
 
 

Des dels temps apostòlics, 
aquesta expressió del Misteri de 
l'Església ha trobat una 
manifestació totalment peculiar 
en la vida d'aquelles dones que, 
corresponent al carisma 
evangèlic suscitat en elles per 
l'Esperit Sant, amb amor 
esponsal, s'han dedicat al Senyor 
Jesús en virginitat, per 
experimentar la fecunditat 
espiritual de l'íntima relació amb 
Ell i oferir els fruits a l'Església i 
al món. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucció “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo virginum” 

Barcelona, 5 de juliol de 2018 ANY XI núm. 448 



2 

 

 

 

 

Hi ha detalls que reflecteixen un clima. Pels altaveus de les estacions de metro, diferents 
vegades al dia, s’emet un missatge d’atenció als viatgers. Es demana que estiguem atents 
a les nostres pertinences i ens avisa contra els lladres i els delinqüents, especialment 
quan actuen al costat de les portes dels vagons. Un missatge útil per evitar sostraccions i 
disgustos, especialment per als turistes. Una crida a la vigilància i a la prudència. En el 
fons, amb tot, representa un atac a la confiança. No et pots fiar de ningú. En qualsevol 
moment, algú et pot robar. Una mostra d’una de les mancances més greus de la nostra 
societat: la manca de confiança. 

Per viure a fons i 
créixer en l’amor, 
per madurar i ser 
feliç, la confiança 
és un requisit 
bàsic. En els nens i 
les nenes, la 
confiança dels 
pares i dels 
educadors és 
indispensable. 
Sense confiança, 
s’esquerda la 
seguretat personal, 
el món es torna 
hostil, les alarmes 
salten a l’instant. En els matrimonis, a les parelles, sense confiança es viu al voltant del 
dubte o del neguit. Quan tot s’enfonsa a la vida, quan sota els peus s’obre un abisme 
sense esperança, només la confiança pot salvar del desastre. Quan es pateixen 
injustícies, la confiança en Déu obre escletxes de futur. 

Un objectiu prioritari dels adversaris polítics o d’un altre gènere consisteix a destruir la 
confiança que li tenen els electors. S’inventen dossiers, s’embruten biografies, es difama 
sense escrúpols… per destruir l’adversari i aplanar el camí al triomf propi. La mentida és   
una arma poderosa. Els diners dels bancs o les inversions de les empreses pateixen un 
desastre quan es perd la confiança de les persones que els dipositen.  

La confiança també és bàsica en l’Església. Les institucions eclesials saben generar 
confiança en el seu entorn? Com valora la societat el compromís i els serveis de 
l’Església? La confiança pot destruir-se per la manca de consistència pròpia, per infidelitat 
a la pròpia vocació, i també perquè els seus adversaris intentin desprestigiar-la per 
objectius inconfessables. Si falla la primera part, la segona ho té fàcil. Les congregacions 
religioses poden preguntar-se quina capacitat tenen de generar confiança pel que són i pel 
que fan. No es tracta de convertir la confiança en un objectiu propi, sinó de viure de tal 
manera que la confiança sigui una conseqüència lògica. Una pregunta més: existeix 
alguna relació entre la confiança i la pastoral vocacional? 

Dues preguntes fonamentals. En quines persones, en quines institucions confien els 
ciutadans? En quines no i per què? També és important confiar en un mateix, sempre que 
sigui amb humilitat. Una tasca personal i social, avui inajornable: com podem recuperar la 
confiança en els temps turbulents que vivim? 

Lluís Serra Llansana 

Confiança 
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El Capítol Provincial Mercedari d'Aragó ha realitzat l'elecció del Govern provincial del 
proper període 2018-2021, així ho han relatat: 
  
Fr. José Juan Galve Ardid ha sido elegido provincial de la Merced de Aragón para el 
trienio 2018-2021 en la sesión sexta del Capítulo Provincial del 29 de junio. El 
mercedario nacido en Letux, Zaragoza, ejercerá el segundo período al frente de la 
provincia de Aragón. El Maestro General con los secretarios y los dos religiosos 
escrutadores han recogido los votos de todos los religiosos de solemnes de la Provincia. 

Los consejeros provinciales elegidos han sido   
Fr. Domingo Lorenzo Mezquita (reelecto), J 
esus Roy Gaudó (reelecto),  
Jesus Bel Gaudó (electo),  
Fernando Ruiz Valero (electo). 
 
Tras la elección y la aceptación del cargo por parte del nuevo provincial, ha sido 
confirmado en su cargo por el Maestro General, el P. Juan Carlos Saavedra Lucho. Ha 
recibido el abrazo y la felicitación y ánimo de los hermanos. 

Esperemos un nuevo trienio de aciertos, trabajo y servicio a la Merced. 

Font: https://www.mercedaragon.org/elegido-el-nuevo-gobierno-provincial-del-trienio-2018-
2021/ 

Fra José Juan Galve Ardid reelegit provincial de la Mercè d'Aragó 

https://www.mercedaragon.org/elegido-el-nuevo-gobierno-provincial-del-trienio-2018-2021/
https://www.mercedaragon.org/elegido-el-nuevo-gobierno-provincial-del-trienio-2018-2021/
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El Mestre General de l'Orde de la Mercè i els 36 religiosos participants en el XXXIV 
Capítol de la Província d'Aragó procedents de les comunitats d'Espanya, Veneçuela, 
Panamà, El Salvador, Guatemala i Moçambic ens han fet arribar el següent missatge 
que reproduïm a continuació: 

El Maestro General de la Orden de la Merced y los 36 religiosos participantes en el XXXIV 
Capítulo de la Provincia de Aragón procedentes de las comunidades de España, 
Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala y Mozambique, saludamos a 

- Los religiosos de la Provincia de Aragón, 

- a los formandos de cada etapa formativa en nuestra Provincia, 

- a la Familia Mercedaria con quienes compartimos el carisma redentor, 

- a los seglares y colaboradores mercedarios en nuestro ser y quehacer, 

- a los destinatarios de nuestra misión redentora 

Celebramos el Capítulo en el Año jubilar con motivo de los 800 años de la Fundación de la 
Orden de la Merced. Ello nos impulsa a mirar nuestro pasado con agradecimiento a Dios, 
a nuestra Madre y Fundadora y a cuantos con su vida y misión han sido y han creado 
Merced, dejando profunda huella en nuestro camino mercedario. 

Missatge dels Religiosos Capitulars de la Província d'Aragó de l'Orde de 
la Mercè 
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Cada día del capítulo comenzamos la jornada con la Eucaristía, poniendo ante el Señor la 
labor a realizar, y lo terminamos con las Vísperas, dando gracias a Dios por lo 
conseguido. 

El primer día del capítulo se dedicó a la lectura de las memorias de la Provincia, las 
Vicarias y comunidades. ¡Cuánta vida derramada en el día a día! ¡cuánta riqueza 
esparcida en las diferentes áreas de nuestra acción liberadora! Ante las nuevas formas de 
cautividad nuestras presencias están siendo Merced para los cautivos. 

El Capítulo ha analizado con sumo interés el modo de proporcionar una atención digna y 
acorde a la condición de religiosos mercedarios a los hermanos que, por motivo de salud 
o del peso de los años, no la puedan recibir en la propia comunidad. 

Hemos seguido con mucha preocupación la situación del pueblo venezolano y la de los 
religiosos de nuestras cinco comunidades en Venezuela, que ante las grandes dificultades 
que atraviesan, necesitan todavía más apoyo de la Provincia para seguir acompañando al 
pueblo sufriente confiado a su atención espiritual y social. El Capítulo recoge la solicitud y 
se compromete a llevarla a la práctica. 

Preocupa en España la falta de 
formandos. Debemos encontrar 
formas de suscitar y acompañar 
vocaciones a nuestra vida religiosa 
mercedaria. Por otra parte, la 
presencia en el aula capitular de 
diez religiosos nacidos en 
Latinoamérica, así como el florecer 
vocacional en las Vicarias y en la 
Delegación de Mozambique son 
motivo de alegría y signo de 
esperanza. 

Parte importante de nuestro tiempo 
ha sido la revisión y aprobación de 
los Estatutos provinciales y la 
programación para el trienio. 

Los religiosos capitulares agradecemos el seguimiento que hacen de la evolución del 
capítulo, sus palabras de ánimo y su adhesión. 

Solicitamos sus oraciones para que nos dejemos iluminar por el Espíritu y encontremos 
respuestas apropiadas a las necesidades concretas de la Provincia en los distintos 
campos de nuestro apostolado y en los diversos lugares de nuestras presencias. 

Que nuestra Madre de la Merced, san Pedro Nolasco, los santos de la Orden y los beatos 
mártires de nuestra Provincia nos alcancen la bendición de Cristo Redentor y dé éxito al 
trabajo capitular. 

Fraternalmente unidos en el Señor. 

+ Religiosos Capitulares de la Provincia de Aragón de la Orden de la Merced 
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Autor 
Congregación para Los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica 

194 
Títol 

Instrucción “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo 
virginum” 

Font  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife
/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-
ecclesiaesponsaeimago_sp.html 

Publicat 4 de juliol de 2018 

Servei de Documentació:  
« Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo virginum”» 
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 “Gaudete et exsultate”, l’Exhortacio del Papa sobre la santedat, és un llibre per regalar i 
per llegir. Un text del papa Francesc a l’abast de tothom. Així ho van compartir aquest 
dilluns l’arquebisbe Joan-Enric Vives i els quatre testimonis que van parlar dels continguts 
i les interpel·lacions d’aquest document en un acte a la Llibreria Claret de Barcelona 
organitzat per la Fundació Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya.  
 

 
 
L’Exhortació Apostòlica “Gaudete et exsultate” (Alegreu-vos-en i celebreu-ho) està 
disponible en català i en castellà editada per l’Editorial Claret dins de la col·lecció 
Documents del Magisteri. 
 
L’arquebisbe d’Urgell i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense va destacar 
que “el Papa ens diu que val la pena ser sant i que és possible”. Francesc remarca que “la 
santedat no és per a uns pocs” i per això parla d’aquells “sants que tenim al replà de 
l’escala” o de “la santedat de la classe mitja”. El document del Papa demana “no 
conformar-se en una existència mediocre o liquida”.  
 
L’arquebisbe Vives va posar com a exemple una cita de Sant Joan Maria Vianney que 
proposa “viure allò ordinari de forma extraordinària”. L’exhortació també posa de manifest 
que “hi ha heroisme en la vida quotidiana” i que “mantenir-se en l’amor no és poca cosa”. 
 
L’arquebisbe Vives va agrair la tasca de l’Editorial Claret en la difusió del text, “un 
document que es pot regalar i es pot llegir”. També va destacar que “mai no agrairem prou 
tenir una col·lecció com Documents del Magisteri” que publiqui en català i en castellà els 
documents de la Santa Seu i dels bisbes de Catalunya. En el cas del català, va remarcar 
la tasca que realitza en cada traducció el “mestre” Josep Ruaix. 

Una Exhortació del papa Francesc per regalar i per llegir 

https://www.claret.cat/ca/llibre/ALEGREU-VOS-EN-I-CELEBREU-HO-GAUDETE-ET-EXSULTATE-849136036
https://www.claret.cat/ca/llibre/ALEGRAOS-Y-REGOCIJAOS-GAUDETE-ET-EXSULTATE-849136037
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La quotidianitat de la santedat 
 
Després del comentari al document, 
quatre testimonis van explicar com 
els havia interpel·lat el text del papa 
Francesc: Annabel Carbonell, 
educadora i membre del consell 
assessor de la revista “Galilea.153”, 
Josep Codina, germà missioner 
claretià i responsable d’apostolat 
dels Claretians de Catalunya, 
Cristina Martínez, teresiana, 
directora de la Casa d’Espiritualitat 
Enric d’Ossó a Tortosa i exprovincial 
de Catalunya, i Suso Món, 
informàtic, filòsof i membre del 
Moviment de Professionals Catòlics.  
 
Els quatre van coincidir en la 
proximitat d’un text a l’abast de 
tothom i van recollir algunes expressions de diversos sants que recullen aquesta 
quotidianitat de la santedat com Sant Felip Neri, Santa Teresa de Jesús, Sant Antoni 
Maria Claret o Sant Enric d’Ossó. 
 
Annabel Carbonell va explicar el Papa és molt directe “quan et crida a tu, a una mare que 
no arriba a tot, a una educadora... el text et fa preguntar-te: realment em crida a mi?”. El 
claretià Josep Codina va remarcar que “la santedat no està de moda, perquè demana 
entrar per una porta molt estreta” i el document de Francesc canvia això perquè converteix 
la santedat “en una crida a tothom”.  
 
