónimo bien definido: diakonia. Es 
el camino por el que seguimos al Maestro, que «no ha venido a ser servido, sino a servir» 
(Mc 10,45). El servicio variado e intenso de las Iglesias miembros del Consejo encuentra 
una expresión emblemática en la Peregrinación de justicia y paz. La credibilidad del 
Evangelio se ve afectada por el modo cómo los cristianos responden al clamor de todos 
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aquellos que, en cualquier rincón de la tierra, son injustamente víctimas del trágico 
aumento de una exclusión que, generando pobreza, fomenta los conflictos. Mientras los 
débiles son cada vez más marginados, sin pan, trabajo ni futuro, los ricos son cada vez 
menos y más ricos. Dejémonos interpelar por el llanto de los que sufren, y sintamos 
compasión, porque «el programa del cristiano es un corazón que ve» (Benedicto XVI, 
Carta enc. Deus caritas est, 31). Veamos qué podemos hacer concretamente, antes de 
desanimarnos por lo que no podemos. Miremos también a tantos hermanos y hermanas 
nuestros que en diversas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, sufren 
porque son cristianos. Estemos cerca de ellos. Y recordemos que nuestro camino 
ecuménico está precedido y acompañado por un ecumenismo ya realizado, el 
ecumenismo de la sangre, que nos exhorta a seguir adelante. 

Animémonos a superar la tentación de absolutizar determinados paradigmas culturales y 
dejarnos absorber por intereses personales. Ayudemos a los hombres de buena voluntad 
a dar mayor relieve a situaciones y acontecimientos que afectan a una parte importante de 
la humanidad, pero que ocupan un lugar muy marginal en el ámbito de la información a 
gran escala. No podemos desinteresarnos, y es preocupante cuando algunos cristianos se 
muestran indiferentes frente al necesitado. Más triste aún es la convicción de quienes 
consideran los propios bienes como signo de predilección divina, en vez de una llamada a 
servir con responsabilidad a la familia humana y a custodiar la creación. El Señor, Buen 
Samaritano de la humanidad (cf. Lc 10,29-37), nos interpelará sobre el amor al prójimo, 
cualquiera que sea (cf. Mt 25,31-46). Preguntémonos entonces: ¿Qué podemos 
hacer juntos? Si es posible hacer un servicio, ¿por qué no proyectarlo y realizarlo juntos, 
comenzando por experimentar una fraternidad más intensa en el ejercicio de la caridad 
concreta? 

Queridos hermanos y hermanas: Os renuevo mi cordial agradecimiento. Ayudémonos a 
caminar, a rezar y a trabajar juntos para que, con la ayuda de Dios, la unidad avance y el 
mundo crea. Gracias. 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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Les obres per adequar les dues plantes 
superiors de l'escola ja han començat, amb 
l'objectiu que aquest setembre una vintena de 
joves jugadors del Girona ja hi puguin viure a 
pensió completa al mateix temps que cursen 
els seus estudis al centre  
 
Diari de Girona. 
Marc Verdaguer 27.06.2018  
 
Edifici dels Maristes que acollirà futbolistes 
joves del Girona la propera temporada. El 
projecte de fer una residència per als 

futbolistes del Girona a les instal·lacions del col·legi Maristes ja és quelcom més que una 
idea. És una realitat. El club i els responsables del centre escolar feia mesos que estaven 
negociant els detalls del projecte, que ha de convertir les antigues habitacions, ara 
desocupades, dels germans Maristes, en una mena de «Masia» del Girona. Una 
negociació que, segons ha pogut saber Diari de Girona, ha acabat amb la signatura de 
l'acord i l'inici de les obres perquè aquest setembre vinent les plantes superiors de l'edifici 
principal de l'escola gironina ja estiguin preparades per acollir els joves futbolistes que el 
club de Montilivi capti per als seus equips de base. Uns jugadors que, fins ara, vivien a la 
residència d'estudiants de la UdG encara que alguns ja estudiaven als Maristes com, per 
exemple, el porter osonenc del juvenil, Albert Torra, que va debutar a Segona B amb el 
Peralada al camp de Lleida per l'expulsió de Gianni.  

Públicament, el Girona no ha volgut parlar del projecte dels Maristes des que va sortir a la 
llum. I la signatura de l'acord i l'inici de les obres no ha alterat la política comunicativa del 
club, però les línies mestres del projecte són clares. El Girona es vol fer cada cop més 
gran i, això, més enllà del primer equip i de l'estadi de Montilivi, també inclou el futbol 
base. Captar els millors jugadors possibles, no només de les comarques gironines, sinó 
també de la resta de Catalunya, de l'Estat i, fins i tot, de l'estranger passa per poder oferir 
bones condicions a aquests futbolistes. Tenir una residència pròpia és, a dia d'avui, un 
plantejament utòpic. Però l'acord amb els Maristes és el que més s'hi pot assemblar 
perquè els joves futbolistes del Girona viuran a pensió completa a la mateixa escola on 
cursaran els estudis.  

