
1 | 37 

 

  

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de juliol de 2018                                                                                    ANY XI  núm.        

Les fronteres són les cicatrius de la història 

Notícies sobre Capítols generals i provincials 

Calendari de l’URC per al curs 2018 - 2019 



2 | 37 

 

 

 

Els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 227 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran i bisbat d’Urgell). La reunió ha estat presidida 
per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els bisbes 
de Catalunya. Així comença, com habitualment en la seva forma, el redactat del comunicat 
de la reunió 227 de la CET.  

 
El seu contingut es concreta en sis punts, 
els quatre primers fan referència a una 
mirada cap a dins de la realitat eclesial: 
catequesi, traduccions de textos litúrgics, 
pastoral de la joventut i formació. El cinquè 
celebra l’aplicació de la mesura legal i 
humanitària a través de l’apropament 
d’alguns antics membres del govern de la 
Generalitat i altres dirigents social, 
detinguts en presó preventiva, a centres 
penitenciaris ubicats en territori català. 
Persisteixen en què es trobi una solució a 
l'actual situació que sigui justa i acceptable 
per a tothom, amb un gran esforç de diàleg 

des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú. Finalment, conviden novament els 
cristians a pregar i ser constructors de pau i apòstols de reconciliació enmig de la societat 
catalana. El sisè subratlla l’acolliment humanitari a refugiats i emigrants rescatats a la 
Mediterrània, així com també el recent Conveni que l'Estat andorrà ha signat amb la 
Comunitat de Sant’Egidio per tal d'establir un corredor humanitari d'acollida de refugiats. 
 
Sempre es bo tenir una mirada cap a dins i una mirada cap a fora. És a dir, una mirada 
global. Un risc es tancar-se a dins de manera que la realitat esdevé una bombolla tancada 
sobre ella mateixa. L’altre risc és mirar només cap a fora i perdre la connexió amb el propi 
interior. La vida religiosa està cridada a tenir aquesta doble mirada. Fomentar una 
espiritualitat desencarnada és una temptació com també ho és dedicar-se a un activisme 
sense arrels espirituals. No podem romandre desconnectats de la realitat. La teologia 
cristiana situa en el seu lloc l’encarnació i no podem deixar-la de banda. Vivim una situació 
difícil a casa nostra i no ens podem desentendre. L’apropament és un pas, però per a molts 
insatisfactori. En la línia del papa Francesc, la presó provisional tan llarga no és acceptable. 
Per això és tractaria especialment de la llibertat, 
que també afecta al retorn dels exiliats. Els models 
sociopolítics basats en l’exercici del poder de les 
elits i de les institucions que se n’aprofiten 
s’allunyen dels nous models que s’estan albirant, 
basats en la responsabilitat de les persones i dels 
pobles. Transició gens fàcil. La crida del papa 
Francesc, tal com recorda el comunicat, a estar 
oberts i a ser solidaris envers els qui fugen de la 
guerra i de situacions injustes representa una altra 
cara de la moneda. Com ens situem davant 
d’aquesta migració que té causes ben detectables?  
 

Lluís Serra Llansana 

Mirada cap a dins, mirada cap a fora 
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Els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 227 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran i bisbat d’Urgell). La reunió ha estat presidida 
per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els bisbes 
de Catalunya. 

1. Els bisbes han reflexionat àmpliament sobre la catequesi, el catecumenat i la 
confirmació, a partir de les explicacions que els han donat el bisbe auxiliar de 
Barcelona, Mons. Antoni Vadell, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC), el director del SIC, Mn. Joan Maria Amich, el delegat de catequesi de 
l'arquebisbat de Barcelona, Mn. Enric Termes, i el responsable del departament del 
catecumenat, Mn. Felip-Juli Rodríguez. 

2. També han pogut ponderar i dialogar sobre els treballs de la traducció al català de la 
tercera edició esmenada del Missal Romà, en temes d'especial rellevància, que ha 
presentat Mons. Joan Enric Vives i Mn. Joan Baburés, coordinador de la Comissió 
Interdiocesana de Litúrgia (CIL). 

3. Mons. Francesc Pardo, encarregat de l'àmbit de la pastoral de joventut, ha presentat 
l'informe que els delegats diocesans de joventut han fet de l'Aplec de l'Esperit, 
celebrat a Tortosa la passada Pentecosta, que ha estat valorat molt positivament. 
També ha presentat una primera aproximació al document de treball per al proper 
Sínode sobre «els joves, la fe i el discerniment vocacional» que se celebrarà a Roma 
del 3 al 28 d'octubre, en el que hi participarà el cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona. 

4. Així mateix, s'han revisat diverses qüestions relatives a la formació dels seminaristes 
i la formació permanent dels preveres, la pastoral vocacional, i el Gabinet 
d'Informació de l'Església a Catalunya. 

5. Els bisbes han tingut notícia de l'apropament d'alguns antics membres del govern de 

Reunió n. 227 de la Conferència Episcopal Tarraconense 
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la Generalitat i altres dirigents socials a Centres penitenciaris ubicats en territori 
català. Celebren l'aplicació d'aquesta mesura legal i humanitària que, sens dubte, 
afavorirà el contacte amb les 
famílies d'aquests detinguts en 
presó preventiva. Així mateix, els 
bisbes desitgen que es continuïn 
donant passos per part de tots els 
agents polítics i socials per tal que, 
com ja han manifestat repetidament, 
es pugui trobar una solució a l'actual 
situació que sigui justa i acceptable 
per a tothom, amb un gran esforç de 
diàleg des de la veritat, amb 
generositat i recerca del bé comú. I conviden novament els cristians a pregar i ser 
constructors de pau i apòstols de reconciliació enmig de la societat catalana. 

6. Els bisbes valoren positivament que les diverses Administracions públiques i també 
Càritas i altres entitats socials de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol hagin 
donat acolliment humanitari a refugiats i emigrants rescatats a la Mediterrània, així 
com també el recent Conveni que l'Estat andorrà ha signat amb la Comunitat de 
Sant’Egidio per tal d'establir un corredor humanitari d'acollida de refugiats. En aquest 
sentit volen fer-se ressò de la crida del papa Francesc a estar oberts i a ser solidaris 
envers els qui fugen de la guerra i de situacions injustes. 

 

Salardú, 5 de juliol de 2018 

Las tres germanes de la Junta directiva, Rosa, Mercè i Consol, han estat preparant la 
propera trobada del grup ANAWIM. Serà el 25 de setembre, com ja estava previst.  
El programa es donarà a conèixer a començaments de setembre, després de les 
merescudes vacances de l’estiu. 
Tindrà lloc a les germanes Missioneres dels Sagrats Cors, a Valldoreix. 
 

 

Grup Anawim: escalfant motors 
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L'Ajuntament de Barcelona acull la presentació del darrer número de la 
revista 'Qüestions de Vida' de la Fundació Joan Maragall: 'Era foraster i em 
vau acollir' 

Arquebisbat de Barcelona 11 juliol, 2018 -  MONTSE PUNSODA 

 
Reflexionar entorn l’ acollida. Amb aquesta premissa s’ha centrat el darrer número de la 
revista Qüestions de Vida de la Fundació Joan Maragall, Era foraster i em vau acollir. Una 
publicació, d’extrema actualitat, presentada l’Ajuntament de Barcelona , pel patró de la 
fundació, Francesc Torralba, amb la intervenció especial de l’alcaldessa Ada Colau i el 
cardenal Joan Josep Omella. La primera cap d’una institució civil i el segon d’una religiosa, 
però tots dos conscients d’aquesta crida que arriba des de les fronteres. Un clam al qual cal 
reaccionar, tal com han alertat els dos convidats. 