La teresiana Cristina Martínez va recordar que els “sants són els grans amics de Déu” i 
que això demana “que la pregaria no s’acabi quan es creua la porta de l’Església i que es 
converteixi en un compromís”. Finalment, Suso Món, va explicar que Francesc “presenta 
la Santedat com una missió més que com la perfecció” i que sempre té com a referents als 
altres i “mai no és la perfecció individual o autoreferencial”  
 
Podeu veure més fotos aquí: 
https://www.flickr.com/photos/162704038@N03/sets/72157695232607062 
 
Podeu veure tot l’acte aquí: 
https://www.facebook.com/LlibreriaClaret/videos/2023113121055941/ 
 
 

TEXT DE LA INTERVENCIÓ DE LA GERMANA CRISTINA MARTÍNEZ, STJ 
 
El primer de tot és recordar que aquesta no és una exhortació adreçada a la vida religiosa 
sinó a tots els cristians. 
Quan em vaig assabentar de la seva publicació haig de dir que em va sobtar el contingut 
de la exhortació: la santedat. La veritat, i ho dic amb respecte, que em va sonar com una 
mica massa místic, poc aterrat i no sé si massa motivador per aquest moment de la 
història en que es parla molt més del compromís social, de la justícia, de…  
Però confesso que en acabar de llegir el document   vaig canviar d’opinió. Aquest és un 

https://www.flickr.com/photos/162704038@N03/sets/72157695232607062
https://www.facebook.com/LlibreriaClaret/videos/2023113121055941/
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tema important, molt important per a la vida del cristià i, en el meu cas, per a la vida 
religiosa. 

 
Quins són els elements que subratllaria? 
 

- La santedat a l’abast de tothom. La santedat és una crida per a tots i en 
qualsevol estat de vida.  “La crida a la santedat és la crida...  a viure com a cristià” 
(Papa Francesc).  És la crida a viure la essència de la vida cristiana, i per tant, de la 
vida religiosa.  Una crida que demana una opció personal ben seriosa. En el 
baptisme entrem a formar part de l’església, però normalment aquest compromís no 
el fem per voluntat pròpia. Són el nostres pares que decideixen que serem cristians. 
Optar per voler ser sants sí és un compromís personal. I un compromís que ens 
porta a la felicitat.   I aquesta és una  opció dinàmica. No optem una vegada per 
sempre més sinó una i altra vegada, dia a dia.  Cada dia el Senyor ens crida a ser 
sants i hem de discernir el nostre propi camí  traient a la llum el millor de nosaltres 
mateixos.  
I és també una opció que requereix persones LLIURES. En aquest sentit el Papa 
ens adverteix de les coses que esclavitzen i ens anima a “no entrar en els 
esquemes de la mundanitat”. 
 

- La opció per la santedat es tradueix en petits gestos.  Ens fem sants en la vida 
de cada día intentant fer el millor possible el que ens toca viure. “El Señor no mira 
tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen” diu Sta. Teresa de 
Jesús a les Morades VII. 

En la vida religiosa, com en la vida cristiana en general, poques vegades ens toca 
viure experiències fortes de fe, arribar al martiri. De vegades pensem que la 
santedat està reservada a persones especials, o que han passat per situacions 
especials. En aquest sentit quan el Papa parla dels  “sants del nostre replà” ens 
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obre els ulls  i ens fa veure  que estem vivint amb  persones que avui, al segle XXI, 
transparenten amb la seva vida la vida de Déu enmig nostre. Persones que viuen la 
santedat en el dia a dia,   “sants anònims” que donen VIDA amb majúscules a 
l’església vivint senzillament de manera extraordinària la vida ordinària. I això 
anima. Potser jo també ho puc fer! 
No són persones  perfectes, senzillament s’han deixat transformar per Déu, han 
entès no que tenen una missió a la vida, sinó que la seva vida és missió, que Déu 
parla al món mitjançant la seva vida. 
 

- No podem ser sants “per lliure”. Necessitem la comunitat. “No existeix identitat  
plena sense la pretinença a un poble” (GE 6) I no existeix santedat viscuda en 
solitari. 
 

- La pregària i el compromís van lligats,  no es pot donar un sense l’altre.  “Han 
de andar juntas Marta y María”, com diria Teresa de Jesús. La vida religiosa no ha 
de ser una ong ni tampoc un refugi per a fugir de les dificultats  “del món”,  per viure 
tranquils, sense fer-nos càrrec dels germans que tenim al costat i amb els qui 
estem cridats/des a compartir la vida.   

“No podem separar les exigències de l’evangeli de la relació personal amb el 
Senyor” ( GE 100)  Sta. Teresa, al final de les setenes morades, ens diu: “Para esto 
es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan 

siempre obras, obras. Esta es la 
verdadera muestra de ser cosa 
y merced hecha de Dios como 
ya os he dicho, porque poco me 
aprovecha estarme muy 
recogida a solas haciendo actos 
con nuestro Señor, proponiendo 
y prometiendo de hacer 
maravillas por su servicio, si en 
saliendo de allí, que se ofrece la 
ocasión, lo hago todo al revés.” 
Contemplatius en l’acció. 
Pregària constant sí, però 
compromís social. Obres. 
Caminar en presència del 

Senyor, amb la certesa que són necessaris moments d’intimitat amb Déu (“tratar de 
amistat estando a solas con quien sabemos nos ama”, Sta. Teresa de Jesús).  
El silenci no és evasió, no ens separa de la realitat. Tot al contrari. En el silenci 
reconeixem els dons del Senyor (memòria agraïda), portem davant Déu els 
germans i les necessitats del nostre món (oració d’intercessió) reconeixent que sols 
no podem fer res, confinat en la seva ajuda. 
 

- La caritat, la misericòrdia com li agrada dir al Papa Francesc, ha de ser l’eix de la 
nostra vida.  La misericòrdia “no és tan sols l’obrar del Pare sinó que es converteix 
en el criteri per a saber qui son  veritablement els seus fills” (GE 105) 
I viure la caritat es tradueix en viure les benaurances, “carnet d’identitat del cristià”. 
 

- Les manifestacions de l’amor a Déu i al proïsme:  estar centrats en Déu té com 
a conseqüència un cor pacífic. I un cor pacífic, centrat en Déu s’expressa en... 
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1. paciència, resistència davant les contradiccions i els altres “suporteu-vos els uns 
als altres…”, en front de la violència i la agressivitat… humilitat … que és el 
camí que va recórrer Jesús 

2. Alegria i sentit de l’humor: “tristeza i melancolía no las quiero en casa mía”, “un 
santo triste es un triste santo” (Sta. Teresa de Jesús).  No caminar per la vida 
amb “cara d’estampeta”, com diu el Papa Francesc. Viure alegres, viure el goig 
de saber-nos i sentir-nos estimats per Déu, agrair tants dons com rebem  de 
Déu. Que la nostra vida sigui un Magnificat.  

3. Audàcia i fervor. “No tingueu por”, “Jo estic amb vosaltres”. Anar contracorrent. 
Trencar amb el que sempre s’ha fet, contra la temptació de que no hi ha res a 
fer. Res pot canviar… “La església no necessita buròcrates sinó missioners 
apassionats” (138)  

4. En comunitat. Constituïm una sola família humana (LS).  “La comunitat està 
cridada a ser un espai teologal on s’experimenta la presencia mística del Senyor 
ressuscitat ( GE142) A exemple de Jesús (comunitat amb els deixebles). Una 
vida que està feta de petits detalls ( GE145) 
 

- Jesús el camí. Anirem contracorrent.  Dificultats... 
“tan mal tratáis a vuestros amigos que con razón 
tenéis tan pocos” (Teresa de Jesús) 

 
A què em motiva l’ehortació? 
 

- A mirar més enllà, a viure el “Magis” de Sant Ignaci de 
Loiola) 
 

- A SORTIR , sortir de mí mateixa, sortir de la 
mediocritat, a deixar el que avui anomenem   “la zona 
de confort” i tornar a apostar per l’evangeli, a creure 
que és possible ser sant , santa, en el món d’avui. La 
exhortació sacseja la meva consciència. “El 
cristianisme no està per a ser reflexionat sinó per a 
ésser viscut”. (GE 109) Viure en actitud de itinerància constant i renovadora. Déu 
és novetat que ens empeny a sortir a les perifèries i fronteres, allà on la humanitat 
està ferida. (GE136)  
 

- A viure en actitud constant de DISCERNIMENT per a saber  “escrutar davant Déu 
els camins de la vida, per a saber si el que penso ve de l’Esperit o no. (“Examineu-
ho tot i quedeu-vos amb el que és bo “. 1 Tes.)  El discerniment requereix capacitat 
de raonar, però especialment capacitat d’escoltar. És una pràctica, però 
essencialment és un do. No es tracta de fer autoanàlisi, com diu el Papa, sinó 
d’ESCOLTAR . I per això es requereix viure en sintonia amb Déu. “Reconèixer els 
temps de Déu i la seva gràcia per a no deixar passar les seves invitacions.” Maria 
reconeix la invitació que Déu li fa mitjançant la presència de l’àngel perquè vivia en 
sintonia amb Déu.  D’aquí la necessitat de silenci habitat per Déu. 

I escoltar  Déu, els altres i la realitat significa també estar disposat/da a  renunciar 
als propis  esquemes, a obeir l’evangeli, la voluntat de Déu amb el convenciment 
que aquesta voluntat mai  ens mutila sinó que es fa feliços, plenifica la nostra 
missió.  
I un repte: Escoltar el magisteri de l’Església,  “intentant trobar en el tresor de 
l’església el que sigui més fecund per l’avui de l salvació” ( GE193) 
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- La crida a obrir les portes a Crist... però no està dins nostre esperant sortir? (GE 

136) Un mitjà: examen de consciència diari. 
 

- A descobrir en el germà el mateix Crist. Aquesta és la base de la seva dignitat de 
qualsevol ésser humà.  Acollir, fer un lloc a taula especialment, en les 
circumstàncies que vivim, al germà que arriba. “Vaig ser foraster i em vau acollir. 
 

- La exhortació m’anima a confiar en  l’Esperit, en la gràcia per arribar a la santedat, 
a una vida que respongui al projecte que Déu té per a mi. Necessito, i necessitem, 
la gràcia per a poder viure com Jesús ho va fer, sense tenir por a les dificultats, que 
en tindrem. És Déu qui ens fa sants!  I ho aconseguirem si confiem en Ell. Això no 
ens traurà de viure dificultats. Sta. Teresa de Jesús ens diu que “los que más 
cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos: 
miremos los que pasó su gloriosa Madre y los gloriosos apóstoles.”  
 

- A RECUPERAR L’ESPAI DE SILENCI, L’ ESPAI PERSONAL DE DIÀLEG AMB EL 
SENYOR enmig del consumisme de tot tipus que moltes vegades vivim, 
especialment del consumisme de informacions i comunicacions. 

 
- A fer de la pregària el lloc on “carregar les piles.” Només les accions que són 

conseqüència del desig de construir el Regne de Déu aquí a la terra són accions 
evangelitzadores. 
 

- LA SANTEDAT NO ET FA MENYS HUMÀ.  ÉS LA TROBADA DE LA TEVA 
DEBILITAT AMB LA FORÇA DE LA GRÀCIA. I això ens fa autèntiques persones i 
fills de Déu. 
 

 

TEXT DE LA INTERVENCIÓ DEL GERMÀ JOSEP CODINA, MISSIONER 
CLARETIÀ 

 

GAUDETE ET EXSULTATE (“ALEGREU-VOS-EN I 
CELEBREU-HO”) 

INTERPEL·LACIONS 

L’objectiu del papa Francesc “és fer ressonar una vegada 
més la crida a la santedat, procurant encarnar-la en el 
context actual, amb els seus riscos, desafiaments i 
oportunitats” (2). 

La crida a la santedat no està de moda. Preferim “entrar 
per la porta ample”, que és el camí més fàcil, sense 
responsabilitats... que no pas “entrar per la porta estreta”, 
que ens demana esforç, renúncies, sacrificis... No, la crida 
a la santedat no està de moda i, a més, evoca imatges d’un 
altre temps. Em preguntava si coneixia alguna imatge 
d’algun sant o d’alguna santa somrient. Potser n’hi ha, però 
no en recordo cap. Totes les imatges que recordo tenen un 
posat seriós i de patiment. Ara bé, quan t’endinses llegint 
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les seves vides i les poses en context, vas coneixent més cada sant, cada santa i la cosa 
ja és diferent. 