El projecte també és beneficiós per als Maristes, que traurà rendiment, a través d'un 
lloguer, de dues plantes superiors de l'edifici principal de l'escola que es varen quedar 
sense ús quan els religiosos que les ocupaven es varen traslladar a pis fora de l'escola, 
atès que eren molts menys que anys enrere. Ara, els Maristes de Girona podran potenciar 
la seva aposta per oferir una alternativa a alumnes que vulguin combinar els estudis amb 
l'alt rendiment esportiu. Al centre hi estudien gimnastes del Salt GC, com Sara Coll, i 
també s'ha parlat amb els responsables del Club Tennnis Girona perquè futurs integrants 
de la seva acadèmia d'alt rendiment, Girona Tennis Pro, puguin matricular-se a l'escola. 
L'acord entre el Girona i els Maristes és compatible amb la inversió que el club de Montilivi 
ha fet en els camps d'entrenament al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, perquè un i 
altre demostren que, de moment, la idea del Girona de tenir una ciutat esportiva pròpia no 
serà a curt termini. En aquesta futura Ciutat Esportiva, el Girona voldria tenir-hi tant camps 
d'entrenaments com una residència de futbolistes. Dues necessitats que, almenys de 
moment, queden cobertes amb els camps del PGA i l'acord amb els Maristes. 

El Girona i els Maristes signen l'acord per a la residència de joves 
futbolistes 
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
 

 

 
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 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/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/programesfiom2018.doc
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf
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Cova de Sant Ignasi  
 
"L'amor s'ha de posar més en les obres que en les paraules" 
 

 Durant els propers mesos, a la Cova de Sant Ignasi, posem el nostre amor sobre la 
nostra obra: la pràctica, estudi i formació sobre l'experiència ignasiana 

genuïna. Volem participar en la recerca que realitzen tantes persones, creients i no 
creients, de noves formes de descobrir i endinsar-se en el misteri del Real a partir del 
treball de la interioritat, combatent a la vegada "la globalització de la superficialitat" (Adolfo 
Nicolás). 
 

EXERCICIS DE MES 

 
L’experiència completa dels Exercicis tal com la proposa St. Ignasi: silenci i pregària, 
jornada relaxada, entrevista diària amb l’acompanyant que personalitza l’experiència. 
 
Metodologia 
 
Respectant els itineraris personals, l’experiència esdevé comunitària i eclesial pel fet que 
és un grup que fa els Exercicis de mes. El silenci esdevé així espai de contemplació 
compartida i per això eclesial. 
 
Ajudarà haver conegut la metodologia ignasiana per la pràctica d’alguna altra modalitat 
dels Exercicis Espirituals, així com la lectura del relat de “El pelegrí” (Autobiografia de Sant 
Ignasi). 
 
Caldrà un intercanvi previ amb l’acompanyant del mes d’exercicis per a ajudar a trobar la 
disposició adequada que faciliti la dinàmica del mes. 
 
Directors/Acompanyants:  
 
Josep Sugrañes, sj 
Josep M. Bullich, sj 
Josep Giménez, sj 
Francesc Riera, sj 
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David Guindulain, sj 
Carles Marcet, sj 
Lucio Aguirre, sj 
 
Dates:  
 
des de 1 juliol 2018 fins 30 juliol 2018 
Josep Giménez, sj ( en anglès ). 
 
des de 1 juliol 2018 fins 30 juliol 2018 
Francesc Riera, sj 
 
des de 1 agost 2018 fins 30 agost 2018 
David Guindulain, sj i Lucio Aguirre, sj 
 
des de 1 setembre 2018 fins 30 setembre 2018 
Carles Marcet, sj 
 
des de 1 novembre 2018 fins 30 novembre 2018 
Josep Mª Bullich, sj 
 
des de 1 febrer 2019 fins 28 febrer 2019 
Josep Sugrañes, sj 
 
 
L'hora d'entrada és a les 18 h i la de sortida a les 10 h. 
 
Idioma: Català/Castellà/Anglès 
 
Preu: Matrícula: 100€. Alllotjament: 1.100€. Total EE Mes: 1.200€ 
 
Lloc: La Cova de Sant Ignasi 
 
Com es pot sol·licitar plaça? Cal presentar una carta de motivació, omplir el Full 
d’inscripció  adjunt i enviar-ho al correu de cada Director ó en el seu defecte a 
info@covamanresa.cat. 
 