 
“L’únic dilema: com actuar” 

Ada Colau ha denunciat els estats europeus que giren la cara al dolor d’aquells que fugen 
de casa. Segons ha declarat, “en conjunt la política europea no ha estat prou a l’alçada, 
i se segueixen produint aquestes morts a les nostres fronteres”. “No podem 
normalitzar que es produeixi un dolor tan cruel i unes morts que són evitables”. “Està a les 
mans d’Europa el fet de poder-ho evitar”, ha afegit. 

Fent una retrospectiva a la història, Colau ha determinat que es tracta de processos 
migratoris que continuen i no acabaran, motiu pel qual cal actuar.  “L’únic dilema moral 
que tenim – exposava l’alcaldessa – és plantejar-nos si ho volem fer bé o malament”. 
“Els únics que estem en tela de judici som nosaltres com a ciutadans d’Europa” ha afirmat. 

L’arquebisbe de Barcelona, per la seva part, interrogava dient: “Què podem fer nosaltres, 
els cristians?”. “No és fàcil acollir, ho sabem- exposava el cardenal-. “Hem de superar 
els prejudicis, tenim por, desconfiança i molta mandra”. En aquesta línia ha destacat 
com “la Bíblia ens ensenya a obrir als ulls”, a través de la paraula de Déu” i “l’actitud 
d’acollida” que sempre ens demana”. 

 
Una oportunitat 

Tant l’alcaldessa com l’arquebisbe han coincidit en l’oportunitat que suposa el fet 
d’acollir. No només per l’estranger sinó encara més per a nosaltres. Tal com deia 

Ada Colau i Omella reflexionen sobre l’acollida 

 

 

https://www.fundaciojoanmaragall.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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Colau, “donar una segona oportunitat a aquestes persones suposa una segona 
oportunitat  per a nosaltres”. “És la vella Europa que avui està en crisi, que dubta i titubeja 
dels seus valors fundacionals la que necessita aquesta oportunitat”, ha dit. Ha assegurat 
que aquelles vides que es rescaten al mar, són les que ens rescaten alhora de la “misèria 
moral”. 

Omella, també, ha subratllat com “els immigrant no són un perill” sinó una oportunitat 
a l’acolliment per “créixer i canviar”. En aquest sentit ha citat les paraules del Papa 
Francesc respecte que cal: “acollir protegir promoure i integrar”. “Aquestes accions han de 
guiar la nostra feina”, ha dit Omella. 

 

 
 

Desenvolupament propi 

L’arquebisbe ha remarcat, també, la necessitat d’actuar abans. Una crida, per tal d’evitar 
que ningú hagi de veure’s obligat a fugir de casa seva. “Omplim la boca amb paraules 
d’acollida, però els fets no sempre són així”, ha denunciat Omella. “A més d’integrar 
aquestes persones, hem de mirar que ells puguin desenvolupar- se”. “Que no es 
vegin obligades a sortir!”, exposava el cardenal. “Si ho fan, que sigui perquè volen i d’una 
manera regulada”. “Una vegada arriben, no podem tancar les portes, sinó obrir el cor i en la 
fraternitat trobarem la llibertat i la felicitat dels germans”, ha afegit. 

 
Punts clau de la publicació 

Francesc Torralba, durant la seva intervenció, ha exposat les idees que han configurat la 
darrera publicació de Quaderns de Vida. Un relat, que és el número 259 i sintetitza la idea 
sobre com l’acollida dels refugiats és “un imperatiu ètic que posa de manifest la decència 
moral”. Entre aquestes, el patró de la Fundació Joan Maragall, ha destacat la necessitat de 
“trencar amb la indiferència que ens globalitza i l’imperatiu de “transcendir a la por com a 
símptoma del desconeixement”.  També, la capacitat de superar la “dicotomia entre els 
altres i el nosaltres que porta a l’exclusió”. 
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• Càritas Diocesana de Barcelona ha atès en aquests primers sis mesos de l’any 
a 2.385 famílies provinents de paisos en conflicte, un 45% més que en el mateix 
periode de l’any passat. 

 
• Càritas Diocesana de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona demanen destinar 

més recursos al Sistema d’Acollida d’Emergència i comptar amb un Pla Estatal 
de Refugi que treballi amb processos vitals i no amb terminis rígids. 

 

 
Davant de la situació d’emergència que vivim al Mediterrani, Càritas Diocesana de 
Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona volen posar de manifest el patiment de les persones 
que arriben a casa nostra. Ens congratulem per l’arribada a Barcelona d’una seixantena de 
persones durant aquesta setmana que es trobaven en alta mar, i esperem que accions com 
aquesta puguin ser un exemple per la resta de ciutats que vulguin acollir. Segons la 
Organització Internacional de les Migracions, en aquest primer semestre de l’any s’ha 
registrat l’entrada pel Mediterrani de 42.845 persones, en contrast amb les 85.751 en el 
mateix període del 2017, per tant, han disminuït les entrades per mar per part de les 
persones que busquen refugi. 
 
Les migracions són un fenomen global, però tenen una dimensió local. Afirmem que les 
persones no marxen dels seus països de manera voluntària, sinó que són expulsats dels 
països d’origen perquè els hi és impossible viure amb dignitat. Els acords inacceptables que 
la Unió Europea (UE) ha portat a terme amb països com Turquia i Líbia per externalitzar 
fronteres només fan que agreujar el drama humà d’aquestes persones. A més, no s’han 
promogut vies segures i legals, cosa que ha provocat que les persones arrisquin la seva 

Creix un 45% el nombre de famílies ateses procedents de països en 

conflicte 

https://caritas.barcelona/
https://www.esglesiabarcelona.cat/
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vida al mar i posar-se en mans de xarxes de tràfic de persones. En aquest aspecte, l’acció 
de les entitats socials és essencial per protegir les vides de persones que fugen de la guerra 
i de la pobresa. Aquestes persones necessiten vies legals i ports segurs, i rebre una acollida 
i una atenció adequada i digna. 

 
Servei d’ajuda a les persones refugiades 
 
En aquest context i per petició expressa del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Càritas 
Diocesana de Barcelona va posar en marxa el setembre de 2015 el Servei d’ajuda a les 
persones refugiades, un programa complementari al Pla Estatal de Refugi que actualment 
està atenent a 104 procedents de països que poden optar a asil o refugi. Aquestes persones 
s’agrupen en 17 famílies i són acollides en pisos de Càritas Diocesana de Barcelona, de 
parròquies, ordres religiosos o de particulars. 
 
Càritas cobreix aquells buits legals que hi ha en el sistema d’acollida de refugiats a mitjà i 
llarg termini. Les persones recorren als nostres serveis quan finalitzen el Pla Estatal de 
d’Acollida a Refugiats, que garanteix una atenció d’un any i mig (dos anys en els casos més 
vulnerables), però fins i tot hi ha persones que mentre estan dins del Pla Estatal, recorren a 
Càritas ja que no troben feina ni un habitatge. 
 