L’exhortació apostòlica del papa Francesc comença molt bé: ens convida a no conformar-
nos “amb una existència mediocre, aigualida, liquada” (1). En el fons, és el que tots 
busquem i volem: viure una vida que 
valgui la pena de ser viscuda, una 
vida viscuda amb sentit, plena.  

 

Com m’interpel·la la crida a la 
santedat? 

“Som invitats a reconèixer que tenim 
un núvol tan gran de testimonis que 
ens encoratgen a no aturar-nos en el 
camí, ens estimulen a continuar 
caminant cap a la meta” (2). Aquest 
fragment de l’exhortació em recordava 
els màrtirs i els beats claretians, les beatificacions de 109 màrtirs l’octubre passat a la 
basílica de la Sagrada Família, el testimoni que ens han deixat. La majoria van morir molt 
joves, tots van morir perdonant... Tots ells van trobar la fortalesa en la vida de comunitat i 
en els sagraments. D’aquesta manera va ser com van viure els últims moments de la seva 
vida amb més serenitat i valentia. No tots van poder viure les últimes hores acompanyats. 
Alguns van haver d’afrontar el martiri en soledat i amb gran solidesa interior. El seu 
testimoniatge m’ajuda i m’estimula a viure l’Evangeli. 

El papa Francesc també parla dels testimonis que ens precedeixen i que coneixem i que 
fan camí amb nosaltres, i que ja n’han recorregut un bon tros. Tots coneixem persones 
grans que viuen una vida sana, feliç, agraïda, amb bon humor... i això que al llarg de la 
seva vida n’hauran vistes de tots colors! Però són, precisament, aquestes persones que, 
quan els miro als ulls i parlo amb elles, m’interpel·len i em fan preguntar què hi deu haver 
en el fons dels seus cors que desprenguin aquesta felicitat i bonhomia. I no només 
persones grans, ja ho diu el mateix papa: “m’agrada veure la santedat en el poble de Déu 
(...) d’aquells que viuen prop de nosaltres i són un reflex de la presència de Déu” (7). 

 

Com m’interpel·la la crida a la santedat?  

La primera reacció és dir que la santedat és per als altres, no pas per a mi. Sobretot si 
s’entén que la santedat és una crida a la mortificació, al sacrifici... és la imatge primera 
que em ve al cap. Ara bé, el papa Francesc, amb el seu tarannà senzill, perquè és un 
home que es fa entendre, i perquè fa servir un llenguatge popular i amb imatges d’avui, 
em va desmuntant aquesta primera reacció. 

I aquesta crida m’interpel·la perquè “és sobretot la crida a la santedat que el Senyor fa a 
cada un de nosaltres” (10), “cada un pel seu camí”, diu el Concili Vaticà II (11). 

Aquesta crida personal “que el Senyor t’adreça també a tu”, em fa obrir els ulls. I quan el 
Concili diu “cada un pel seu camí”, m’eixampla el cor perquè no és que hagi d’imitar als 
altres sants, sinó que cadascú ha de “discernir el seu propi camí i fer aflorar el millor de si 
mateix” (11). 

És una crida que em recorda les paraules que Benet XVI va pronunciar a l’inici del seu 
pontificat: “No som el producte casual i sense sentit de l’evolució. Cada un de nosaltres és 
el fruit d’un pensament de Déu. Cada un de nosaltres és volgut, cada un és estimat, cada 
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un és necessari” (Benet XVI, 24/04/2005). És Déu que ens “primereja”, diria el papa 
Francesc. És Déu que ens estima excessivament, dirien els teòlegs actuals. 

“Tots som cridats a ser sants vivint amb amor i oferint el propi testimoniatge en les 
ocupacions de cada dia, allà on cadascú es troba” (14). El papa Francesc ens llança un 

repte: el testimoniatge de la nostra 
vida, allà on ens trobem, sense 
oblidar-nos que no vivim sols sinó 
que vivim amb altres persones que 
pensen i viuen diferent. 

M’agrada que el papa Francesc 
ens recordi que per a recórrer 
aquest camí hem de deixar 
fructificar la gràcia rebuda en el 
Baptisme. Que el camí cap a la 
santedat no ens ha de descoratjar, 
perquè tenim la força de l’Esperit 
Sant perquè sigui possible. 
L’Esperit Sant el rebem en el 

Baptisme, en la Confirmació, també en l’Eucaristia. El ritme de la nostra societat fa que no 
tinguem massa temps per a pensar, rebem tanta informació, que hi ha el perill de portar-
nos a la confusió, a la insensibilitat, a la distracció, a l’oblit d’aquests misteris i a l’oblit que 
no podem viure feliços al marge dels altres. Perquè el camí de la santedat no és per a 
viure’l sol, aïlladament, sinó que els cristians comptem amb la comunitat cristiana, 
l’Església, “on hi trobarem tot el que necessitem per a créixer vers la santedat” (15). 

El ritme accelerat de vida i de treball de la nostra societat, les males notícies i les notícies 
falses que rebem diàriament, ens poden desencantar i ens poden distreure fàcilment, la 
gran varietat de coses a escollir és tan gran que ens hi perdem... Davant de tot això, el 
papa ens diu “Escull Déu una vegada i una altra” (15). Certament, hem d’estar centrats en 
Déu, que dóna “fermesa interior”.  

I ja em perdonareu que escombri cap a casa, però sant Antoni Mª Claret feia servir una 
imatge molt bonica i entenedora; deia que havíem de ser com un compàs, un punt al 
centre, centrats en Crist, centrats en Déu i, llavors, ja pots arribar més lluny, on faci falta, a 
les perifèries, i el nostre testimoniatge, essent fidel a l’Amor i als germans parlarà de 
nosaltres, de la nostra santedat. Nosaltres, els missioners claretians, som servidors de la 
Paraula, transmetem la Paraula. El nostre testimoniatge serà creïble en la mesura que la 
nostra vida estigui centrada en Déu. El P. Claret també deia: “Enamoreu-vos de Crist i del 
proïsme i fareu coses més grans”.  

“La santificació és un camí comunitari, de dos en dos” (141). Certament, la vida cristiana 
no s’entén sense la vida comunitària. I Déu és comunitat, és comunió del Pare amb el Fill i 
amb l’Esperit Sant. En el Parenostre, per exemple, no diem “Pare meu”, diem “Pare 
nostre”; no diem “el meu pa de cada dia...”, diem “el nostre pa de cada dia”; no diem 
“perdona les meves culpes”, diem “perdoneu les nostres culpes”, etc.  

Aquest camí comunitari, sigui una comunitat religiosa, el matrimoni, la família... ens fa 
créixer interiorment. La trobada amb l’altre ens ajuda a no tenir-ho tot clar, a no veure la 
vida des d’un sol punt de vista, a no veure-ho tot del mateix color i a entendre que hi ha 
matisos... La trobada amb el que pensa diferent, ens pot irritar, alterar... però això és una 
oportunitat per a obrir-nos i per a aprendre, per sortir del nostre egoisme, a no ser 
raquítics, més aviat a ser generosos i ens ajuda a créixer com a persones humanes i 
cristianes. La santedat, com la vida cristiana, és un camí. És un pelegrinatge, una 
aventura, un compromís, lluita constant on no s’hi val a badar, és un estar atents als petits 
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detalls, als petits gestos, és pregària, és obertura a Déu i als altres, és mantenir-nos 
vigilants, és saber demanar el do del discerniment, és saber escoltar, etc. Cal estar atents, 
vigilants, tant a les invitacions que ens vénen de fora com les que vénen de dins nostre. 
No és un camí fàcil. 

Es pot ser sant avui? Jo diria que sí. Vivint l’esperit de les Benaurances i el protocol del 
judici final (Mt 25): “Tenia fam i em donàreu de menjar, tenia set i em donàreu de beure...”. 
I canviant, si cal, les imatges antigues que ens hàgim pogut fer sobre la santedat. 

 

 

 
 
Dimarts vinent, 10 de juliol, a les 17.30h, tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona un acte de reflexió –per iniciativa de la Fundació Joan Maragall- a propòsit de 
la publicació del número 259 de la revista Qüestions de Vida Cristiana (QVC) Era 
foraster i em vau acollir, en el qual hi intervindran l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; 
el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella; i el director de QVC, Francesc Torralba, 
patró de la Fundació Joan Maragall. 
 
L’acollida dels refugiats és imperatiu ètic que 
posa de manifest la decència moral d’una 
societat, la seva sensibilitat envers els més 
vulnerables, en definitiva, la qualitat ètica de la 
seva ciutadania i de les seves institucions. El 
número 259 de QVC es proposa reflexionar 
sobre el deure d’acollir, entès com una 
exigència ètica. “Acollir l’altre és una tasca 
difícil. Obrir la porta, cedir el propi espai, 
perquè el desconegut entri en el santuari de la 
privadesa és el ritual de l’hospitalitat. Cal superar tota una muntanya de prejudicis i de 
tòpics per fer-li un lloc i deixar-lo hostatjar en la pròpia llar, en el sagrat recinte de la 
privacitat, un àmbit tan vulnerable com necessari en la vida de tot ésser humà. Tenir el 
valor d’acollir el foraster, de fer-li un lloc, d’aprendre de la seva saviesa i del seu viatge és 
una exigència ètica, un gest que dóna qualitat humana a una societat. Acollir és practicar 
la permeabilitat, ésser receptiu a la crida de l’altre, i aquesta crida sempre és inquietant, 
perquè commou les pròpies conviccions, rutines i valors. Aquest deure i aquesta actitud 
espiritual es tradueix en pràctiques d’atenció i de sol·licitud envers els refugiats que 
arriben a casa nostra, molts amb tota mena de necessitats. Reconèixer aquest aportació 
de les tradicions religioses i de tantes persones i associacions laiques de la societat civil 
que vetllen per oferir una acollida càlida i digna als nouvinguts és un deure i un signe de 
gratitud que volem fer a través d’aquest número de QVC”, afirma Francesc Torralba en 
l’Editorial. “Enfront de les actituds hermètiques i xenòfobes que lamentablement també hi 
ha en el cos social, reivindiquem el llegat humanista i ètic del cristianisme, que ens 
exhorta a acollir l'hoste, a atendre les seves necessitats, a tractar-lo amb dignitat i cura, 
especialment quan pateix una gran vulnerabilitat social i econòmica”, afegeix. 
 
La revista Qüestions de Vida Cristiana està editada per les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat i la Fundació Joan Maragall. El seu director és el Dr. Francesc Torralba i el 
consell de redacció està format per: Gabriel Amengual, Emília Bea, Miquel Calsina, Agustí 
Colomer, Bernabé Dalmau, Jaume Dantí, Míriam Díez, Teresa Forcades, Ramon Pla i 
Arxé i Ramon Prat. 

Acte de reflexió sobre els refugiats 
amb l'alcaldessa Ada Colau i el cardenal Omella 
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Los frailes Dominicos Promotores Provinciales de Justicia y Paz de Europa celebramos un 
Encuentro europeo en Lille (Francia) del 27 al 29 de junio, con el desafío de las 

migraciones como tema 
principal. Durante esos días tuvo 
lugar una cumbre del Consejo 
Europeo en respuesta a una 
supuesta crisis migratoria.  

 
1. Ante los acuerdos alcanzados 
por nuestros líderes, nos 
avergonzamos de que, una vez 
más, la política migratoria de la 
Unión Europea se centre 
cruelmente en la externalización, 
el control y el retorno de 
migrantes y refugiados. Esta 

respuesta ignora la difícil situación de las personas que huyen de sus países. 
Denunciamos una política de inmigración que no intenta abordar las causas de la 
migración y que no respeta los derechos de los migrantes, así como los acuerdos 
internacionales relevantes diseñados para proteger a estas personas vulnerables. 
 
2. Solicitamos que los fondos de asilo europeos sean utilizados para garantizar el derecho 
a obtener refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución. Es un error crear 
centros seguros basados en el modelo de hotspot donde se permite detener a personas. 
 
3. Es vergonzoso que, en un momento en que las llegadas a la Unión Europea son 
particularmente bajas en comparación con 2015, los líderes de la Unión Europea están 
transmitiendo una sensación de alarma aparentemente con el fin de eludir sus 
obligaciones legales. 
 
4. Proponemos la creación de corredores humanitarios legales y seguros y la necesidad 
de avanzar hacia un sistema de asilo común, basado en la solidaridad entre los Estados 
miembros. Nos preocupa que, al crear plataformas de desembarco, la Unión Europea 
transfiera la responsabilidad a países donde el respeto de los derechos humanos no está 
garantizado. 
 
5. Hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que 
reconozcan y reafirmen su responsabilidad común de defender los derechos de los 
migrantes y cumplir sus obligaciones de salvamento y protección. 
 

 
Promotores de Justicia paz y cuidado de la Creación 

Frailes Dominicos- Europa 
 

 
Consulteu l’article: https://www.revistaecclesia.com/comunicado-de-los-frailes-dominicos-
ante-la-cumbre-del-consejo-europeo-en-resupuesta-a-la-crisis-migratoria/ 

Comunicat dels frares dominics davant la Cimera del Consell Europeu 

en resposta a la crisi migratòria  

https://www.revistaecclesia.com/comunicado-de-los-frailes-dominicos-ante-la-cumbre-del-consejo-europeo-en-resupuesta-a-la-crisis-migratoria/
https://www.revistaecclesia.com/comunicado-de-los-frailes-dominicos-ante-la-cumbre-del-consejo-europeo-en-resupuesta-a-la-crisis-migratoria/
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El 26 de junio de 2018, la Asamblea de las 35 Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús representantes de la Congregación, reunidas en Rocca di Papa, Roma 
(Italia) para la celebración del XXI Capítulo general, ha elegido a la hermana ANABELA 
MOREIRA G. CARNEIRO, como Superiora general, para el periodo 2018 – 2024. 
 
Sor Anabela nació en Amorim (Portugal), el 31 de mayo de 1964 e ingresó en la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, en Idanha 
(Belas) en el año 1983, haciendo la Profesión Perpetua en Ciempozuelos (Madrid) en 
1991. Es licenciada en Ciencias Religiosas en el Instituto Pontificio Regina Mundi, y 
Pedagogía de las Vocaciones en la Universidad Pontificia Salesiana, ambos en Roma. 
Ha desarrollado su 
experiencia hospitalaria 
principalmente en el 
campo de la formación, en 
Portugal. En mayo de 
2006, en el transcurso del 
XIX Capítulo general, fue 
elegida Vicaria y Primera 
Consejera general y el XX 
Capítulo general fue 
elegida Superiora general 
de la Congregación. 
 
Sor Anabela es una 
hospitalaria apasionada 
por Jesús, serena y 
comprometida con su 
vocación; sencilla, acogedora, paciente, mujer de comunión. Confía en el futuro de la 
hospitalidad, no por nuestras fuerzas sino en las de AQUEL para el que nada es 
imposible. 
 
Visiblemente emocionada, Sor Anabela ha aceptado este servicio para otros seis años: “Si 
Dios se ha fijado en mi pequeñez, aquí estoy”. Ahora se abre un nuevo periodo para el 
que se han identificado algunos desafíos, como la necesidad de impulsar comunidades 
más proféticas que se renuevan cada día en la vivencia de la consagración-misión y que 
anuncian el carisma a los jóvenes. La apertura a la interculturalidad acogiendo y formando 
las nuevas vocaciones de Asia y África, donde la hospitalidad se extiende y necesita ser 
acompañada. El desafío de crecer como “familia carismática” dando espacio a los 
colaboradores y laicos que, junto con las hermanas, siguen anunciando en el mundo la 
Buena Noticia de Dios para el hombre de hoy. 

El documento capitular, haciéndose eco del papa Francisco (EG 20), nos propone vivir 
una “hospitalidad en salida”. El Capítulo quiere responder a este desafío aunando fuerzas 
para seguir anunciando el evangelio en el mundo de la salud, especialmente a las 
personas que padecen sufrimiento psíquico. 

Consulteu l’article: https://xxicapitulogeneral.hospitalarias.org/2018/06/26/anabela-moreira-
g-carneiro-reelegida-superiora-general/ 

Anabela Moreira G. Carneiro, reelegida Superiora general de la 
Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús 

https://xxicapitulogeneral.hospitalarias.org/2018/06/26/anabela-moreira-g-carneiro-reelegida-superiora-general/
https://xxicapitulogeneral.hospitalarias.org/2018/06/26/anabela-moreira-g-carneiro-reelegida-superiora-general/
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La Fundació Migra Studium, entitat pertanyent al Servei Jesuïta a Migrants, presenta 
aquest dimarts 3 de juliol a les 19h (c. Palau, 3 Barcelona), la seva memòria anual 
d’activitats.  
 
Durant el 2017, l’entitat ha obert la 
seva porta a més de 4800 persones, 
sobretot en els programes d’acollida i 
formació de persones adultes (1098) i 
també en l’Espai Interreligiós (3483). 
Precisament ha estat aquest projecte 
dirigit a sensibilitzar la societat 
catalana sobre el fet i la diversitat 
religiosa el que ha tingut un increment 
més alt de visites, amb 150 grups 
durant l’any 2017. L’interès pel 
fenomen religiós es va disparar també 
arrel dels atemptats de Barcelona, el 
que ha motivat que l’Espai es fes 
present tant en centres educatius com 
en mitjans de comunicació. 
 
Pel que fa a l’altre gran projecte, el d’acollida, s’ha atès un miler de  persones de 92 
nacionalitats diferents, moltes d’elles en una situació de creixent vulnerabilitat tant pel que 
fa a la seva situació administrativa, com al treball i a l’habitatge. Això ha obligat l’entitat a 
reforçar l’assessoria jurídica i també l’oferta de cursos tant de llengua com de formació 
laboral. La massificació però que s’ha donat en el moment de les inscripcions durant el 
2017, palesa fins a quin punt és insuficient la proposta d’acollida i de formació que en 
aquest moment s’està oferint a Barcelona.  
 
A més d’aquests projectes amb més participació, la memòria recull l’activitat del grup de 
visites al Centre d’Internament d’estrangers de la Zona Franca de Barcelona. S’han fet 
624 visites a 208 persones durant el 2017, amb un increment notable de les accions de 
defensa jurídica dels interns (veure més informació a l’informe CIE Zona Franca). També 
durant l’any passat ha continuat el projecte de reforç escolar per a nens i nenes del barri 
gòtic (projecte Som-hi!) que ha atès a 33 infants i 21 famílies, en el que és el projecte més 
arrelat a la comunitat i al bari.  
 
Finalment durant el 2017 es va posar en marxa la Xarxa d’hospitalitat, que té com a 
objectiu donar allotjament i acompanyament a persones ateses per Migra i que tenen 
necessitats puntuals d’acollida i habitatge per poder tirar endavant el seu projecte de vida. 
Durant l’any passat es van acollir 4 persones en comunitats i famílies. La xarxa pretén 
anar sumant famílies de Barcelona que puguin i vulguin obrir la porta de casa seva a 
persones migrants.  
 
Tota aquesta tasca ha estat possible a un equip de 205 persones (dels quals 180 són 
voluntaris i voluntàries) i al suport econòmic tant de diferents administracions com també 
donants privats.  
 
Podeu consultar totes les dades a la memòria de Migra Studium 2017. 

Migra Studium obre la porta a més de 4.800 persones durant el 2017 

https://www.migrastudium.org/sites/default/files/informe2017_ciezf_cat.pdf
https://www.migrastudium.org/sites/default/files/informe2017_ciezf_cat.pdf
https://www.migrastudium.org/sites/default/files/informe2017_ciezf_cat.pdf
https://www.migrastudium.org/sites/default/files/fundacio_migra_studium_memoria17.pdf
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"Por favor, explique a los niños de su ciudad que somos niños como ellos. Solo 
queremos volver a nuestro país y vivir con nuestra familia, como una familia normal, tal 
y como éramos antes de la guerra. Queremos vivir como seres humanos”. Ghofran 
Majed Al-Sahou tiene 16 años y procede de una ciudad del noroeste de Siria llamada 
Idlib. Había cumplido 8 años cuando escapó de la guerra. “Mis padres se temían lo peor 
y por eso hicieron las maletas”, recuerda. “Antes del conflicto vivíamos con nuestros 
abuelos. Ellos se quedaron...”. 
 
La guerra de Siria se encamina 
hacia su octavo año y durante este 
tiempo, según los datos publicados 
en abril por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), al 
menos 2,8 millones de menores 
no han sido escolarizados. La 
organización avisaba en un 
comunicado que va a ser 
“extremadamente difícil que se 
pongan al día cuando puedan 
regresar a las aulas”. En Líbano el 
30% de la población es refugiada 
siria. Más de 500.000 niños y niñas en edad escolar han huido del país, de los cuales se 
estima que 402.000 se encuentran en el grupo de edad escolar básica (entre 3 y 14 años) 
y 100.000 menores, en el grupo de edad de la escuela secundaria (entre 15 y 18 años).  
 
Líbano, el país de los cedros, se estira a lo largo de 250 km junto al mar Mediterráneo y 
50 km de ancho. Aquí, en este pequeño territorio de unos 7 millones de habitantes, crisol 
de diferentes comunidades, 1,5 millones son refugiados sirios. Un país al límite donde 
las escuelas libanesas funcionan con turnos de mañana y tarde. 
 
Las agencias humanitarias del sistema de Naciones Unidas y las ONG internacionales 
luchan cada día por prestar asistencia, pero la escasez de fondos y la insuficiente 
solidaridad internacional hacen que los desplazados se encuentren sin recursos para 
sobrevivir en su exilio. “Estamos asistiendo a una generación perdida ante la falta 
de oportunidades”, ha llegado a advertir Unicef. 
 
Y todo esto sucede en pleno siglo XXI. Un siglo que se recordará por la pasividad de una 
comunidad internacional que está viendo cómo generaciones enteras de menores y 
refugiados crecen en el olvido. Generaciones perdidas. 
 
Este siglo también se recordará, por el contrario, como un tiempo de fraternidad. A pesar 
de la destrucción, el dolor y las concertinas del abandono existe esperanza. La vida fluye. 
“De qué sirve que uno esté bien”, suele recordar en Alepo el marista azul Georges Sabé, 
“si todo lo que existe a tu alrededor se desmorona, si no queda esperanza...”. Pues 
bien, de esto se encarga también la ONGD Fratelli en Líbano. De proporcionar esperanza. 
De acoger, proteger, promover e integrar... 
 
Fratelli surgió de la nada hace dos años, como un oasis en medio del desierto de la 
guerra, y desde entonces se ha convertido en un manantial imprescindible de sueños. 

Fratelli, un oasis en l’infern de la guerra 
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Aquí crece desde entonces una de las muchas generaciones perdidas a la que alude 
Unicef.  
 
En Fratelli, un grupo de seglares y voluntarios laicos de los Maristas y La Salle desarrollan 
un proyecto socio-educativo para hijos de refugiados y niños y niñas de la calle. Además 
se promociona a las mujeres y se potencia a las familias en situación de riesgo. En 
definitiva, “damos respuesta a la inclusión socio-educativa sea cual sea la religión, 
nacionalidad o cultura”, detallan sus dos coordinadores, el aragonés Miquel Cubeles 
(Marista) y el mexicano Andrés Porras Gutiérrez (La Salle). Ambos religiosos fueron 
asignados al Líbano y realizaron antes de arrancar un estudio de campo exhaustivo 
contactando con 55 organizaciones. El resultado fue que los niños en edad escolar (3-
18 años) son vulnerables y los más afectados por la crisis de Siria. 
 
Un solar abandonado 
 
Son las 17.00 horas de un atardecer puramente mediterráneo en la costa libanesa de 
Sidón (Saida). El centro Fratelli se asienta en un alto, en una especie de terraza sobre el 
mar. “Al principio todo esto no era más que un solar completamente abandonado. Sólo 
había un guardián, que ahora trabaja como conductor y haciendo chapuzas en el colegio”, 
cuenta Cubeles. “Llegamos un 29 de febrero y para el 15 de octubre ya teníamos 60 
chavales sin escolarizar”, sonríe, reconociendo que siente vértigo al echar la mirada 
atrás y comprobar todo lo 
avanzado. “Y encima va a más. 
Ahora sí que no se puede parar”, 
asiente. “A veces me pregunto si 
podremos aguantar este ritmo 
económico. Todo esto forma parte 
de un gran equipo que me da 
seguridad, si no...”. 
Cada vez que se cruzan niños y 
niñas de esta comunidad con el 
aragonés lo abrazan y le dedican 
un cántico muy particular: “¡Fra! 
Fra! ¡Fratelli!”. Y el marista 
corresponde con una risotada. 
“Piensan que yo soy Fratelli”, ríe. 
“Nunca imaginé la que íbamos a liar. Me encuentro dentro de una burbuja. Por aquí, entre 
un proyecto y otros, pasan 650 chavales y chavalas al año. Todo esto es un milagro y 
que lleguen bien a sus casas al final del día, el milagro completo”, vuelve a reír. 
 