Un cop acceptat per el director del curs li enviarem un email per formalitzar la reserva de 
plaça. 
 
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-de-mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-de-mes
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CINC DIES D’EXERCICIS 

 
EXERCICIS 
Amb la metodologia dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, durant cinc dies s’oferiran 
introduccions per a la pregària personal durant el dia, possibilitat d’entrevistes personals i 
moments de pregària comunitària. 
Els cincs dies és una oportunitat per agrair, revisar i disposar-se en el seguiment del Crist 
tot fent la voluntat de Déu. 
 
Directors/Acompanyants:  
 
José Luis Saborido Cursach, sj 
Josep Lluís Iriberri, sj 
Llorenç Puig sj i Roger Torres sj 
 
Dates disponibles: 
 
21/08/2018 - 26/08/2018 
27/08/2018 - 31/08/2018 
26/12/2018 - 31/12/2018  
 
Per Estudiants 
26/12/2018 - 31/12/2018  
 
Dates:  
 
des de 21 agost 2018 fins 26 agost 2018 
José Luis Saborido Cursach, sj 
 
Personalitzats 
Hora entrada: 12'00 h 
Hora sortida: 9'00 h 
 
des de 27 agost 2018 fins 31 agost 2018 
Josep Lluís Iriberrri, sj 
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Amb eines d'enneagrama 
Hora entrada: 10'30 h 
Hora sortida: 18'30 h 
 
des de 26 desembre 2018 fins 31 desembre 2018 
Llorenç Puig sj i Roger Torres sj 
EE de Nadal (per joves de 18 a 30 anys) 
Hora entrada: 19'00h;  Hora sortida: 16'00h 
Preus especials: Estudiants :150 eur, Joves que treballen: 200 eur  
  
Idioma: Català/Castellà 
Preu: Matrícula: 50€. Alllotjament: 300€. Total cinc dies: 350€ 
Lloc: La Cova de Sant Ignasi 
 
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/cinc-dies-dexercicis 

 
 

 
VUIT DIES D’EXERCICIS 
 

 
El format més habitual dels Exercicis Espirituals que ofereix La Cova és el de vuit dies 
sencers. De fet, són deu dies si comptem el vespre d’arribada i el matí de sortida. Aquest 
format és pensat per persones amb experiència en la pregària ignasiana i per a iniciats en 
l’art de considerar la pròpia vida a la llum de la Paraula de Déu. 
 
Es fan els Exercicis per ordenar la pròpia vida i encaminar-se cap una existència en 
plenitud seguint el Crist. Amb l’ajut d’introduccions a la pregària personal i la possibilitat 
d’acompanyament personal, la Cova ofereix un ambient i unes condicions tal com Sant 
Ignasi proposa per realitzar els Exercicis de manera reeixida. 
 
Directors/Acompanyants:  
 
Oriol Tuñí, sj 
Pablo Ruiz Lozano, sj 
Josep Mª Rambla, sj 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/cinc-dies-dexercicis
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Jordi Font, sj 
José Ignacio Gonzalez Faus, sj 
Llorenç Puig, sj 
Josep Mª Bullich, sj 
Adolfo Chércoles sj 
Ramón Fabregat, sj 
Maite Valls rjm 
Miguel Matute 
Josep Miralles, sj 
 
Dates disponibles: 
 
01/07/2018 - 10/07/2018 
11/07/2018 - 20/07/2018 
21/07/2018 - 30/07/2018 
01/08/2018 - 10/08/2018 
11/08/2018 - 20/08/2018  
21/08/2018 - 30/08/2018 
01/09/2018 - 10/09/2018 
11/09/2018 - 20/09/2018 
21/09/2018 - 30/09/2018 
 
Dates:  
 
des de 1 juliol 2018 fins 10 juliol 2018 
Oriol Tuñí, sj 
 
des de 11 juliol 2018 fins 20 juliol 2018 
Pablo Ruiz Lozano, sj 
 
des de 21 juliol 2018 fins 30 juliol 2018 
David Guindulain, sj 
 
des de 1 agost 2018 fins 10 agost 2018 
Josep Mª Rambla sj 
 
des de 11 agost 2018 fins 20 agost 2018 
Jordi Font sj, Maite Valls rjm, Miguel Matute y Josep Miralles sj (personalitzats) 
Per inscripcions enviar email a : mvalls12@hotmail.com 
Preu EE 8 dies personalitzats : 450 eur 
 
des de 11 agost 2018 fins 20 agost 2018 
Jose Ignacio Gonzalez Faus, sj 
 
des de 21 agost 2018 fins 30 agost 2018 
Llorenç Puig, sj 
 
des de 1 setembre 2018 fins 10 setembre 2018 
Josep Mª Bullich, sj 
 
des de 11 setembre 2018 fins 20 setembre 2018 
Adolfo Chércoles, sj ( amb Benaurançes) 

mailto:mvalls12@hotmail.com
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des de 21 setembre 2018 fins 30 setembre 2018 
Ramón Fabregat sj 
 
L'hora d'entrada és a les 18h i la de sortida a les 10h. 
 