També atenem aquelles persones que durant el període que estan en el Pla no se’ls 
reconeix la condició de refugiat, i per tant, queden en una situació administrativa irregular. 
Constatem que aquest sistema d’acollida és deficitari en recursos i no ofereix una resposta 
adequada a les persones. El termini és insuficient per considerar que la persona podrà 
iniciar una nova vida sense cap ajuda social. Les famílies refugiades necessiten més temps 
per conèixer la llengua, trobar una feina estable i comptar amb un habitatge digne. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/carta-dominical/carta-dominical-una-nova-economia-es-possible/
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Acompanyament i ajuda 
 
Les famílies acollides per CDB compten en tot moment amb un acompanyament social per 
part de l’equip de professionals i voluntaris de Càritas, sense terminis i amb la finalitat que 
puguin conèixer la llengua per mitjà de cursos, realitzar orientacions laborals o comptar amb 
suport jurídic. També se’ls ajuda amb aliments, roba, suport en el pagament d’habitatge o 
en la recerca de feina. 
 
Des de Càritas Diocesana de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona ens fem nostres les 
paraules del Papa Francesc, que ha volgut fer valer l’arribada de migrants i refugiats com a 
oportunitat per construir una societat més justa, una democràcia més plena i un món més 
fratern. Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre verbs que han de guiar la nostra 
feina en favor de migrants i refugiats. En aquest context, demanem als països de la Unió 
Europea (UE) en general i al Govern Espanyol en concret el compliment dels  següents 
compromisos: 
 

- Garantir la protecció de la vida, tal com estableix el dret internacional del mar que 
imposa deures jurídics a tots els estats membres. 
 

- Garantir el dret a l’asil, que implica unes condicions dignes d’acollida, l’accés als 
serveis bàsics i el suport de professionals qualificats en l’atenció a migrants i 
refugiats. 

 
- Destinar més recursos al Sistema d’Acollida d’Emergència i comptar amb un Pla 

Estatal de Refugi que treballi amb processos vitals i no amb terminis rígids de 18 o 
24 mesos. 

 
- Ampliar les vies legals i segures a Europa per mitjà de visats humanitaris, corredors 

humanitaris, el reagrupament familiar o els programes de patrocini comunitari. 
 

- Garantir que les institucions de la UE i els Estats membres no penalitzin a les ONG 
que donen suport als migrants, tant en el mar com en terra ferma. 
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Les Germanes Hospitalàries presenten a la Superiora General, que 

dirigirà i animarà la Congregació durant el període 2018-2024 

IVICON.- El pasado sábado, 30 de junio de 2018, concluyó el XXI Capítulo General de la 
Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, durante el cual la 
Asamblea Capitular, reunida en Rocca di Papa (Roma, Italia) ha reelegido a la hermana 
Anabela Moreira G. Carneiro como Superiora General, para el periodo 2018 – 2024. A su 

vez ha elegido como 
Consejeras Generales a las 
Hermanas: María Esther 
Berruete Lanz (España), 
Leòntine Judith Ngo Mbock 
(África), Blanca Flor Guerrero 
Anganoy (América Latina) y 
María Begoña Pérez Martínez 
(España). Con la finalización del 
Capítulo se abre un nuevo 
periodo en la Congregación, 
para el que se han identificado 
algunos desafíos como: la 

necesidad de impulsar comunidades más proféticas, testigos creíbles de la hospitalidad de 
Dios, que se renuevan cada día en la vivencia de la consagración-misión y que anuncian el 
carisma hospitalario a los jóvenes; la apertura a la interculturalidad acogiendo y formando 
las nuevas vocaciones, especialmente de Asia y África, donde la hospitalidad se extiende y 
necesita ser acompañada; crecer como “familia carismática” dando espacio a los 
colaboradores y laicos, desde una óptica de corresponsabilidad en la Misión. 
 
A la finalización del Capítulo, tuvieron la visita del Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de 
la CIVCSVA. Presidió la Eucaristía y en la homilía destacó su admiración hacia el carisma 
de la Congregación: acoger a “los últimos de los últimos”, el mejor gesto sería, dijo, “besar 
sus pies”. Recomendó cuidar la identidad de las Obras apostólicas para que sean 
claramente anuncio del Evangelio. 
 
 

Les Religioses de l’Assumpció tenen nova Superiora General 

IVICON.- La Congregación de las 
Religiosas de la Asunción reunidas en 
Capítulo General, bajo el lema “Impulsadas 
por el Espíritu arriesguémonos en las 
fronteras de la vida”, en Lourdes (Francia), 
han elegido a Sor Rehka Chennattu, como 
Superiora General para los próximos seis 
años.Sor Rehka, la que era Superiora 
Provincial de la Provincia de India, es 
profesora de estudios bíblicos y miembro 
asociado de la Facultad del Ateneo 
Pontifical de Pune (India). 

Novetats de Capítols generals i provincials 
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La Congregación de las Religiosas de la Asunción fue fundada en París (Francia) en 1839 
por santa Maria Eugenia de Jesús. Misioneras desde sus orígenes, su dinamismo apostólico 
brota de una vida de oración y de adoración y una fuerte vida comunitaria. Están presentes 
en cuatro continentes (África, América, Asia, Europa), y son 1100 Hermanas presentes en 
33 países. 
 
 

Nou Govern General de les Religioses de Sant Josep de Cluny 

IVICON.- La Congregación de Religiosas de San José 
de Cluny ha celebrado su Capítulo General en París, 
del 20 de mayo al 24 de junio de 2018, bajo el lema 
“Discípulas misioneras para un mundo nuevo”.Las 88 
Capitulares representaban a 2500 Hermanas de la 
Congregación que están presentes en los cinco 
continentes, en 56 países. 
 
El 15 de junio, después de un tiempo 
de  discernimiento y oración, los miembros del 
Capítulo, en presencia del delegado del Arzobispo de 
Paris Monseñor Michel AUPETIT, eligieron como 
nueva Superiora General, Sor Clare Stanley, 
originaria de Sierra Leona. Sor Clare ha sido 
Consejera General en los últimos 12 años y, desde 
2012, segunda Asistenta de la Superiora General.  
 
Unos días después las delegadas eligieron a los 

miembros del nuevo del Consejo General que ha quedado integrado por: Matilde FANECA 
(Portugal), Teresa RAI (India), Maria Nieves CREMADES (España), Maria Da Conceicao 
ADALINA (Angola), Shirley Ann STEVENS (Australia), Agnès THEVENIN (France), Marie 
Fatima FAYE (Senegal), Luciana D’ ROZARIO (India). 
 