Pero esta vez de impotencia. “Si estos niños quedan fuera de la escuela se enfrentan 
a amenazas de matrimonio temprano y se ven obligados a buscar cualquier 
empleo”, aclara, con gran preocupación. 
 
Entre el equipo de voluntarios de este proyecto destaca el trabajo de la barcelonesa Laura 
Gonzalvo Calle, una antropóloga social de 25 años, que enfoca su vida hacia el derecho 
social. Después de realizar diferentes trabajos relacionados con el voluntariado en varios 
países, en América latina y África, y recibir una formación específica, propuso a Miquel 
Cubeles viajar a Líbano y convivir con ellos. 
 
“Esta experiencia no puede ser más positiva. Cada día es un nuevo reto y una nueva 
oportunidad para sacar lo mejor de mí misma. Estoy creciendo tanto personal como 
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profesionalmente. Estudio Derecho y sin duda, esta experiencia me marcará 
profesionalmente”, asegura. 
 
La actividad en el centro empieza a las 8.30 de la mañana, cuando arrancan las clases y 
dura hasta las 17.30. A esta hora se va el último grupo que acude para recibir refuerzo 
escolar. “Yo estoy por las mañanas con Preescolar dando apoyo a las educadoras. 
Además, los martes y jueves coordino el taller de costura que se ofrece a las familias”. 
 
“Los sábados por la mañana”, añade, “trabajamos con los niños y niñas de los llamados 
‘shelters’, campos de refugiados verticales”. En Líbano, al no tener una gran 
extensión, muchos refugiados se han asentado en antiguos edificios abandonados o 

a medio construir. “Con ellos hacemos actividades 
de tiempo libre, dinámicas con las que trabajamos 
valores y propiciamos espacios para que hablen y 
aprendan a relacionarse de una manera positiva ya 
que todos los niños y niñas que vienen al proyecto 
Fratelli viven en una situación muy vulnerable y han 
pasado situaciones muy difíciles y duras a causa de 
la guerra”, detalla Laura. 
 
En Fratelli también sobresale por una dilatada 
experiencia el trabajo de un hermano marista de 77 
años y de origen burgalés llamado Isaac Alonso. 
“Al venir aquí, con mi edad, lo único que pretendo es 
ayudar en lo que uno sabe y puede”, relata con 
humildad. Isaac trabajó durante 4 años en el 
albergue de la Trinidad de Arre (Navarra). “Me ofrecí 
a la comunidad para venir aquí, quizá un poco 
atrevido, porque a mis años...”, sonríe. “De todo 
esto, me llama la atención la gratitud de los niños, lo 
son incluso más que en España”. Toda una vida 
consagrada a la fraternidad que ha hecho oficio. 
 

Fratelli no es un colegio sino un centro educativo donde se refuerza escolarmente y 
personalmente a los alumnos . “Tenemos contratados 25 profesores y 25 son muchos 
euros al mes”, detalla Cubeles, temiendo que algún día este “milagro” pueda diluirse. 
“Porque si esto llegara a ocurrir, muchos de estos niños y niñas quedarían a merced 
de las mafias y de los grupos armados”, avisa. “Y existe un riesgo real de que los 
jóvenes sirios sean atraídos por políticos radicalizados y grupos armados”, añade. 
“Aunque la educación no puede proporcionar inmunización al cien por cien contra esta 
amenaza, la esperanza que ofrece puede disminuir, en gran medida, el atractivo de los 
grupos que se alimentan de la desesperación y el resentimiento”, asegura. 
 
 
Adolescentes de Fratelli 
 
La más imitada y querida de entre las profesoras del centro, un ejemplo a seguir para las 
jóvenes refugiadas que buscan un espejo en el que mirarse es Reem Bazza, una libanesa 
de 23 años, musulmana, que lleva tres formando en distintas materias (inglés, 
matemáticas, química, deportes, igualdad, cocina...). “Discutimos sobre la guerra, la 
situación de la mujer, el medio ambiente, meditamos... Cubrimos todos los aspectos de la 
vida”, detalla la joven. 
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“La mayoría de las familias refugiadas sufre problemas de dinero y esto conlleva 
una fuerte discriminación”, añade. “Además, muchas de estas personas han perdido 
algún familiar y necesitan ser escuchadas. Por eso estamos muy cerca de ellos, para que 
confíen y nos cuenten. Creamos algo más que un vínculo entre el profesor y el 
alumno”. 
 
La educadora libanesa estima que se necesitan por lo menos dos años más para que 
los refugiados puedan volver a su país. “Esta situación es temporal y ellos están 
deseando volver a sus casas, con su gente, con sus familias...”, detalla. 
 

Si hay algo sagrado para los sirios es la familia. La 
guerra, además de segar vidas humanas, relatan 
las alumnas de Reem, deja en carne viva el núcleo 
familiar. Lo dinamita provocando “guerras 
interiores”, describen. Y estas guerras son 
precisamente las que peor se llevan. 
 
Uno de los problemas más serios y complicados de 
resolver para los educadores libaneses en Fratelli, 
admiten, es la violencia en el hogar. “Trabajamos 
mucho esta violencia doméstica producto del 
machismo. Intentamos trabajarlo con los niños para 
que no se reproduzca en un futuro, pero cuando 
llegan a casa y lo ven..., al final, actúan de igual 
manera”, reconoce Reem. 
 
Una de las generaciones perdidas ha sufrido el 
impacto del conflicto con 8 años y ahora, con 15, en 
plena adolescencia, comienzan a ser conscientes 

de la situación que viven. 
 
Cada tarde, a las 15 horas, algunos de estos jóvenes se reúnen en el campo de fútbol del 
centro Fratelli. “No sabes hacia dónde tirar. Tenía unos sueños”, se desahoga Shali 
Saghir, de 19 años. En realidad, lo hacen todos lo que participan este día en el partido. 
Necesitan hablar. 
 
Se sientan en círculo en mitad del campo, sobre el asfalto. “Tenía suelos. Aprendía 
idiomas”, prosigue hablando Saghir. “Aquí no tenemos futuro, yo quería viajar, pero no 
de esta manera. Mi casa está destruida y mi padre ha muerto. Al morir mi padre 
decidimos venir aquí”. 
 
Todos reconocen que antes de la guerra vivían bien. “Llevábamos muy buena vida”, 
interviene Wissan, de 16 años, quien vive en una tienda de lona con su familia. “Yo quería 
entrar en el ejército. Ahora trabajamos cuando podemos en la construcción y nos pagan 
20 dólares al día”. Y coinciden al describir que se sienten “maltratados” por la comunidad 
internacional, “de manera inhumana”, dicen. 
 
“Antes vivíamos como seres humanos. Ahora la vida es muy mala. No hay dinero 
porque no hay trabajo. Los sueños se han ido. Yo quería ser actor y escribir música...”, se 
desahoga Majed Alsaho, de 21 años. “Todos queremos volver, pero cuando llegue la paz, 
¿qué?”. 
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Marchas Solidarias los días 9 y 10 de junio a Javier y a Loyola junto a un centenar 
de refugiados sirios.  
 
Un centenar de refugiados sirios llegados de toda Europa caminarán “por la paz y por la 
acogida” los días 9 y 10 de junio en Navarra y en Guipúzcoa en sendas Marchas 
Solidarias que concluirán en los santuarios de Javier y de Loyola. Se realizarán tres 
etapas en dos jornadas. Para ello, la ONGD Alboan llama a la ciudadanía a participar en 
esta iniciativa con el fin de crear una “cultura de la hospitalidad” en Europa. 
 
En un comunicado, esta organización ha informado de que un centenar de mujeres, 
hombres, niñas y niños refugiados sirios, provenientes de varios países europeos donde 
residen, caminarán al Santuario de Javier en Navarra y al Santuario de Loyola en 
Guipúzcoa “por la paz, en memoria de las víctimas de la guerra en Siria” y a favor de la 
creación de “una cultura de la hospitalidad y acogida en Europa”. 

 
En estas marchas, denominadas ‘Caminos de Hospitalidad’, estarán acompañados por 
varios cientos de personas más que mostrarán su apoyo a las personas migrantes y 
refugiadas y que reclamarán “una sociedad inclusiva donde se respete la diversidad 
cultural y la igualdad de oportunidades”. 
 
Alboan ha explicado que esta iniciativa se inspira en el sacerdote Frans Van der Lugt, un 
jesuita holandés que vivió más de 45 años en Siria y dedicó su vida “al cuidado de 
personas con enfermedad mental, al diálogo y la convivencia pacífica hasta su muerte en 
2014”. Van der Lugt organizaba caminatas en el país como “lugar de encuentro entre 
culturas y religiones”, explican desde la organización Alboan. Estas marchas solidarias 
están organizadas por las obras de la Compañía de Jesús en Navarra y País Vasco, con 
el apoyo de diferentes entidades y empresas. Hay que inscribirse a alguna de las tres 
etapas o a varias. 
 
Consulteu l’article: http://atreintaytresmilpies.blogspot.com/2018/06/fratelli-un-oasis-
en-el-infierno-de-la.html?m=1 

http://atreintaytresmilpies.blogspot.com/2018/06/fratelli-un-oasis-en-el-infierno-de-la.html?m=1
http://atreintaytresmilpies.blogspot.com/2018/06/fratelli-un-oasis-en-el-infierno-de-la.html?m=1
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El jesuita Alberto Ares recoge la noción de hospitalidad en la tradición cristiana 
 
Más de 232 millones de personas migrantes (supondría el quinto país más poblado del 
planeta). Más de 65 millones son personas que se han visto forzadas a abandonar su 
hogar por un conflicto armado, por violencia generalizada o por un desastre natural. De 
este número, 21 millones son personas refugiadas; 38 millones, desplazadas internas, y 
3,2 millones, solicitantes de asilo. 
 
El Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio a 
nivel mundial, donde sólo en 2016 perdieron la vida más de 
5.000 personas. Siria es el país que genera mayor número 
tanto de refugiados como de desplazados internos, seguido 
por Afganistán, Somalia y Sudán del Sur. 
 
Con el cuaderno Hijos e hijas de un peregrino. Hacia una 
teología de las migraciones, editado por Cristianisme y 
Justícia (se puede leer todo el documento aquí). 
 
Alberto Ares ahonda en las raíces bíblicas, de la tradición y 
del Magisterio para iluminar la realidad de los refugiados 
desde una perspectiva creyente. En este artículo 
presentamos qué dice la Biblia, mientras que un segundo 
artículo abordará qué dice la Tradición y el Magisterio. 
 
 
Alberto Ares es un jesuita español especializado en migraciones. Ha acompañado 
comunidades migrantes en varias partes del mundo. En la actualidad es el Delegado del 
Sector Social de los jesuitas en España e investigador asociado al Instituto de Estudios 
sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. 
 
La Biblia y los refugiados 
La Biblia se reconoce como una realidad en movimiento, con experiencias migratorias, de 
exilio, de acogida y hospitalidad, que se insertan en las experiencias fundantes del pueblo 
elegido: «mi padre fue un arameo errante» (Dt 26,5), empieza a explicar Ares. 
 
El Nuevo Testamento, en el que el propio Jesús se presenta como un migrante, “va 
poniendo un acento especial en la acogida y la fraternidad, en el universalismo y en una 
vida apostólica en movimiento, que desborda fronteras”. 
 
El Antiguo Testamento: «Mi padre fue un arameo errante» 
 
Ares recoge cómo en el Antiguo Testamento se brinda abundante doctrina y praxis sobre 
las migraciones y las personas en movimiento. Por un lado, junto con los huérfanos y las 
viudas, los emigrantes constituyen la trilogía típica del mundo de los marginados en Israel. 
Para ellos, Dios pide un trato digno y de especial respeto y atención. 
 
• «Mi padre era un arameo errante» (Dt 26,5). 
• «Conocéis la suerte del emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto» (Ex 
23,9). 

Refugiats: què diu la Bíblia? 

https://www.cristianismeijusticia.net/es/hijos-e-hijas-de-un-peregrino-hacia-una-teologia-de-las-migraciones
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• «No vejarás al emigrante» (Ex 23,9) 
• «No lo oprimiréis» (Lev 19,34) 
• «No lo explotaréis» (Dt 23,16) 
• «No negarás el derecho del emigrante» (Dt 24,17) 
• «Maldito quien viole los derechos al emigrante» (Dt 27) 
• «Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto» (Dt 10,19) 
• «Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le 
amarás como a ti mismo» (Lev 19,34). 
• «Cuando siegues la mies de tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a re- 
cogerla; déjasela al emigrante, al huérfano y a la viuda» (Dt 24,17). 
 