Idioma: Castellà 
Preu: Matrícula: 50€. Alllotjament: 350€. Total 8 dies: 400€ 
Lloc: La Cova de Sant Ignasi 
 
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/vuit-dies-dexercicis 
 

 
CURS D’IMMERSIÓ IGNASIANA EN CASTELLÀ (6ª EDICIÓ) 
El carisma ignasià per el món d'avui 

CURSOS INTERNACIONALS 

 
Objectiu 
 
Des de la convicció del gran valor del carisma ignasià per a la vida cristiana en el món 
actual, l'objectiu del curs es realitzar un aprofundiment del llegat d'Ignasi de Loyola a fi 
d'inspirar una vida cristiana a la nostra societat i Església actuals, i també per a la 
formació en l'acompanyament espiritual a persones i comunitats. 
 
Procés 
 
Es parteix de l'estudi de l'experiència personal d'Ignasi, el pelegrí, per il·luminar l'itinerari 
del creixement en la vida cristiana i, després de la pràctica dels exercicis espirituals 
personalitzats, es farà una aproximació a aquests com a pedagogia i com a mistagògia. El 
curs acaba amb les sessions dedicades a la teologia i l'espiritualitat que dimanen de la 
vida i del magisteri d'Ignasi i amb una anàlisi dels diversos projectes de vida eclesial que 
han anat sorgint a partir de l'espiritualitat ignasiana. 
  
Metodologia 
La metodologia combina les classes magistrals amb l'estudi personal i el diàleg integrador 
de les diferents experiències viscudes pels participants. És part central del mètode la 
immersió en el lloc ignasià on s'imparteix el curs (Manresa) i les visites a altres llocs 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/vuit-dies-dexercicis
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ignasians (Montserrat, Barcelona, Loiola, Javier) perquè l'estudi sigui viu i contextualitzat. 
Aquesta qualitat d'experiència espiritual ens ha d'acompanyar tot el curs amb temps 
apropiats per a la pregària i les celebracions eucarístiques. 
 
Programa 
 
0. Acollida i final de curs 
• Diumenge 28 de octubre 
• Acollida i presentació de l'experiència a las 18.30h. 
• Dilluns 10 de desembre 
• Final de curs i sortida a las 10.00 h. 

 
1. Ignasi de Loiola i nosaltres. Autobiografia i diari personal 
• Dilluns 29 octubre al dissabte 3 de novembre 
• Estudi sapiencial de l'autobiografia com a matriu d'un procés espiritual, confrontant 

l'experiència d'Ignasi amb la pròpia experiència i autobiografia espirituals. L'estudi 
del Diari espiritual no només ens introduirà a l'elevació espiritual més alta d'Ignasi, 
sinó que ens possibilitarà comprendre millor el caràcter de la mística ignasiana. 

• Professor: Xavier Melloni, sj, (de l'equip de Manresa i profesor a la Facultat de Teología 
de Catalunya). 

• Dijous 1 de novembre: visita a Montserrat. 
• Diumenge 4 de novembre: visita a la Barcelona ignasiana. 
• Dilluns 5 de novembre: día lliure. 
• Dimarts 6 a divendres 9 de novembre : visita a Loyola i Javier 
• Dissabte 10 de novembre: día lliure 
• Diumenge 11 de novembre: visita a la Manresa Ignasiana 

 
2. Exercicis Espirituals personalitzats 
• Diumenge 11 (nit) a dimarts 20 de novembre (mati)  
• Carles Marcet, sj, de l'equip de jesuïtes de Manresa, director del curs, assistit per un 

equip d'acompanyants. 
• Dimarts 20 de novembre: dia lliure 
• Dimecres 21 de novembre: visita a la Sagrada Família de Barcelona 

 
3. Els Exercicis Espirituals com a mistagògia i pedagogia 
• Dijous 22 de novembre al dilluns 26 de novembre 
• A la llum de l'experiència de fer i donar els exercicis espirituals, estudiarem el text, i ho 

veurem com a mistagògia, és a dir, com un camí de transformació espiritual (cada 
setmana és un pas) en què tota la persona s'introdueix en una nova comprensió de 
si mateixa, de Déu i del món, en un sistema interconnectat de relacions que permet 
trobar Déu en totes les coses. 