 

XVIII Capítol General de les Religioses de Jesús Redemptor 

IVICON.- “Tu Redentor es el Santo 
de Israel” es el lema con el que las 
Religiosas de Jesús Redentor 
celebrarán el XVIII Capítulo General 
en la casa de Espiritualidad de 
Emaús que tienen en Bagnoregio 
(VT) Italia.Dará comienzo el 17 de 
Julio 2018 y estará precedido de 
unos días de Ejercicios Espirituales. 
Participarán 25 Hermanas de 
diferentes continentes unidas por el 
espíritu y el carisma de la 
Fundadora Victorine Le Dieu, para 
dar una respuesta a la voluntad de Dios en este momento histórico que se está viviendo.Las 
religiosas piden, a todas la Hermanas de la Congregación, a los miembros de la Familia 
Espiritual, a los que trabajan con ellas en Misión Compartida, a los colaboradores, familiares 
y amigos, que las acompañemos con la oración. 
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Nou equip provincial de la Província Vedruna d’Europa de les Germanes 

Carmelites de la Caritat 

IVICON.- El sábado 23 de junio, durante la celebración de una solemne y emotiva 
Eucaristía, la Hermana General, Mª Inés García Casanova, procedió al nombramiento del 
nuevo Equipo Provincial para el próximo trienio 2018-2021, en la Provincia Vedruna de 
Europa. Ellas son las hermanas Mª Gracia Gil Martínez (Provincial), Luisa Villanego Aido y 
María Irizar Muñoz (Consultoras), a las cuales dirigió unas palabras: “…que viváis con fe y 
esperanza esta misión de acompañar y sostener la vida en misión de todas las hermanas 
de la Provincia…” y entregó una lámpara encendida. 
 
También tuvo palabras de agradecimiento 
hacia el Equipo Provincial saliente: Hnas. M. 
Narcisa Fiol Sáiz, Lola Arrieta Olmedo y Mª 
Gracia Gil Martínez (ahora la provincial),  por 
el esfuerzo y acierto en la construcción de la 
nueva Provincia de Europa, durante el 
sexenio 2012-2018. 
 
A la Provincia Vedruna de Europa 
pertenecen 1.023 hermanas en las 123 
comunidades con presencia en el Estado 
Español, Italia, Albania y Marruecos.   
 
 

 
Diari de Girona 07.07.2018  

El Forum Carlemany va reconèixer dijous Sor 
Lucía Caram amb el Falcó de Carlemany, 
que distingeix aquells ciutadans o entitats 
que amb la seva dedicació han tirat endavant 
un projecte cívic i social que ha contribuït a 
la dinamització i al progrés col·lectiu. Caram, 
que ha impulsat el programa Invulnerables, 
on es treballa per trencar el cercle de la 
pobresa i promoure la igualtat d'oportunitats, 
donant suport a les necessitats dels infants i 
de les seves famílies. 

Des del Fòrum Carlemany, així mateix, es va 
nomenar enguany el periodista Antoni 

Bassas com a soci d'honor de l'entitat, per haver defensat en la seva trajectòria professional 
els valors i els principis que comparteix el Fòrum.. 

El Fòrum Carlemany és una associació sense ànim de lucre que va néixer a Girona el 2003. 
En formen part 75 empreses i hi participen més de 370 professionals. El seu objectiu és 
crear un espai idoni en què les empreses comparteixin inquietuds, coneixements i 
experiències que afavoreixin la seva millora contínua per assolir l'excel·lència en la seva 
gestió. 
 

El Fòrum Carlemany distingeix Sor Lucía Caram i Antoni Bassas 
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La Universitat de Girona digitalitza 1.603 pergamins originals del monestir de Sant 
Daniel datats d'entre els anys 938 a 1682 · Els documents són de valor excepcional i 
constaten per exemple la dispensa de naixement il·legitim d'una dona empordanesa 
 

Daniel Bonaventura Girona 12.07.2018  

Quan va visitar la Catedral de Girona, admirat davant l'escultura jacent de la comtessa 
Ermessenda, el pensador George Steiner va dir: «És a dins de la pedra esculpida que 
brilla el secret de la llum». La idea va servir ahir a la directora de la Biblioteca de la UdG, 
Àngels Merino, per afirmar que «és ara, gràcies a noves tecnologies, que la llum que resta 
dins els pergamins mil·lenaris del monestir de Sant Daniel pot brillar per a tot el món». 

I és que la Universitat de Girona (UdG) està treballant en la digitalització d'un total de 1.603 
pergamins originals del Monestir de Sant Daniel, una col·lecció excepcional amb peces 
datades d'entre els anys 938 i 1682. 

Una part considerable dels pergamins ja es pot consultar a Internet, concretament 
a https://dugifonsespecials.udg. edu, on, a més de permetre la descàrrega de la imatge, 
s'ofereix detallada informació sobre el seu contingut, així com la geolocalització de les terres 
o propietats a les quals fa referència. 

Perquè aquests pergamins són documents rellevants que permeten resseguir, al llarg de 
vuit segles, les compravendes, donacions i altres escriptures que mostren l'evolució 
d'un monestir, el de Sant Daniel, que ara mateix es troba en plena commemoració del seu 
mil·lenari. 

Pergamins digitals: de Sant Daniel al món 

https://www.diaridegirona.cat/autors/daniel-bonaventura.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/universitat-de-girona.html
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Han perviscut fins als nostres dies pergamins valuosíssims com els fundacionals de l'any 
1015 i 1018 que documenten la compra d'una església per part de la comtessa Ermessenda, 
el primer, i la dotació de béns per tal que l'església pugui acollir dones, el segon. 

La historiadora i arxivera Anna Gironella va explicar que el gruix dels documents 
correspon als segles XIII i XIV, com passa a l'àmbit de la corona catalanoaragonesa. 

Hi ha pergamins singulars com una dispensa de naixement il·legítim de Cecília de Foixà, 
filla il·legítima de la noble Agnès de Foixà, que d'aquesta manera va poder ser priora i 
abadessa del monestir a la segona meitat del segle XIII. Era condició indispensable, per 
accedir a la condició de monja, ser filla de la noblesa per part de pare i per part de mare. 

Altres documents expliquen com moltes dones, un cop vídues, entraven al monestir, com 
va fer la mateixa Agnès de Foixà, quan va perdre el marit, de manera que va passar els 
últims anys de vida al costat de la filla. 

Pergamins amb pells d'animals  

Pergamins elaborats amb pell d'animals que s'estan digitalitzant gràcies a la 
col·laboració d'estudiants en pràctiques del grau d'Història de la UdG. Vuit segles de 
documentació antiquíssima que permet estudiar també l'evolució de l'escriptura. 

Un procés de digitalització que permetrà de manera immediata el descens de la consulta 
manual dels originals, una clara mesura de conservació. 

Els pergamins que són propietat de la comunitat de monges benedictines del monestir, 
que tenen els drets d'autor que cal respectar, ara que es poden descarregar d'internet, 
sobretot si se'n vol fer ús lucratiu. 

Fins a 300 dels pergamins van ser transcrits per mossèn Josep Maria Marquès i publicats 
l'any 1997 per la Fundació Noguera. 

«No estem decebudes, mirem al futur» i «volem compartir aquest llegat amb el món», 
va dir, entusiasta, la priora, M. Assumpció Pifarré. 

El Serveis d'Arxius de la Federació de Monges Benedictines i l'Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural col·laboren en el projecte. 
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El centre d’estudis Cristianisme i Justícia acaba de 
publicar el quadern “Despertem! Propostes per a un 
humanisme descentrat”, en el que el filòsof Jorge 
Riechmann, el teòleg José I. González Faus i la feminista 
i activista per la pau Carmen Magallón, parlen del gran 
repte del canvi climàtic. 
  
Fa tot just un any, en el marc de la II Jornada de Pensament 
Fe i Justícia, els tres autors d’aquest quadern van seure en 
una mateixa taula, convidats per Cristianisme i Justícia, per 
dialogar sobre el que, segons Jorge Riechmann, és el 
“Segle de la Gran Prova”, on ens hi juguem el futur del 
planeta i la supervivència com a espècie. 
  