 
 
 
El Nuevo Testamento: Jesús, el migrante 
 
Uno de los elementos centrales del Nuevo Testamento mirándolo desde la realidad 
migratoria es el hecho de que el mismo Jesús se presenta como un migrante, recuerda 
este jesuita. Mateo muestra la infancia de Jesús y a la Sagrada Familia bajo una primera y 
cruenta experiencia de emigración forzosa (Mt 2,14-15). Por su parte, el Evangelio de 
Lucas narra el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad «porque no había sitio para ellos en 
la posada» (Lc 2,7). 
 
• Nacido fuera de su tierra y procedente de fuera de la patria (cfr. Lc 2,4-7), «Habitó entre 
nosotros» (Jn 1,11.14) 
• «Fui extranjero y me acogiste» (Mt 25,35). 
• El buen samaritano (Lc 10, 25-37) 
• La mujer sirofenicia (Mc 7,24- 30), 
• El centurión (Mt 8,5-10) 
• La mujer samaritana (Jn 4,5-42) 
• «Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre porque todos sois uno 
en Cristo» (Gal 3,28). 
 
Consulteu l’article: https://es.aleteia.org/2017/12/28/refugiados-que-dice-la-
biblia/amp/?__twitter_impression=true 
 

https://es.aleteia.org/2017/12/28/refugiados-que-dice-la-biblia/amp/?__twitter_impression=true
https://es.aleteia.org/2017/12/28/refugiados-que-dice-la-biblia/amp/?__twitter_impression=true
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José Tolentino Mendonça, autor de Vers 
una espiritualitat dels sentits 
(Fragmenta, 2016) i Petita teologia de la 
lentitud (Fragmenta, 2018 - 2ª ed.), ha 
estat nomenat pel Papa Francesc nou 
arxiver i bibliotecari de l'Església 
Catòlica. Tolentino, fins ara vicerector 
de la Universitat Catòlica Portuguesa de 
Lisboa, serà elevat a titular de la seu 
episcopal de Suava, amb dignitat 
d'arquebisbe, assumint la seva nova 
responsabilitat a partir del proper 1 de 
setembre. 
 

Segons diu un comunicat emès per la Universitat Catòlica Portuguesa, José Tolentino "ha 
contribuït a fer de l'activitat artística un eix central de l'acció de la Universitat, incentivant 
un diàleg renovat i fecund amb la societat a través de la seva su intervenció cultural i 
literària". 
 

 
 
Marcelo Rebelo de Sousa, president de la República de Portugal, va felicitar el sacerdot 
per aquest nomenament, "un acte que engrandeix el nom de Portugal, reconeixent la 
trajectòria de vida i la densitat intel·lectual i humana de José Tolentino Mendonça". 
 
El teòleg i escriptor portuguès substituirà al capdavant de la Biblioteca del Vaticà, la més 
antiga del món, a Jean-Louis Bruguès, que va assumir el càrrec el 2012. El dissabte 28 de 
juliol a les 16h serà ordenat arquebisbe en una cerimònia que se celebrarà al Monestir 
dels Jerònims, a Lisboa, la qual serà presidida per Manuel Clemente, Cardenal-Patriarca 
de Lisboa. 
 
Tolentino, nascut a Madeira, Portugal, el 1965, és una de les veus més originals del 
Portugal contemporani. Especialista en estudis bíblics (és doctor en teologia bíblica per 
l'Institut Bíblic Pontifici de Roma), ha abordat amb rigor i creativitat els temes i els textos 
del cànon cristià en diàleg amb els grans interrogants del present. És professor de la 
Universitat Catòlica Portuguesa, on actualment exerceix el càrrec de vicerector. Dirigeix la 
revista Didaskalia editada per la Facultat de Teologia de la mateixa universitat. Des del 
2011 és consultor del Consell Pontifici de la Cultura, al Vaticà. A més d'assagista, és autor 
d'una obra poètica que gaudeix d'un gran reconeixement en les lletres portugueses. Per la 
Quaresma d'enguany, va dirigir els exercicis espirituals del Papa Francesc. 

José Tolentino, nou arxiver i bibliotecari del Papa 

http://www.fragmenta.cat/ca/autors/528455
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/528429
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/528429
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/724236
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/724236
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/528455
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Suava
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/528455
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/528455
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Brugu%C3%A8s
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=9155
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/528455
http://www.fragmenta.cat/caactualitat/notesdepremsa/845993
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El dilluns 2 de juliol Mons. Saiz 
Meneses acompanyat pel seu 
bisbe auxiliar Mons. Salvador 
Cristau i el Vicari episcopal 
Mn. Josep Monfort, va presidir 
la Missa a la parròquia de Sant 
Esteve de La Costa del 
Montseny i seguidament beneí 
la casa de la nova comunitat 
de les Germanetes de l'Anyell 
que s'instal.len a la diòcesi. 
Assistí Mn Alexandre 
Codinach, diaca encarregat de 
la cura pastoral de la 
parròquia. Els veïns del poble 
participaren també en els 
actes. El Sr. Bisbe visità les 

noves instal.lacions i seguidament presidí el dinar de germanor amb els religioses, que 
estaven acompanyades per la fundadora de la congregació 
 
Mn. Fidel Catalán 
Vicari Episcopal del Vallès Occidental i Moderador de Cúria 
 

 

Mons. Saiz Meneses beneeix la casa d'una nova comunitat religiosa 
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ON ÉREM?  

Salvades totes les proporcions, el moviment 
ecumènic de les terres catalanes, a la 
pràctica només de bases eclesials, si el 
comparàvem amb la resta de manifestacions 
específicament ecumèniques del món 
sencer, quant al seu desenvolupament, 
produeix si fa no fa les mateixes 
impressions: És viu, no va enrere i fins i tot 
dóna de tant en tant sorpreses gratificants. 
Però, ens ho preguntem sovint, camina prou decidit vers el gran objectiu de la reconciliació 
entre els germans i les germanes que creuen en Crist, “per tal que el món cregui”(Jn 
17,21)? 

No hi ha diàleg intern, ni coneixença mútua entre els responsables de les comunitats 
eclesials i les bases, ni, tampoc, d’aquestes, entre elles. Hi ha, al servei de les relacions 
interconfessionals, delegacions de les Esglésies, però tan febles, que no aconsegueixen de 
reunir-se ni per fer l’acord i configurar progressivament el Consell de les Esglésies 
Cristianes que les situaria cara a cara, com s’esdevé en més d’una setantena de països del 
món, amb excel·lents resultats. Tanmateix, són d’agrair les aportacions que fan per pròpia 
iniciativa algunes comunitats parroquials i no pocs moviments eclesials, dotats de vocació 
ecumènica, el testimoniatge que ofereixen determinades associacions de composició 
interconfessional, que n’hi ha, amb objectiu i sensibilitat social i cultural. Sense excloure, en 
atenció a la nostra societat cada dia més multicultural, les instàncies interreligioses, com 
l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i el Grup Estable de Treball 
Interreligiós (GTER) i, de l’Administració pública, i, doncs, aconfessionals, com la Direcció 
General d’Afers Religiosos, de la Generalitat de Catalunya, i l’Oficina d’Afers Religiosos, de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

A partir de prestacions voluntàries i transversals, com a associació interconfessional, al 
Centre Ecumènic de Catalunya (CEC), li correspon, entre totes aquestes aportacions, un 
lloc primicer. Tard, però amb pas decidit, els seus promotors s’associaren l’any 1954, en 
circumstàncies socials prou adverses, als rengles actius del moviment ecumènic mundial, a 
través de la pregària, la informació i la formació compartides; no exclosos alguns gestos de 
compromís delicat. Hi entraren per les portes de la ciutat de Lió, gràcies als contactes, que 
després perdurarien, amb Pierre Michalon i Maurice Villain, hereus ambdós de Paul 
Couturier, l’inspirat promotor de l’ecumenisme espiritual. El moviment havia pres volada a 
Edimburg, l’any 1910, aconseguia d’estructurar-se a Amsterdam, l’any 1948, i ampliava i 
consolidava el seu influx dels anys 1963- 1965 ençà, amb el Concili Vaticà II. 

Els inicis, d’una gran emoció, foren senzills i humils, amb gust de fruita primerenca. 
Superats els primers entusiasmes, d’infantesa i d’adolescència, l’autoanomenat Grup 
Ecumènic de Barcelona, l’any 1984, es constituïa, amb estatuts propis, en CEC. De forma 
regular i programada, d’aleshores ençà, emprengué coratjosament la seva singladura amb 
l’assemblea anual de socis i amics, les reunions mensuals de la Junta Directiva, la 
promoció de la Setmana de pregària per la unitat dels cristians, dels dies 18-25 de gener, 
amb la divulgació en català dels textos conjuntament preparats per “Fe i Constitució”, del 
Consell Mundial de les Esglésies (CME), i el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat 
Cristiana (PCPUC), el Reagrupament Ecumènic, d’avaluació local d’experiències, a 
Barcelona, anual, la Trobada Intercomarcal, cada any, a tots els indrets del país que ho 
haguessin sol·licitat, els cursos d’introducció a l’ecumenisme per a catequistes pares i 

Temps de renovació 
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educadors, a Montserrat i Sant Cugat del Vallès, la publicació trimestral de la circular 
OIKUMENE, la participació a les reunions dels centres ecumènics de tot l’estat, a 
Salamanca, València, Màlaga i Barcelona i, així mateix, als recessos anuals d’El Espinar, 
amb marge encara per assessorar, oferir conferències i cursets, endegar mostres d’art 
religiós i concerts de cant coral. Després de cobrir no poques suplències interreligioses, 
quan entre nosaltres no hi havia cap més plataforma interconfessional, finalment, l’any 
2000, amb el Centre UNESCO de Catalunya, el CEC fou cofundador d’AUDIR. 

ON SOM?  

D’ençà que foren iniciades, en general, aquestes activitats s’han desencadenat a bon ritme, 
almenys fins al cinquantè aniversari dels inicis del moviment ecumènic a casa nostra, que 
no ens semblà oportú de commemorar. En planificar any rere any els actes de l’etapa 
posterior a aquest aniversari, però, tant a les reunions de Junta Directiva com a les 
assemblees, començà a fer-se sentir la necessitat de posar-nos al dia. Així ho pensàvem 
els primers responsables, cadascú a partir de motius personals que, però, no miràrem de 
contrastar. Ens semblà adient d’esperar, d’escoltar-nos més i, sobretot, de fer-ho a través 
del diàleg obert als que ho volguessin d’entre els socis i amics. Amb aquest fi, una rere 
l’altra, proposàrem unes jornades de pregària, reflexió i propostes, per tot començament, 
entorn de la pregunta: “La resposta de les Esglésies ¿pot esperar?”, la primera, al Mas 
Dausà, de Castell d’Aro (el Baix Empordà), el dia 4 de maig de 2013, la segona, a Alcanar 
(el Montsià), el dia 26 d’octubre del mateix any i, la tercera, sobre pros i contres, ara amb 
perspectiva global, a Barcelona, Pompeia-Grups (riera de sant Miquel, 1 bis), el dia 16 de 
maig de 2015, entorn del tema “Com veuen les nostres Esglésies la diversitat social, 
cultural i religiosa?”, amb un apartat especial sobre l’espai i aportació específica que hem 
d’atribuir al CEC a l’hora present. 

ON VOLEM ANAR?  

On hem d’anar? Vers on ens hem d’encaminar? Heus aquí la inquietud que ens empeny 
d’ençà de dies i de la qual, després de fer algunes previsions, ens n’hem ocupat finalment 
en l’Assemblea General del dia 14 de desembre d’aquest any passat. Amb aquest fi, hi hem 
assumit algunes opcions i unes prioritats. Ens hi hem equipat, és a dir, per a la jornada que 
ha de culminar el petit cicle que hem volgut per a situar-nos al dia. La tindrem al Casal 
Borja, de Sant Cugat del Vallès, el dia 30 de juny vinent, oberta a tothom que ens hi vulgui 
acompanyar. 

OPCIONS: 1) Mantenir i incrementar la nostra identitat interconfessional cristiana. 2) Agrair 
i nodrir-nos de les ofertes de caràcter ecumènic de tot el país, sense tanmateix duplicar-les. 
3) Afavorir les relacions mútues de respecte i solidaritat aconseguides al llarg d’aquests 
passats cinquanta anys. 4) No deixar sols els responsables primers de les comunitats 
eclesials. 