• Professor: Josep M. Rambla, sj (Cornellà-Barcelona, de l'equip de Manresa, especialista 
en espiritualitat ignasiana) 

• Dimarts 27 de novembre : dia lliure 
 

4. Teologia i espiritualitat ignasiana 
• Dimecres 28 novembre al diumenge 2 desembre 
• El curs pretén analitzar el text dels Exercicis espirituals i l'experiència subjacent, des de 

la teologia i l'espiritualitat que contenen, que poden ser una gran aportació per viure 
els nostres temps en la saviesa de l'esperit.  

• Professor: Josep Giménez sj (Sant Cugat), professor a la Facultat de Teologia de 
Catalunya i a la UCA d’El Salvador. 
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• Dilluns 3 de desembre: dia lliure 
 

5. L'espiritualitat ignasiana, matriu d'una vida religiosa i laica diferents i de 
iniciatives apostòliques noves 
• Dimarts 4 al dissabte 8 de desembre 
• El desig profund d'ajudar les ànimes i la creació d'un grup de companys consagrats al 

servei del regne porta Ignasi, amb els seus companys, a fundar un nou orde religiós 
que desborda les regles vigents fins aleshores. L'experiència d’Ignasi, configura 
una "manera de procedir" amb trets molt característics. Aquest llegat carismàtic que 
ha inspirat moltes altres congregacions religioses i que ha cristal·litzat en diferents 
projectes històrics eclesials segueix sent una font per viure "amb esperit" en uns 
temps tan canviants com els nostres. Professor: Darío Mollà sj (Valéncia), 
Professor del Centre Arrupe de Valéncia i especialista en Exercicis Espirituals. 

   
6. Conclusió i avaluació 
• Diumenge 9 de desembre 
 
Directors/Acompanyants:  
 
Director : Carles Marcet, sj 
Xavier Melloni sj 
Josep Mª Rambla sj 
Josep Giménez sj 
Darío Mollà sj 
 
Dates: des de 28 octubre 2018 fins 10 desembre 2018 
Idioma: Castellà 
Preu: 1.950€. Inclou matrícula (750 eur), materials i fotocòpies, visites als llocs ignasians 
previstos en el programa, allotjament (1.200 eur). 
Lloc: La Cova de Sant Ignasi 
 
Quin és l'objectiu del curs? 
Fer una immersió en els grans valors de Sant Ignasi per tal de formar les persones i 
comunitats en l'acompanyament espiritual. 
Com es pot sol·licitar plaça? 
• Enviant un correu electrònic adreçat a Carles Marcet a cmarcet@jesuites.net 
Quines són les institucions organitzadores? 
• Centre Internacional d'Espiritualitat "Cova de Sant Ignasi" (Manresa) 
• EIDES "Cistianisme i Justícia" (Barcelona) 
 
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/curs-dimmersio-
ignasiana-en-castella-6a-edicio 

 

 
 Jornades d’Estudis franciscans  
 

JUNY: 
 

Dia 29, divendres, a les 20:00: 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia) 

 
 

mailto:cmarcet@jesuites.net
https://cristianismeijusticia.net/eides
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/curs-dimmersio-ignasiana-en-castella-6a-edicio
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/curs-dimmersio-ignasiana-en-castella-6a-edicio
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IX JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES  
 
 

IX Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes 

(Història de l’Església i la religiositat) 
 

Entre el cel i la terra: vida eterna, mort i rituals als 
monestirs medievals 

 

El 9 i 10 de juliol de 2018 tindran lloc les IX Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat), edició que duu per títol “Entre el cel i la 
terra: vida eterna, mort i rituals als monestirs medievals” 
 
Inspirat pels icònics monuments funeraris dels Comtes d’Urgell, que adornaven l’església 
del monestir de Bellpuig de les Avellanes fins la seva venda al Museu “The Cloisters” a 
Nova York, a la primera meitat del s. XX, aquesta novena edició de les Jornades d’Història 
de l’Església i la Religiositat del Monestir de les Avellanes se centrarà en el tema de la 
mort i la vida eterna en el context monàstic medieval. 

A través de 8 conferencies, impartides per especialistes de reconeixement internacional, 
es presentaran diverses aproximacions al tema de la mort i el més enllà, examinant també 
les actituds medievals cap a la mort, els rituals funeraris, i les preparacions per al Judici 
Final, des de diversos punts de vista, com són la història, l’art, la litúrgia, els textos i 
l’arqueologia. El ponents que hi participaran provenen de 8 universitats diferents, i d’entre 
els quals cal destacar la participació de la conservadora del Museu The Cloisters (MET) 
de Nova York, qui parlarà de com van arribar les tombes dels comtes d’Urgell a Nova 
York, procedents del Monestir de les Avellanes.  