Les seves aportacions durant la jornada s’han recollit ara en 
aquest quadern, que Cristianisme i Justícia ha titulat amb el 
crit de “Despertem!”, davant la urgència i l’envergadura dels 
reptes que afrontem. “En la nostra resposta i capacitat de construir alternatives ens juguem 
que en el futur predominin les desigualtats, els autoritarisme i la destrucció de la natura o, 
al contrari, la solidaritat, els drets, la inclusió i la participació”, assegura la introducció del 
quadern.   
  
En el diagnòstic de la situació tots tres parlen d’un antropocentrisme cultural, sobretot 
occidental, que ha arribat al seu punt més àlgid amb el capitalisme. Enfront a això, des de 
la filosofia, la teologia i l’ecofeminisme, es plantegen si és possible endegar un curs 
civilitzador diferent, que cerqui altres metes i fomenti uns altres valors: acollir l’estrany, tenir 
cura del que és fràgil, fer les paus amb la natura i acceptar-nos com els éssers vulnerables 
i mortals que som. 
  
Aquesta necessària nova manera de viure demana conversió i també contenció, com 
reclama Riechmann. “Poder dominar i no fer-ho: aquesta és la prova d’allò humà”, assegura 
el filòsof. Des de l’ecofeminisme, Carmen Magallón reivindica els models, visions i 
pràctiques alternatives que ha generat i proposat aquesta tradició. Posar al centre la 
vulnerabilitat i els límits humans contribueix a construir aquest humanisme descentrat que 
defensen els autors i aquest nou curs civilitzador en el que, demana González Faus, “hem 
de fer front comú tots aquells, creients i no creients, que llegim la realitat de la mateixa 
manera”. 
  
Els autors 
  
Jorge Riechmann és poeta, traductor, assagista, matemàtic, filòsof, ecologista i doctor en 
Ciències Polítiques. Professor de Filosofia Moral a la Universitat Autònoma de Madrid. 
  
José I. González Faus és jesuïta i teòleg. Membre de l’Àrea Teològica de Cristianisme i 
Justícia. 
  
Carmen Magallón és directora de la Fundació SIP (Seminari d’Investigació per a la Pau) 
del Centre Pignatelli de Saragossa i presidenta de WILPF Espanya (Women’s International 
League for Peace and Freedom). 

És hora de despertar 



16 | 37 

 

 
Fa 10 anys que els jesuïtes de Catalunya van presentar el portal web pregaria.cat amb 
voluntat d'aplegar i oferir materials per ajudar i acompanyar en la reflexió personal i la 
pregària. Ara, en el seu 10è aniversari, pregaria.cat presenta una nova web, amb nou 
disseny i també nous continguts, per seguir proposant, enfortint i actualitzant pregària i 
espiritualitat amb l'ajuda de formats diferents que siguin inspiradors en el s.XXI pels creients 
de l'Església a Catalunya, per a cristians d'altres confessions, i fins i tot per aquells 
navegants que exploren un major contacte amb la seva interioritat. 

Hi trobareu, d'entrada, un nou disseny que facilita la navegació i s'adapta perquè hi podeu 
accedir amb comoditat des de dispositius mòbils, així com compartir els continguts a les 
xarxes socials. En definitiva, pregaria.cat s'ha posat al dia. Però hi trobareu també nous 
continguts, que s'han anat afegint els darrers mesos a les seccions més veteranes, i que 
s'organitzen en el trípode prega-coneix-actua, perquè la relació amb Déu s'ha de veure 
enriquida pel coneixement a fons de la realitat i de mètodes, i s'ha de posar en pràctica a la 
vida diària. 

Novetats a pregaria.cat 

Així, estrenem seccions com les Oracions d'Intempèrie, a càrrec de Glòria Andrés, un recull 
de textos intrèpids per a pregar de forma autèntica la realitat, i també les Fitxes 
Bíbliques, que prepara en Joan Morera, jesuïta, i on trobareu explicacions pedagògiques 
per llegir millor els textos bíblics, i també pòsters o infografies de cada llibre de la Bíblia, un 
material inèdit totalment descarregable i distribuïble a alta resolució per catequesis, 
col·legis, parròquies o l'ús que en vulgueu fer. 

També s'han incoporat a pregaria.cat durant els últims mesos espais com Claraboia, una 
lectura cristiana de l'actualitat, que ens ofereix un equip de periodistes; el PregaCine, que 
ens ajuda a trobar les espurnes de Déu que es troben sovint a les pel·lícules, i que ens 
poden fer pensar, meditar i pregar; les petítes píndoles d'interioritat d'el post de les 9; i les 

PregariaCat celebra el seu 10è aniversari amb una nova web 

http://www.pregaria.cat/
http://www.pregaria.cat/
http://www.pregaria.cat/
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pistes per començar a pregar des de zero de l'aprendre a pregar, una secció a càrrec del 
jesuïta David Guindulain, que, a partir de la seva experiència d'acompanyar moltes 
persones, ofereix pautes per anar trobant un mètode que ajudi a disposar-nos per a la 
pregària. 

10 anys de trajectòria 

Nous espais, doncs, que conviuen amb propostes que acumulen un llarg recorregut i que 
fins i tot han donat lloc a la publicació d'alguns llibres, com les pregàries virtuals del 
jesuïta Jesús Renau, els textos senzills i breus que parlen de la vida quotidiana i amb els 
que ens identifiquem fàcilment; l'espai del Prega-rock, animat per l'Eloi Aran, que posa en 
diàleg la música actual amb el transcendent; o la secció al cor del món, on el jesuïta Josep 
F. Mària ens convida a buscar al cor del món un significat amagat que ens impulsa a l'acció 
per un món més fratern.  

També seguireu trobant l'homilia i la vinyeta per a cada diumenge i festivitat, així com 
iniciatives especials com els recessos online per als temps de quaresma i d'advent. Són 
més d'una vintena els col·laboradors i col·laboradores que participen de forma voluntària 
per fer possible aquest projecte compartit i a qui convé agraïr-los la seva dedicació. 

Al llarg d'aquests 10 anys pregaria.cat s'ha consolidat no només com un espai per a la 
pregària personal, sinó també com una eina per a persones i col.lectius que necessiten 
recursos per a desenvolupar una tasca educativa o pastoral, com mestres, catequistes, 
animadors de pastoral, etc. 

Aquesta iniciativa impulsada pels Jesuïtes de Catalunya és un servei a tota l’església 
catalana i a totes aquelles persones que tinguin la necessitat de trobar materials que els 
facilitin la possibilitat de tenir un espai per a la reflexió i la interioritat, enmig de l'atapeït ritme 
de vida actual.  

Tant si ja coneixeu la web i en sou usuaris com si no, us convidem a entrar a la nova pàgina, 
visitant www.pregaria.cat, descobrir les novetats i, si ho voleu, fer-nos arribar les vostres 
impressions i comentaris a pregaria@pregaria.cat  

http://www.pregaria.cat/
http://www.pregaria.cat/
mailto:pregaria@pregaria.cat
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Leonardo Boff | 2018-07-10 

Existe una percepción general de 
que la situación de la humanidad 
no es buena, pues hay una 
acumulación absurda de riqueza en 
pocas manos, dentro de un mar de 
miseria y de hambre. 