PRIORITATS: 1) Intercanvi d’informació al dia, tant local com mundial: esdeveniments, 
jornades, congressos i publicacions. 2) Recepció de documents: CME, Patriarcats, 
Federacions d’Esglésies, Esglésies, Associacions eclesials i Moviments. 3) Reflexió sobre 
temes monogràfics d’actualitat: diàleg, medi ambient, violència, pau i justícia social. 4) 
Obtenció de recursos: atesos l’hemeroteca, la biblioteca i l’arxiu. 5) Circular OIKUMENE, 
semestral, i pàgina web renovada. 6) Difusió de resultats (informacions i reflexions), a 
través dels MCS i, oportunament, de manifestos. 7) Reunions bimestrals de la Junta 
Directiva, una d’elles, extraordinària, de jornada completa, cada any, amb temps per a la 
pregària. 8) Junta Directiva, de composició interconfessional, de 12-15 membres, a títol 
personal, atesa la Xarxa d’associacions i entitats afins. 9) Nom: Centre Ecumènic de 
Catalunya (CEC), altres exclosos. 

La Junta Directiva | OIKUMENE 
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Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent i el Col·legi Oficial d'Infermeres i 
Infermers de Barcelona presenten “Infermeres Pioneres a Catalunya. Del franquisme 
a la democràcia”, un recull de relats de la vida de deu dones que han estat referents 
de la professió a Catalunya. La publicació forma part de la col·lecció Hospitalitat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infermeres Pioneres a Catalunya. Del franquisme a la democràcia reuneix el testimoni de 
deu infermeres que van ser referents de la professió a Catalunya en l’àmbit hospitalari, 
tant públic com privat, en l’àmbit de la docència i en altres espais professionals. Aquesta 
publicació vol ser un reconeixement a la seva aportació, que en molts aspectes es pot 
considerar pionera en el context en què es va desenvolupar. 
  
El llibre recull els relats de vida d’infermeres que van contribuir a la consolidació de la 
Infermeria com a professió. Persones com Adela Simón, Pilar Masgrau, Maria Llobet, Pilar 
Argelès, Carolina Meléndez, Roser Tey, Teresa Piulachs, Carmen Bolea, Sor Genoveva 
Massip, o Mercè Sanz. 
  
A Catalunya, la Infermeria com a disciplina, té una trajectòria de només 38 anys integrada 
a la Universitat, amb la qual cosa no ha tingut gaire temps per desenvolupar la seva 
història. És per això que calia fer l’esforç de visualització de les infermeres precursores 
que han afavorit la transformació de les activitats de tenir cura, que sovint han estat 
desenvolupant amb resolució i eficàcia els diferents rols i funcions infermeres i han estat 
assistencials, docents, investigadors i gestors en moments complicats de 
desenvolupament professional. 
  
El llibre ha estat possible gràcies al suport del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de 
Barcelona que ha finançat la seva publicació, fent una clara aposta pel coneixement 
d’infermeres que han estat pioneres en diferents àmbits professionals a Catalunya. 

Sant Joan de Déu publica “Infermeres Pioneres a Catalunya. Del 
franquisme a la democràcia”  
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Director de cine, estrena ‘The Forgiven’ 
 
Més que director de cinema, es considera “contador d’històries”. Així ho confessava 
Roland Joffé (Londres, 1945) aquest diumenge a Mallorca, hores abans de la cloenda de 
l’Atlàntida Film Fest, que li retia homenatge i li lliurava el premi Master of Cinema, destinat 
a directors de trajectòria exemplar. La setmana presencial del festival acabava -continua 
online a Filmin- amb la projecció d’estrena de The forgiven, que busca comercialització a 
Espanya. És la darrera pel·lícula del director de títols tan emblemàtics com Els crits del 
silenci o La missió. 

 
 Un cop acabat l’apartheid, The forgiven situa cara a cara l’arquebisbe Desmond 
Tutu (Forest Whitaker) amb un assassí que cerca redempció (Eric Bana). Què l’ha 
portat a fer una pel·lícula sobre el perdó? 
Em fascina i m’inquieta la idea del perdó, que és una cosa tan humana com dels animals. 
A Sud-àfrica, després de l’apartheid, el del perdó ha sigut un concepte molt arrelat, 
essencial en la política de cara a un següent conflicte civil. A Espanya el tema del perdó 
també toca de prop, hi ha ferides que no estan tancades i que no es poden oblidar, però 
és important perdonar per no quedar-nos encallats en el passat i perquè no creixi l’odi. 
Sense perdonar, les persones no podem sobreviure. Això sí, em pregunto sovint fins a 
quin punt som capaços de perdonar. 
 
Com afronta el perdó el personatge de Desmond Tutu? 
En el treball de camp que vaig fer previ a la pel·lícula em vaig quedar impressionat per la 
capacitat de perdonar dels sud-africans. Quan em vaig veure amb Desmond Tutu per 
explicar-li el projecte, li vaig dir que ell seria el protagonista, però que en cap cas seria 
l’heroi de la pel·lícula, perquè els herois, més que ell o Mandela, que van fer molt per 

Roland Joffé: “Sense perdonar, les persones no podem sobreviure” 
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acabar amb l’apartheid, són les persones de Sud-àfrica, amb la seva capacitat de 
perdonar per afrontar un nou futur. Tutu em va dir: “Si és així, endavant amb la pel·lícula”. 
 
Hi ha una intenció moralitzadora a The Forgiven? 
La pel·lícula no diu “has de perdonar”, sinó que vol explicar com de sorprenent per a 
nosaltres mateixos és el perdó que ens surt de dintre. El punt clau de The forgiven no és 
Tutu perdonant l’assassí, sinó la mare de la nena violada, estrangulada i cremada en una 
barbacoa, que diu a Tutu que han de tornar a començar, que no vol convertir la seva filla 
en el centre d’una vida d’odi. Vostè em pregunta com ho afronta Tutu: pensa que és Déu 
qui li ha parlat. 
 
La religió té un paper clau en moltes de les seves pel·lícules. Per què? 
M’interessen els sistemes. El nostre cos és un sistema, vivim dins de sistemes polítics, 
socials, econòmics... Tot són sistemes. Hem d’intentar comprendre’ls. I la religió és un 
sistema molt important, amb una confrontació entre la seva part espiritual i la conservació 
del seu poder. Les regles per conservar el poder de la religió són les mateixes que 

s’apliquen a un negoci. No hi ha 
cap sistema lliure de contradicció. 
Marx no va ser capaç de preveure-
ho. 
 
Els conflictes al si d’un mateix 
poble, sobretot els racials, també 
marquen la seva filmografia. 
Sé que no és possible que l’ésser 
humà neixi pensant que els blancs 
són els bons i els negres els 
dolents, ni viceversa. No naixem 
amb idees preconcebudes. Les 
creences són el que la nostra tribu 
ens inculca. Si els nens, negres o 
blancs, tenen uns patrons comuns 
fins als 8 o 9 anys, ¿quan canviem? 
Ho fem per petites senyals que 
rebem de la família, de l’entorn que 
ens estima. Em pregunto el perquè 
d’aquest odi i la resposta és l’amor, 
volem sentir-nos estimats i tenir el 
suport dels nostres. 
 
Com ha vist canviar la indústria 
del cine? ¿Li va ser difícil trobar 
finançament per a The Forgiven? 
És una pel·lícula petita, un acte 
d’amor, amb un pressupost de 3 
milions de dòlars. Ningú la volia fer. 

Les pel·lícules que plantegen certs problemes, temes polítics, remoure la història, no 
interessen a la gran indústria perquè no donen diners. Després de l’estrena hi ha hagut 
molta gent que m’ha dit que l’ha commogut, però també he rebut correus que diuen que és 
una porqueria i que el que s’hauria de fer és instaurar un apartheid als Estats Units. No 
podem transformar la gent a través de l’art, però sí mostrar el que tenen, el que tenim 
dintre. 
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DATES MÉS SIGNIFICATIVES 
 
ASSEMBLEES GENERALS DE L’URC 
79 assemblea general: 17 d’octubre de 2018, dimecres 
80 assemblea general: 20 de març de 2019, dimecres 
 
ASSEMBLEA GENERAL DE CONFER 
13-15 de novembre de 2018 
 
JORNADES DE FORMACIÓ PERMANENT 

1. 20 d’octubre de 2018 
2. 17 de novembre de 2018 
3. 9 de febrer de 2019 
4. 23 de març de s019 

 
CURS MISSIÓI PASTORAL A CATALUNYA AVUI 
Primera sessió: 27-28 d’octubre de 2018 
Segona sessió: 25 de novembre de 2018 
 
PROPERA REUNIÓ D’ANAWIM: 25 de setembre de 2018 
 
PROPERA REUNIÓ DE LA RAP: 26 de novembre de 2018 
 
FÒRUM DE QÜESTIONS ECONÒMIQUES: 
16 de gener de 2019 i 12 de juny de 2019 
 

  
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  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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   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 màrtirs | Sagrada Família Barcelona  

12 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

13-15 dm-dj XXV Assemblea 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  

15 ds CEVRE: recés de Nadal a Sant Cugat  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dm Nadal  

26 dc Sant Esteve  

    

  2019  
   GENER 

1 dm Any Nou  

6 dg Epifania  

14 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2  

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  
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6 dc Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

20 dc 80 assemblea general de l’URC  

23 ds Jornada de Formació Permanent  

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

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  

    

   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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Sant Pere de les Puel·les | www.benedictinessantperepuelles.cat  
 

Puiggraciós clama per la llibertat 
Acte poètic-musical amb els poetes Mariona Casanova, Enric Majó i el guitarrista 
Jordi Pegenauteferri. 
Diumenge 8 de juliol a les 17h 
Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós 
 
Dansa contemplativa 
dimecres 18 de juliol, de 8 a 9 del vespre 
Si voleu, a 2/4 de 8 pregària de vespres amb la comunitat 

 

 
 

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  

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

 
 

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

Exercicis espirituals a la vida quotidiana  

 
Els Exercicis Espirituals a la vida 
quotidiana van dirigits a qualsevol 
persona que es pregunti honestament 
què vol Déu de la seva vida i quin és el 
seu camí de felicitat. Hi ha moments en 
els quals hom sent la necessitat d’aturar-
se per rellegir la pròpia vida, redreçar 
opcions poc encertades i descobrir cap a 
on enfocar el futur. 

Els Exercicis són una pedagogia per fer 
aquest aprenentatge amb el mestratge 
de l’Esperit de Jesús, enmig de la vida 
quotidiana. 

 

Acompanyament personal 

A cada persona que fa els Exercicis se li 
proposa un acompanyant amb qui 

s’entrevista cada setmana. L’acompanyant adapta les orientacions generals i amb ell es 
va comentant com van els Exercicis i quin profit se’n treu. 

 

Pregària diària 

Es donaran una sèrie d’Exercicis per fer a casa cada setmana (pregàries, orientacions, 
lectures breus o d’altres). Convé dedicar-hi una hora al dia. 

 

Tres recessos durant l’any 

Durant tres moments del procés es participa en un cap de setmana de recés amb les 
altres persones que també fan els Exercicis en la vida quotidiana. Aquests dies són una 
escola de pregària per fer millor els Exercicis. 

12-14 octubre de 2018 a la Cova de Sant Ignasi (Manresa)  

18 al 20 de gener de 2019 a la Casa d’Exercicis de Sarrià (Barcelona)  

26 al 28 d’abril de 2019 a la Cova de Sant Ignasi (Manresa). De divendres a les 20 h, fins 
a diumenge abans de dinar. 

 

Cal tenir en compte 

Abans de prendre la decisió de començar els Exercicis cal una entrevista amb algú de 
l’equip organitzador. Es demana una aportació de 35€ per a despeses organitzatives i de 
material. El cost de l’estada durant els caps de setmana va a càrrec dels participants. 

 

Les persones interessades poden contactar amb: 

David Guindulain, sj Coordinador de l’equip organitzador  

669 485 781 

http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf
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dguindulain@gmail.com 

IX Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes  
 
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  
 

mailto:dguindulain@gmail.com
mailto:medieval@historia.udl.cat
mailto:avellanes@maristes.org
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Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/  

Tricentenari del monestir de Santa Clara de Barcelona  
 

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 

 

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) 

 

 

Místiques: música i poesia  

 
En el marc de l’Any Panikkar, l’Oficina d’Afers Religiosos i l’Espai Avinyó us conviden 
l’activitat Místiques: música i poesia (http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-
religiosos/ca/noticia/el-pensament-de-panikkar-es-fa-musica-i-poesia-al-pati-del-museu-
frederic-mares), un recital de textos místics de les tradicions religioses acompanyats de 
música. 
  