Com cada any les Jornades inclouen activitats complementàries de divulgació científica, 
com la 7a edició del Sopar Medieval amb el qual es tractarà els rituals funeraris a taula a 
través de la recreació d’un menú que es realitzà l’any 1402 al monestir de Santa Anna de 
Barcelona; el concert nocturn al claustre amb el Cor de Cambra Absis, interpretant el 
concert “Tempus fugit. Carpe diem” i les visites guiades que aquest any ens ajudaran a 
descobrir els panteons i espais funeraris dels Comtes d’Urgell al Monestir de les Avellanes 
i a la ciutat de Balaguer.  
 
Després de nou edicions les Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes s’han 
consolidat com una de les trobades més important a les Terres de Ponent per conèixer i 
descobrir la història. La diversitat d’activitats que ofereix el seu programa amb 
conferències, debats, visites guiades, exposicions, el sopar medieval i el concert, han 
convertit les Jornades en un format únic i singular en la seva matèria.  
 
Les Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes formen part del programa de la 
Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida i són també un curs reconegut per l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la UdL i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Les inscripcions les podeu realitzar al 973 70 31 52 o bé 
medieval@historia.udl.cat . Mentre que les reserves d’allotjament i àpats al monestir els 
podeu realitzar al 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org  
 
Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/  
 

mailto:medieval@historia.udl.cat
mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
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Un any més adjuntem la informació de les IX JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR 
DE LES AVELLANES (Història de l’Església i la religiositat) per si es del vostre interès: 
  
• Tema de la 9a edició: “Entre el cel i la terra: vida eterna, mort i rituals als monestirs 

medievals” 
• Dates: 9 i 10 de juliol de 2018 

 Activitats del programa: 8 conferències i debats 
  

VII Sopar Medieval “Els rituals funeraris a taula: recreació de l’àpat que feren els monjos 
del monestir de Santa Anna de Barcelona, el 10 de juliol de 1402 en commemoració de la 
mort de fra Pere Umbau” 

  
VII Concert Nocturn al Claustre: “Cor de Cambra Absis” amb el concert “Tempus Fugit” 

  
Visites guiades: 

 “Reflexions sobre l’evolució dels espais sepulcrals al Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes” 

 “Panteons i espais funeraris dels Comtes d’Urgell a Balaguer” 
  

• Inscripcions obertes: 
973 70 31 52 o bé medieval@historia.udl.cat  – Preu inscripció ponències i debats: 20 € 

 Reconegut amb diploma UdL 
 Certificat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, reconegut pel 

Departament d’Ensenyament  (opció per a mestres i professors) 
• Oferta d’allotjament: 

 Reserves i informació a: 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org 

mailto:medieval@historia.udl.cat
mailto:avellanes@maristes.org
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 Allotjament i esmorzar: 1 persona: 47,20 € - 2 persones: 72 € (preu per 
dia. Allotjament a l’Hostatgeria ***) 

 Dinar especial Jornades: 12,50 € (preu per persona i dia) 
 Sopar Medieval: 20 € (preu per persona) 
 Especial estudiants: 45 € (allotjament + esmorzar + sopar medieval). 

Dinars: 10 € (preu per persona. Allotjament a Casa d’Espiritualitat. Cal presentar carnet 
d’estudiant) 
• Web amb tota la informació: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/ 
  
VINE AL MONESTIR DE LES AVELLANES I VIU LA HISTÒRIA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vine a celebrar el tricentenari del monestir de Santa clara de Barcelona  

 

Acte de commemoració dels 300 anys de l’entrada de les monges de Santa Clara 
al Palau Reial. 

Amb motiu dels 300 anys de l’entrada de les monges de Santa Clara de Barcelona al 
seu nou monestir de Palau Reial, el Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines (SAF) i la comunitat del monestir de Sant Benet de Montserrat 
celebrem el dijous 12 de juliol de 2018 un acte commemoratiu doble al Museu 
d’Història de Barcelona. 

 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
Monges a palau! 
MUHBA, Sala Martí l’Humà 
19.00h 
 

http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
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CONCERT 
Passio Domini 
MUHBA, Capella de Santa Àgata 
20.00h 
 
ENTRADA GRATUÏTA, PLACES LIMITADES 
FES LA TEVA RESERVA A: MUHBA, atenció al públic: reservesmuhba@bcn.cat 

Per a qualsevol altra informació:  93 256 21 22 (de dilluns a divendres feiners, 
de 10 a 14 i de 16 a 19 h) 

 

Monges: cultura i llibertat  

 
La Facultat de Filosofia de 
Catalunya impartirà un nou 
curs per comprendre la vida 
de les monges de clausura. 
 