La situación en Brasil no es mejor. 
Vivimos perplejos, por las 
maldades que se han cometido, 
anulando derechos de los 
trabajadores e internacionalizando 
riquezas nacionales que sostenían 
nuestra soberanía como pueblo. Los que dieron el golpe contra la Presidenta Dilma 
Rousseff tienen un plan de corte radicalmente neoliberal, y están dispuestos a llevarlo 
hasta el final, a costa de una crisis atroz y de la destrucción de cualquier horizonte de 
esperanza. 

Lo que se está haciendo en Europa contra los refugiados, rechazando su presencia en 
Italia y en Inglaterra, y peor, en Hungría y en la catolicísima Polonia, alcanza niveles de 
inhumanidad. Las medidas del presidente norteamericano Trump arrancando a los hijos de 
sus padres inmigrantes y metiéndolos en jaulas, denota barbarie y ausencia de sentido 
humanitario. 

Ya se dijo que «ningún ser humano es una isla… por eso no pregunten por quién doblan 
las campanas. Doblan por ti, por mí, por toda la humanidad». 

Pero si las tinieblas que se abaten sobre nuestros espíritus son grandes, mayores aún son 
nuestras ansias de luz. No dejemos que esa demencia de la que hemos hablado antes 
tenga la última palabra. 

La palabra mayor y última que resuena en nosotros y nos une a toda la humanidad es la 
de solidaridad y compasión con las víctimas, la de paz y sensatez en las relaciones entre 
los pueblos. 

Las tragedias nos dan la dimensión de la inhumanidad de que somos capaces. Pero 
también dejan que venga a la luz lo verdaderamente humano que habita en nosotros, más 
allá de las diferencias de raza, ideología o religión. Lo humano en nosotros hace que juntos 
lloremos, juntos nos enjuguemos las lágrimas, juntos oremos, juntos busquemos la justicia, 
juntos construyamos la paz y juntos renunciemos a la venganza. 

La sabiduría de los pueblos y la voz de nuestra conciencia nos lo testimonian: un estado 
que se hizo terrorista, como Estados Unidos con Bush, no va a vencer al terrorismo. Ni el 
odio a los inmigrantes latinos difundido por Trump traerá la paz. El diálogo incansable, la 
negociación abierta y el acuerdo justo le quitan la base a cualquier desamparo, y cimentan 
la paz. 

Amenaza, autodestrucción y paz 



19 | 37 

 

Las tragedias que nos alcanzaron en lo más profundo de nuestros corazones nos invitan 
a repensar los fundamentos de la convivencia humana en esta nueva fase, la planetaria, y 
cómo cuidar de la Casa común, la Tierra, tal como pide el Papa Francisco en su encíclica 
sobre ecología integral. 

La situación es urgente. Esta vez no habrá un arca de Noé que salve a algunos y deje 
perecer a los demás. Tenemos que salvarnos todos, la «Comunidad de Vida de humanos 
y no humanos». 

Para eso tenemos que abolir la palabra «enemigo». El miedo crea al enemigo. 
Exorcizamos el miedo cuando hacemos del distante un próximo y del próximo, un hermano 
y una hermana. Alejamos el miedo y al enemigo cuando empezamos a dialogar, a 
conocernos, a aceptarnos, a respetarnos, a amarnos, en una palabra, a cuidarnos. Cuidar 
nuestras formas de convivencia en la paz, la solidaridad y la justicia; cuidar nuestro medio 
ambiente para que sea un ambiente «entero», en el que sea posible el reconocimiento del 
valor intrínseco de cada ser; cuidar de nuestra querida y generosa Madre Tierra. 

Si nos cuidamos como a hermanos y hermanas desaparecen las causas del miedo. Nadie 
necesita amenazar a nadie. Podemos caminar de noche por nuestras calles sin miedo a 
ser asaltados y robados. 

Ese cuidado solamente será efectivo si viene acompañado de la justicia necesaria, por la 
atención a las necesidades básicas de los más vulnerables, si el Estado se hace presente 
mediante sanidad, escuelas, seguridad y espacios de convivencia, de cultura y de ocio. 

Sólo así gozaremos de la paz, cuando haya un mínimo de buena voluntad general y un 
sentido de solidaridad y de benevolencia en las relaciones humanas. Éste es el deseo 
básico de la mayoría de los humanos. 

 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=894 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=894
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MANUEL CUYÀS 

EL PUNTAVUI 3 juliol 2018 

“Més notícies del barri de barraques de Mina Pekín i els escolapis” 

L’altre dia evocava aquí els 
poblats de barraques que hi 
havia hagut al Camp de la Bota 
i Mina Pekín entre els anys 
cinquanta i vuitanta. Els parlava 
d’un escolapi, professor meu al 
col·legi de Santa Anna de 
Mataró, que hi havia anat a 
viure per fer-hi admirables 
feines educatives, assistencials 
i pastorals. Dubtava si es deia 
Maduell o Madurell. L’endemà 
em vaig trobar l’amic d’escola 
Guadayol i em va aclarir el 
dubte: Maduell. Antoni Maduell. 
Va morir fa uns quatre anys. Em 

va dir que un dia un inquilí de les barraques li havia obert el cap amb una bombona i per 
poc no el mata. 

M’he informat. La idea d’establir un centre educatiu entre les barraques poblades per 
immigrants del sud d’Espanya va partir de l’escolapi Salvador Salitjes Formiga ja als anys 
quaranta. El pare Salitjes! Va ser rector del meu col·legi quan jo n’era client: gras que petava 
i amb veu de tro es feia besar la mà per tothom i semblava que hagués de matar les tardes 
sucant melindros a la xocolata desfeta a les cases de viudes ben situades, segons la imatge 
que dels capellans de la seva fesomia sempre han ofert les caricatures anticlericals. Un 
temps, va ser rector de Mina Pekín el pare Josep Liñán. També ho va ser del meu col·legi. 
Afable, humà i humanista, era l’altra cara del pare Salitjes. Només en aparença: l’un i l’altre 
creien que la feina educativa que tenien encomanada no s’havia de limitar als nens de 
classe mitjana d’una escola situada al centre de Mataró i qui diu Mataró diu Balaguer o Moià. 
No podem donar mai per bo el primer titular: cinquanta o seixanta anys més tard he 
descobert un altre Salitjes Formiga. 

La comunitat escolàpia de Mina Pekín vivia en una barraca. Van aconseguir la cessió del 
castell que al segle XIX s’havia aixecat a la platja per reprimir el moviment obrer del 
Poblenou. El van convertir en escola. S’hi feien classes, també per a adults, i obres de 
teatre, s’hi creaven equips de futbol, s’hi cantava i s’hi projectaven excursions. Els escolapis 
sempre han estat cantors i caminadors. La barraca escolàpia va ser l’última a ser 
enderrocada quan la reforma olímpica va fer desaparèixer el campament. El pare Maduell 
s’hi va mantenir fins a l’últim dia. Havia numerat el domicili precari: Diagonal, 1. La Diagonal 
que porta a Pedralbes neix en aquell punt. 

Un dia em vaig anar a confessar d’un pecat que valorava mortal. El meu confessor habitual, 
triat perquè era vell i sord i s’adormia, no hi era i em va tocar fer-ho amb el pare Jaume 
Bayó, un jovenàs tingut per una eminència. Després d’escoltar-me em va dir: “Au, no et 
preocupis tant pels pecats.” Vaig quedar parat: no me n’havia de preocupar tant? Si tothom 
em deia el contrari... És clar: coneixent la vergonya deliberada de Mina Pekín qualsevol 
pecat era venial o no era pecat. 