Aquesta activitat neix amb la voluntat de recollir dues vessants del filòsof: la seva vivència 
de la mística  i la seva aposta pel diàleg intercultural i interreligiós. L’activitat consisteix en 
la lectura de textos místics de cinc tradicions religioses (cristianisme, hinduisme, budisme, 
islam i judaisme), acompanyats de música pròpia de cadascuna de les tradicions 
religioses especialment preparada per a l’ocasió. Finalitzarà amb un concert a tres veus 
entre els músics cristià, hindú i budista, per simbolitzar la triple adscripció de Panikkar a 
aquestes tres religions. “Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno 
budista, sense haver deixat mai de ser cristià”. 
  
Data: dijous 12 de juliol a les 20.00 hores 
Lloc: Pati del Museu Frederic Marés (plaça Sant Iu, 5) 
  
Entrada lliure fins esgotar l’aforament. 

http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-pensament-de-panikkar-es-fa-musica-i-poesia-al-pati-del-museu-frederic-mares
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-pensament-de-panikkar-es-fa-musica-i-poesia-al-pati-del-museu-frederic-mares
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-pensament-de-panikkar-es-fa-musica-i-poesia-al-pati-del-museu-frederic-mares
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Postgrau Humanització i Atenció espiritual en societats plurals  

 
El Campus Docent Sant Joan Déu, en 
colaboración con el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud 
San Rafael-Nebrija, impulsan la 5a 
edición del postgrado Humanización y 
atención espiritual en sociedades 
plurales. El curso se realizará de 
octubre de 2018 a junio de 2019 y el 
período de matriculación será del 3 de 
septiembre al 19 de octubre de 2018. 
  
Estos estudios pretenden ofrecer unos 
fundamentos sólidos a nivel conceptual 
que nos ayuden a comprender al ser 

humano en todas sus dimensiones haciendo énfasis en la dimensión espiritual. También 
pretenden acercarnos y hacer más comprensibles las expresiones religiosas vigentes 
actualmente en nuestra cultura. Al mismo tiempo, quieren sugerir nuevas estrategias y dar 
nuevas herramientas que nos permitan acompañar, en nuestra acción profesional, tanto 
en el campo de la salud como en lo social, la dimensión sanadora e integradora de la 
espiritualidad humana. 
  
El curso está dirigido a diplomados, licenciados, graduados y profesionales interesados en 
este ámbito. Se estructura en forma de Posgrado semi-presencial con un total de 30 
ECTS y está organizado en cuatro módulos, con una duración de un curso académico. 
  

Més informació: aquí. 
 

 

FECC Informa. Núm. 690 (02.07.2018)  
 

 
Les prioritats no es poden desviar  

Cal un finançament de la totalitat del cost de la plaça escolar. En condicions 
d’igualtat, poden arribar altres acords...  

El proppassat dimecres esclatava una notícia: Ensenyament vol llogar espais d'escoles 
concertades per oferir més places de pública. Això afirmava el conseller d’Ensenyament al 
diari Ara. Posteriorment, ell mateix explicava a TV3 que “aquells centres educatius 
concertats que estan plantejant-se tancar, que abans tinguem l’opció de comprar-los i 
revertir-los com a centres públics. Estem diguem-ne iniciant converses...” La notícia, que 
va ser recollida al Telenotícies Migdia i al Telenotícies Vespre, va poder ser matisada pel 
secretari general adjunt de la FECC.  

http://www.santjoandedeu.edu.es/es/masters-postgrados
http://www.sanrafaelnebrija.com/index.php
http://www.sanrafaelnebrija.com/index.php
http://www.sanrafaelnebrija.com/index.php
http://www.ohsjd.es/noticia/5a-edicion-del-postgrado-humanizacion-atencion-espiritual-sociedades-plurales
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La divulgació d’aquestes 
opinions es contextualitza 
en un moment en què, de 
manera principal des del 
Consorci de Barcelona, 
s’ha vingut destacant que, 
per primer cop, l’escola 
pública supera la 
demanda de la concertada 
a la preinscripció de P3. 
Tant s’ha emfasitzat 
aquesta situació, que 
algú pot arribar a 
extreure conclusions 
inexactes. Ho avançàvem 
al mateix FECC Informa 
de la setmana passada: 
les xifres a la ciutat de Barcelona ens diuen que entre el 2n Cicle de l’Educació Infantil i 
els ensenyaments obligatoris, el 56,3% de l’alumnat està escolaritzat en centres 
concertats, mentre que als públics ho fa el 41,9%. La resta, l’1,8%, segueix els estudis a 
centres privats. I a l’ESO, el curs 2018/2019 un 62,8% de famílies ha optat per l’escola 
concertada, i un 37,2% ho ha fet per la pública... Les matisacions són importants.  

Parlem d’opció de les famílies, que hauria de ser absolutament lliure en aplicació del dret 
que tenen reconegut que llurs fills s’eduquin conforme les seves conviccions i en l’exercici 
del dret a triar escola. Però tots sabem que aquesta tria no pot fer-se de manera eficaç i 
completa perquè un obstacle indesitjat en dificulta la capacitat d’opció: el cost de 
l’escolarització.  

Que el mòdul econòmic del concert ha de garantir la prestació del servei d’interès 
públic educatiu en condicions de gratuïtat s’ha repetit fins a l’avorriment, tot i que no 
ens hem de cansar de fer-ho, perquè la realitat és molt lluny de l’acompliment d’aquesta 
garantia. Ja s’han fet públiques diferents dades estadístiques que mostren de manera 
pública i notòria la desigualtat i discriminació del finançament de la plaça escolar. 
Recordem l’informe anual Datos y Cifras del curso escolar 2014-2015 del Ministeri 
d’Educació, que recull que el cost total per alumne als centres públics és de mitjana de 
6.940€, cost que l’Administració finança en la seva totalitat, mentre que en el cas d’un 
centre concertat, l’Administració finança pràcticament menys de la meitat d’aquesta 
xifra, restant per sota dels 2.900 €.  

De manera esporàdica però contundent, els alts representants de l’Administració 
reconeixen la manca de finançament de l’escola concertada. Quan l’actual conseller 
d’Afers Exteriors, Ernest Maragall, ho fou d’Educació l’any 2007, afirmava 
contundentment que “les quotes que paguen les famílies a l’escola són voluntàries, 
però a la vegada també són absolutament imprescindibles”, alhora que declarava que 
se n’havia de negociar el finançament per fer aquestes escoles “viables i 
sostenibles”. Anys més tard, al 2017, la consellera Meritxell Ruiz reconeixia amb 
claredat que “Hem d'explicar que l'educació en els centres concertats no és gratuïta 
del tot. La Generalitat no paga el 100% de l'escolarització. Per tant, això vol dir que les 
famílies han d'afrontar un pagament. Però els centres no expulsen ningú per no pagar. El 
que hem d'intentar és tenir més recursos perquè l'escolarització sigui gratuïta per a 
tothom”. El Síndic de Greuges afirma que “el concert cobreix al voltant del 60% de les 
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despeses totals dels centres concertats, mentre que la resta es cobreix 
fonamentalment amb les quotes de les famílies per serveis escolars i activitats 
complementàries (35%) i altres ingressos” (Informe La segregació escolar a Catalunya (II): 
Condicions d’escolarització, Novembre 2016; pàg. 53).  

I fins i tot la Llei Orgànica d’Educació reconeix implícitament aquesta carència quan a 
la seva disposició addicional 29a ordena la constitució d’una comissió, amb la participació 
de les organitzacions patronals i sindicals més representatives a l’àmbit de l’ensenyament 
privat, per a l’estudi de la quantia dels mòduls de concert que valori el cost total de la 
impartició de l’ensenyament en condicions de gratuïtat. La llei es va publicar l’any 2006, i 
encara estem esperant aquest estudi. Ens podem consolar pensant que la LODE, 
publicada l’any 1985, ja ordenava allò que la quantia del mòdul del concert “assegurarà 
que l’ensenyament s’imparteix en condicions de gratuïtat”...  

I nosaltres ens preguntem: on és el compliment d’aquests mandats legals, estatutaris i 
constitucionals? L’infrafinançament del concert és una situació crònica i 
profundament injusta. Mai no s’ha abordat de manera decidida i honesta.  

Amb el trist resultat que les escoles concertades que havien de tenir garantida la seva 
viabilitat es troben en aquests moments en situacions ben compromeses, perquè en gran 
quantitat d’ocasions els pares decideixen no matricular llurs fills i filles en funció d’unes 
condicions econòmiques que hi pesen molt, malgrat que l’opció de la família és aquell 
centre en concret.  

La solució a aquesta il·legal i injusta situació de precarietat als centres ha de passar 
perquè l’Administració compleixi, d’una vegada per totes, la seva obligació, que no 
és una altra que la dotació econòmica d’un mòdul de concert que garanteixi la 
gratuïtat de l’ensenyament. Que els centres concertats no disposin d’unes condicions 
econòmiques bàsiques iguals a la dels centres públics és generar una postura impositiva i 
excloent de l’existència d’escoles que són un reflex d’una societat plural, diversa i 
democràtica.  

Que l’Administració doti al concert del finançament necessari per fer viables i 
sostenibles els centres. Després, i en condicions d’igualtat econòmica, es pot parlar 
d’aplicar qualsevol altra solució, segons els supòsits concrets.  

PAU 2018: una alumna de l’escola cristiana obté la millor puntuació de la prova  

Moltes felicitats a la Claudia i a la resta d’estudiants que han superat les proves  

Un 9,9 és la nota més alta de la selectivitat del 2018 i l'han tret dues noies. Són la Claudia 
Valero de la Flor, que estudia al col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona, i la Rosa 
Milian Costa, que, si bé ha estudiat a l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona, és de 
Barcelona. A l’apartat Dia a dia dels centres i les institucions en trobareu més informació, 
inclosa una entrevista telefònica del diari El Punt Avui a la Claudia.  

De les comarques de Girona, hi ha hagut un triple empat amb un 9,8. Es tracta de Pol 
Valero, estudiant de La Salle Girona; Elisenda Veciana, de l'Institut Pere Alsius i Torrent 
de Banyoles, i Martina Cots Costa, de les Preses i alumne de l'Institut Bosch de la Coma 
d'Olot. A Lleida, la màxima nota és el 9,7 de Maria Ciria Puigpinós, del col·legi 
Lestonnnac de Lleida.  
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Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 27.125 (97,55%) 
són aptes per accedir el curs vinent a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) 
d’aquests estudiants és de 6,644. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 
7,42, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent 
a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha 
estat de 7,111.  

Dels 4.616 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 1.752 procedeixen 
de batxillerat i 1.747 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge 
d’aquests alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 84,92% en el cas d’alumnes 
de batxillerat i del 68,43% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior 
(CFGS). En total hi ha hagut 514 alumnes, 314 noies i 206 nois, que rebran una distinció 
especial de la Generalitat per haver obtingut una nota igual o superior a nou en la fase 
general. L’acte tindrà lloc el 20 de juliol a Barcelona.  

Per matèries, les que han obtingut una nota mitjana més alta han estat les llengües 
estrangeres, dibuix artístic i física. Totes superen el 7. Les notes més baixes han estat per 
a tecnologia industrial, i dibuix tècnic. Pel que fa a la prova d’aptitud personal per accedir 
als graus d’Educació, que enguany s’ha realitzat per segona vegada independentment de 
les PAU, dels 3.405 estudiants matriculats, un total de 3.238 van realitzar els dos exàmens 
de la prova. En són aptes 1.914 (1.931, el juny de 2017).  

Un any més, els resultats a les PAU de l’alumnat de l’Escola Cristiana de Catalunya són 
molt satisfactoris. No tan sols pels que encapçalen les taules de puntuació, sinó també pel 
conjunt de resultats de tot l’alumnat, que és el que veritablement evidencia el bon fer de 
les escoles. La nostra enhorabona als estudiants, al professorat i a les escoles.  

 

 
 
 
 

  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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Signes dels Temps a TV3 : Lucía Caram 

 
Lucía Caram és la monja més coneguda de Catalunya i de tot Espanya. S’ha fet famosa 
per la seva feina a favor dels pobres i per la presència als mitjans de comunicació i les 
xarxes socials. Però, com és la seva vida de portes endins del convent? Què és allò que 
l’alimenta i li dona força? “Signes dels temps” entrevista Lucía Caram, monja dominica 
contemplativa i promotora de diverses iniciatives solidàries contra la pobresa. La conversa 
s’ha gravat a la sala gòtica del convent de Nostra Senyora dels Àngels i Santa Clara de 
Manresa. 
 

Aquest diumenge 8 de juliol a les 10.30 a TV3. 

 

 
 

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

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

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

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

 

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

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