La Facultat de Filosofia de la 
Universitat Ramon Llull 
imparteix cada estiu un curs 
interdisciplinari que integra 
diferents continguts i que 
consta de diverses ponències 
que tenen com a objectiu 
aprofundir i reflexionar sobre 
un mateix tema. Aquest any, l’objecte d’estudi escollit ha estat “Monges: cultura i 
llibertat”, que els diferents ponents tractaran des de tots els àmbits possibles, com per 
exemple la seva sensibilitat espiritual, la seva creativitat i les seves capacitats 
intel·lectuals, entre d’altres. 
 
El curs s’impartirà del 2 al 6 de juliol, de 16.30 a 19.30h a la Facultat de Filosofia de 
Catalunya-Universitat Ramon Llull, amb l’única excepció del dia 3, que es farà al reial 
monestir de Pedralbes. 
 
El coordinador del curs, el professor Jesús Oliver-Bonjoch, ha explicat que l’objectiu 
d’aquest any és proporcionar als participants un punt de vista històric dels monestirs i 
convents de monges: “Volem ajudar a comprendre i jutjar la vida de les monges als 
convents des de les llibertats i la igualtat d’oportunitats que gaudim a l’Europa 
actual”. D’entre els professors que impartiran les ponències, en destaquen la presencia 
de Sílvia Coll-Vinent, que divulgarà l’obra d’una monja clarissa del monestir de Pedralbes 
(Eulàlia Anzizu) i la Dra. Mònica Santín, que impartirà la ponència Violant de Luna, 
l’abadessa rebel. La informació completa del curs així com les inscripcions es poden 
consultar a la pàgina web de la Facultat de Filosofia-URL: www.filosofia.url.edu o bé 
enviant un correu a facultat@filosofia.url.edu.  

mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://www.filosofia.url.edu/
mailto:facultat@filosofia.url.edu
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 Recés d’estiu a Sant Pere de les Puel·les  

 

XIV Jornada Atenció Espiritual i Religiosa  
 
5 d’octubre de 2018 Organitzat per les Germanes Hospitalàries  
Un año más, nos dirigimos a vosotros para haceros partícipes de la celebración de la XIV 
Jornada de Atención Espiritual y Religiosa de nuestra Institución Hospitalaria.  
Como sabéis, cada vez más, desde la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, 
queremos que la atención espiritual y religiosa adquiera un mayor protagonismo en 
nuestra Institución con la finalidad de poder garantizar de forma profesional, un abordaje 
integral para cada uno de nuestros usuarios.  
Para ello somos conscientes de la necesidad de mantener y cuidar, desde todas las 
disciplinas asistenciales, nuestra formación en torno a la evaluación e intervención en 
dichas necesidades espirituales y religiosas.  
Actualizamos este abordaje troncal de nuestro existir y de nuestro modelo de intervención, 
aportando una mirada renovadora donde la CREATIVIDAD Y LA TERNURA se constituye 
en herramientas de nuestro hacer pastoral.  
 
Os invitamos a asistir y a participar en dicha jornada con la finalidad de enriquecer nuestra 
praxis profesional reflexionando sobre la esencia de nuestros cuidados que nos permiten 
seguir aportando bienestar a todos nuestros usuarios. 
 
Sede de la Jornada: 
Salón de Actos Hospital San Rafael 
Paseo Valle Hebrón 107 08035 Barcelona  Tel. 93 211 25 08  
jsanchez.hsagratcor@hospitalarias.es 
 

mailto:jsanchez.hsagratcor@hospitalarias.es


39 | 43 

 

 



40 | 43 

 

  FECC Informa. Núm. 689 (25.06.2018)  
 

 

And the winner is... 

Aquests darrers dies ha aparegut un titular que ha estat insistentment reiterat des del 
Consorci d’Educació de Barcelona: “La demanda de places a P3 a l’escola pública supera 
per primera vegada la concertada”. En efecte, l’opció de l’escola pública a la ciutat de 
Barcelona per al proper curs ha estat triada pel 50,5% de les famílies, mentre que 49,5% 
ha optat per la concertada. En xifres, això suposa que de les 12.760 sol·licituds, 6.442 han 
estat per a centres públics i 6.318 per a concertats.  

A la ciutat de Barcelona, les Comissions de Garanties continuen sense tenir les 
dades de la preinscripció. Tot i això, a falta de la confirmació un cop produïdes les 
matriculacions, sembla confirmar-se una tendència que neix en el moment en què la crisi 
econòmica es mostra amb el seu vigor més rigorós: des del curs 2011-2012, en la 
matrícula del P3 ha existit un creixement progressiu de la demanda per als centres 
públics. I, per a alguns portantveus de l’Administració educativa, aquesta situació és una 
‘victòria’. Sembla com si s’hagués aconseguit ‘normalitzar’ la situació... Com si les famílies 
haguessin entès finalment quina és l’opció correcta.  