Pecat mortal 
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Sant Pere de les Puel·les 
 
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 
 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

 
 
 

Sortida de Convivència al Bisbat de Lleida                
 
Data: dissabte 29 de setembre 
Hora de sortida: 9:30h (sortida des del Bisbat de Lleida) 
Hora de tornada: 18:30h 
 
Itinerari: visita del Sant Dubte a Iborra, l’església parroquial i celebració de l’Eucaristia. La 
sortida també inclou la visita al Santuari de Sant Ramón, on els Pares Mercedaris aculliran 
el grup.  
 
Altres dates d’interès:  
1/12/2018 Recés d'Advent 
2/2/2019 Jornada de la Vida Consagrada 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, conferències, 

exercicis, presentacions… 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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XIII Premi de Periodisme Memorial Joan Gomis  
 

Obertura del període d'admissió d'obres i candidatures 

Un any més, s'obre la convocatòria del premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis, 
organitzat per Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans Unides, Fundació 
Cultura de Pau, Facultat de Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull, i les revistes 
El Ciervo i Foc Nou.  

Com a novetat d'aquesta tretzena edició, s'hi sumen a la convocatòria del Premi, el portal 
informatiu Catalunya Religió, Lafede.cat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Aquest premi promou el periodisme solidari sobre persones, institucions o col·lectius que 
lluiten contra les desigualtats Nord-Sud, la pobresa i l’exclusió social o que destaquen pel 
seu compromís a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i l’entesa entre cultures i 
religions i compta amb el suport econòmic del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

Sota aquest criteri es premia una obra periodística, escrita o audiovisual, inèdita o publicada 
i una trajectòria periodística d'una persona, institució, mitjans, programes o iniciatives.  

Ambdues modalitats han de compartir i promoure els valors solidaris del Memorial. El premi 
per a cadascuna de les modalitats està dotat amb 1.500 euros. Els premiats, a més, rebran 
un diploma acreditatiu i una il·lustració original elaborada per Joan Gomis. 

El termini d'admissió d'originals i candidatures finalitza el 30 de juliol de 2018 i s'han de 
lliurar per correu electrònic a la direcció memorialjoangomis@gmail.com 

En l'edició anterior van ser premiats Pablo López Orosa, en la categoria d'obra periodística 
pel seu reportatge “La tregua de los zapatos”, i en la modalitat de trajectòria periodística, la 
reconeguda periodista Rosa María Calaf. 

 

Festa de la Mare de Déu del Carme 

 
Diumenge, 15 de juliol, 

a les 18,45  Primeres vespres 
a les 21,15 Vetlla 

 
Dilluns, 16 de juliol, 
a les 08.00 Laudes 

a les 18,45 Eucaristia i segones vespres. 
 

Carmelites Descalces de Mataró 
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FECC Informa. Núm. 691 (09.07.2018) 
 

 
Fent balanç a les acaballes d’un curs excepcional  

Encara no fa un any que iniciàvem el FECC Informa fent-nos adolorit ressò de l’atac que 
l’assassina mà terrorista dirigí a les ciutats de Barcelona i Cambrils el dia 17 d’agost 
de 2017. El despietat cop va ser especialment atroç perquè va ser doblement proper. 
Sacsejà casa nostra i apuntà molt directament la comunitat educativa marista de Rubí en 
dur-se en Xavi, un nen que hauria cursat P3 en aquella escola, juntament amb la del seu 
tiet-avi i onze persones més.  

Enmig de la commoció aflorà la millor reacció humana i el proïsme es manifestà amb tota 
la seva infinita generositat i bondat. Tal com bonament sabem i podem, ens abocàrem a 
l’altre i procuràrem donar-li tot el nostre auxili. També pregàrem per les víctimes, pels seus 
botxins i per tots nosaltres. El dissabte dia 26/08 es convocaren múltiples concentracions i 
manifestacions de rebuig. El crit de “no tenim por” es va apropiar del sentiment generalitzat 
i, a la nota de premsa conjunta de les escoles concertades, dèiem que “a aquells que volen 
imposar el terror, que estiguin certs que en les nostres escoles seguirem educant sense 
por, en pau, amb la pau i per la pau”.  

Allunyar de les escoles qualsevol signe de violència i fer tots plegats l’esforç de construir 
una societat en pau, justa i solidària, ha estat un missatge constant i un objectiu essencial 
de la nostra feina, perquè a l’escola volem treballar en pau i per la pau.  

L’arrencada del curs lectiu s’inicià el 12 de setembre amb 1.226.859 alumnes inscrits al 
segon cicle d’educació infantil, als nivells obligatoris i als postobligatoris. 8.200 nens i nenes 
menys que el curs anterior en el segon cicle d’educació infantil, si bé amb 18.300 
alumnes més en l’educació secundària obligatòria. Aquesta realitat ha incidit en el sector 
en general i en algunes de les nostres escoles en particular de manera diversa.  

El protagonisme social de l’escola a l’inici del curs quedà eclipsat per 
l’excepcionalitat del moment que tocà viure i que marcà l’agenda política i social del 
país. Les crides a la responsabilitat i al compromís en la vida pública per avançar en el camí 
del diàleg i de l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant 
que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau han estat una constant 
des de l’Església i des de la FECC. Dèiem també a la nota conjunta de les institucions 
titulars de les escoles concertades que “el pacte, l’entesa, el diàleg i la defensa de la 
singularitat, la cultura, la llengua i les legítimes aspiracions del poble català han de formar 
part ineludiblement de la responsabilitat política en aquests moments, com també es recull 
en l’esmentat preàmbul: “Aquesta aspiració es correspon amb la voluntat col·lectiva de fer 
de Catalunya un país pròsper, benestant, cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a 
terme lliurament el seu projecte vital".  

Els esdeveniments de l’1 d’octubre deixaren una marcada empremta a Catalunya i en 
algunes escoles en concret. Es van viure moments molt delicats, que afectaren la integritat 
física de moltes persones i la imatge de les escoles com espais de tolerància, de respecte, 
de pluralitat, de convivència i de pau. Al llarg d’aquells dies, l’escola tornà a ser centre 
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d’atenció de dolorosos debats, costosos d’entendre i d’acceptar. Diferents 
declaracions de representants parlamentaris o del govern de l’Estat acusaven d’un pretès 
adoctrinament i incitació a l’odi nascuts en el sí de les escoles. Responíem amb serenor 
però amb fortalesa, que l’escola no ha adoctrinat ningú. Ans al contrari, ha estat un 
espai de tolerància, d’integració i de llibertat, un espai de renovació pedagògica i d’igualtat 
d’oportunitats que, si alguna cosa necessita, no són polèmiques que incitin a la confrontació 
estèril i perjudicial entre les persones, sinó més suport, més reconeixement de la feina feta, 
un finançament públic més just en el cas de les escoles concertades i més confiança en les 
persones implicades en el dia a dia de les escoles.  