Des de l’escola cristiana, i també des del sector, haurà de d’efectuar-se un debat objectiu i 
assossegat sobre les causes d’aquesta situació. S’intueix que els factors seran 
diversos, però sens dubte el principal el podrem situar en l’infrafinançament del cost 
de la plaça escolar, una persistent i discriminatòria situació que sacseja l’escola 
concertada. Al recent període de preinscripció, quina secretaria de les escoles, quin titular 
no ha sentit dels pares que cerquen escola allò de “No, si la vostra escola ja m’agrada i hi 
matricularia el meu fill, la meva filla, però si s’han de pagar quotes, m’estimo més anar a la 
pública, que és gratuïta...”  

Però tornem a l’eslògan 
‘victoriós’ que proclama el 
Consorci, perquè si analitzem 
les dades en el conjunt de 
l’etapa obligatòria, potser el 
lema hauria de ser un altre, 
diametralment distint.  

Si parlem de l’ESO, els 
resultats de la preinscripció al 
1r curs són ben diferents que 
els anteriorment exposats per a 
P3.  

El curs 2018/2019 han optat per l’escola pública un 37,2% de famílies, mentre que un 
62,8 ha optat per la concertada. En xifres, això suposa que de les 14.462 sol·licituds, 
5.385 han estat per a centres públics i 9.077 per a concertats. I si observem la tendència 
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dels darrers cursos, observem com l’escola concertada experimenta un increment 
respecte del curs anterior, situant-se en un percentatge pràcticament constant al llarg dels 
anys i equivalent el proper curs al de l’inici del període de la crisi.  

I a l’educació primària, mancant encara les dades del proper curs, hem de recuperar les 
existents per al 2017/2018. El percentatge d’alumnes matriculats en aquesta etapa és 
del 54,9% en centres concertats, mentre que als centres públics és el 43,4% i als 
privats no concertats representa l’1,7%.  

En xifres absolutes, els curs 2017/2018 hi ha 35.666 alumnes matriculats en escoles 
públiques, enfront 45.062 a les escoles concertades i 1.422 al centres privats no 
concertats.  

Finalment, fent una anàlisi global de totes les 
etapes i sempre en referència a aquest curs 
2017/2018, veiem que dels 178.065 alumnes 
matriculats en els ensenyaments del 2n Cicle de 
l’Educació Infantil, l’Educació Primària i 
l’Educació Secundària Obligatòria, 35.666 ho 
han estat als centres públics, 45.062 als 
centres concertats i 1.422 als privats no 
concertats.  

Els percentatges corresponents els podeu 
visualitzar al gràfic que us mostrem tot seguit.  

A partir d’aquestes dades, neixen algunes 
reflexions. Podem narrar els resultats de les 

preinscripcions en termes de victòria o de derrota? Des de l’escola concertada defensem 
sempre la integració que fa la LEC del Servei d’Educació de Catalunya. Amb els centres 
concertats i els centres públics complementant-se, treballem tots plegats en sentit de 
servei i de país. No volem confrontacions estèrils, però també es de justícia exigir que 
als òrgans de direcció del Consorci existeixi la representativitat del sector que en 
realitat li correspon.  

Una altra. La conducta administrativa al voltant dels concerts educatius no pot venir 
dirigida per directrius d’eminent pes polític. Aquesta conducta ha de basar-se en la 
tutela del dret fonamental dels alumnes a rebre l’ensenyament bàsic obligatori de manera 
gratuïta, la llibertat de creació de centres docents, la llibertat d’elecció del tipus d’educació 
que els pares volen per llurs fills i filles i en el servei 
objectiu a  

l’interès públic que ha d’inspirar l’actuació de les 
administracions. Aquí no pot perdre ni guanyar 
ningú. Es tracta, simplement, de vetllar perquè drets 
i obligacions de tots els agents siguin complets i 
garantits. La guanyadora ha de ser, sempre, 
l’educació entesa com a servei d’interès públic 
del nostre país. Hauríem de confiar que les 
immediates actuacions i decisions del Consorci 
aniran orientades en aquesta direcció.  
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  Signes dels Temps a TV3 : Capellà ruandès a Manresa  

 
El capellà Jean Hakolimana va néixer a Ruanda fa 45 anys de pare musulmà i mare 
protestant. La seva família va viure la violència i el genocidi que va patir aquest país africà. 
Va arribar a Catalunya l’any 2007, ha treballat a diverses parròquies de la diòcesi de Vic i 
actualment és el rector de la Seu de Manresa. “Signes dels temps” entrevista Jean 
Hakolimana, sacerdot ruandès i rector de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu 
de Manresa. La conversa s’ha gravat a l’atri de la Seu. 

 

Aquest diumenge 1 de juliol 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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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

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

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

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

 

 

 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

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