L’ànima de la nostra acció no ha estat fàcil de conrear arran dels esdeveniments que 
ens ha tocat viure. A les titularitats i als seus equips se’ls ha presentat una tasca 
complexa. Han procurat dia a dia cristal·litzar els seus caràcters propis, que ofereixen una 
proposta engrescadora de vida inspirada en l’Evangeli i en comunió amb les comunitats 
aplegades en l’Església, en diàleg obert i constructiu amb altres propostes de vida, 
corresponsables i solidàries amb les altres institucions educatives. I amb la Llei d’Educació 
de Catalunya com a marc de referència d’un país amb una cultura i amb una llengua 
que configuren una identitat pròpia, i que edifica un sistema educatiu català que ha de 
permetre desplegar la pràctica educativa que millor respongui a la diversitat dels alumnes 
perquè la institució escolar pugui adoptar en tot moment mesures concretes per respondre 
als reptes que planteja una societat complexa i canviant com la del segle XXI.  

Però, d’altra banda, no podem obviar que les institucions escolars giren sempre entorn una 
estructura política, que planteja la possible neutralitat o no de l’escola enfront la 
problemàtica social que l’envolta. L’escola no es pot organitzar d’esquena a les realitats 
socials concretes. Una escola que ignora les realitats del seu país és una escola sense 
vocació, una escola que marxa inexorablement a la deriva. L’educació no es construeix en 
abstracte ni en un món ideal platònic, sinó que és una tasca extraordinàriament 
compromesa. Des de la FECC, sempre hem afirmat que l’educació mai no és neutra.  

En aquest context, després de l’1 d’octubre es produïren reaccions al sí de les escoles. 
Algunes d’aquestes reaccions van provocar tensions i posteriors denúncies davant 
els jutjats per incitació a l’odi. Una de les denúncies que ha tingut més ressò mediàtic 
afectà a professors d’una de les nostres escoles a la Seu d’Urgell. No fa gaires dies, 
l’Audiència Provincial de Lleida arxivava la causa que afectava tots aquests professors, 
després que al mes de març s’exculpessin sis dels vuit docents investigats. Els magistrats 
no hi han vist indicis de delicte. Al contrari es constata, remarca el tribunal, que els alumnes 
acudeixen “contents” a classe. És important que es confirmi que l’actuació als centres ha 
estat sempre oberta i constructiva. I també que hagi acabat el neguit dels afectats, de la 
qual cosa ens felicitem. Apartem l’activitat diària de l’escola del debat polític imperant.  

També a l’entorn dels fets de l’octubre es produí una situació preocupant per al sector. La 
renúncia del Director general de centres Concertats i Centres privats, Miquel García 
(a.c.s.) Existint la vacant del Director general, les quatre organitzacions representatives dels 
titulars havíem manifestat les nostres inquietuds en aquest sentit als responsables del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Inquietuds acompanyades pel 
desig que, si es cobria el càrrec, es fes amb una persona coneixedora del tema i propera a 
l’escola concertada de Catalunya, tal com s’havia fet des de la creació de la Direcció general 
fa gairebé set anys, amb el nomenament d’una persona provinent del sector concertat. A 
banda dels elements quotidians, quedaven per davant qüestions importants: la 
renovació dels concerts educatius del 2n cicle d’educació infantil i de l’Educació 
Secundària, la liquidació de les subvencions encara pendents d’executar, l’execució 
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de la disposició transitòria segona de la LEC, el tractament del mòdul de finançament 
del concert educatiu...  

Unes qüestions que havien tingut acollida en la Direcció general i que ara tindrien la 
dificultat afegida de la manca d’interlocució directa. Conscients de la situació i receptius 
a la situació, els responsables del Departament, després de diverses propostes i 
consultes, arribaren finalment a un consens que es va correspondre amb el 
capteniment dels diversos estaments polítics i socials implicats. El nomenament 
recaigué finalment en l’aleshores Secretari General adjunt de la FECC, Miquel Mateo, a qui 
no li va resultar gens fàcil acceptar el repte de sevir l’escola concertada en aquestes 
circumstàncies. I si l’acceptà va ser sempre pel seu esperit de servei a l’ensenyament de 
Catalunya des de l’escola concertada, servei als professionals que hi asseguren l’activitat 
docent, servei als alumnes que hi donen vida i servei i als pares que hi confien la formació 
dels seus fills. I també perquè les dues forces polítiques catalanes fins aleshores 
majoritàries al Parlament i la majoritària al Congrés dels Diputats havien consensuat la 
designació, fet que alguns ignoraven i que convé il·lustrar.  

L’aplicació de l’article 155 ha afectat l’escola concertada, així com a la societat en 
general. Durant la vigència d’aquesta situació excepcional s’ha intentat que al sí de les 
escoles es visqués el dia a dia amb el màxim de normalitat possible, amb la consciència 
que l’entorn polític i socioeconòmic, amb persones a la presó, amb empreses traslladant 
llurs seus socials, amb una certa crispació al carrer i als mitjans... no podia conduir a una 
vivència de la normalitat. Un cop més, es feia necessari afrontar la situació amb sensatesa, 
amb respecte a la diversitat d’opinions i de projectes socials en un espai d’autèntica 
democràcia.  

Des de l’Escola Cristiana s’emprèn el procés de preinscripció i matrícula des de la 
nostra marca de referència, nascuda l’any 2014, amb la intenció que sigui un referent de 
l’ensenyament concertat de compromís, qualitat i equitat. Les escoles cristianes som una 
proposta educativa que, actualment, es fa present en 400 escoles que acullen 256.000 
alumnes, arrelades al pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 38 comarques on són 
ubicades, amb presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 300 
anys d’història i que ofereixen accents diferents i distintes propostes de servei, amb valors 
propis i específics en cada cas.  

Immers en l’aplicació del 155, enguany aquest procediment s’inicia més tard, amb la 
preocupació que es veiés alterat el model d’immersió lingüística. En aquell moment, la 
Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC) feu pública una declaració en la qual defensava l'actual model d’immersió 
lingüística en català "com a model d’èxit que ha contribuït decisivament a la integració i a la 
cohesió social a les escoles i al país".  

Així les coses, els resultats finals, segons les dades de què disposem en relació a la 
preinscripció als nivells obligatoris i al segon cicle d’educació infantil, la matrícula a 
P3 a Catalunya i respecte el curs passat, s’ha incrementat 0.2 punts a la pública mentre que 
ha disminuït un 2,4 a la concertada. A l’ESO, mentre que la concertada ha disminuït 1,4 
punts, la pública ha augmentat un 2,5. Després, aquestes dades inicials resten matisades 
per les matriculacions finals, però són dades significatives que caldrà tenir en compte i posar 
en valor.  

Una atenció especial mereix la ciutat de Barcelona. El procés de preinscripció i matrícula 
s’ha viscut amb preocupació. Les Comissions de Garanties no s’han reunit segons havia 
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estat habitual, i no han pogut complir plenament amb les seves funcions. Al respecte, 
han estat alertades les autoritats competents. I des del Consorci s’ha airejat profusament el 
fet que a P3 l’opció de l’escola pública a la ciutat de Barcelona per al proper curs ha 
estat triada pel 50,5% de les famílies, mentre que 49,5% ha optat per la concertada. 
En xifres, això suposa que de les 12.760 sol·licituds, 6.442 han estat per a centres públics i 
6.318 per a concertats.  

Però s’ha obviat que a l’educació primària, mancant encara les dades del proper curs, i 
per tant amb les del 2017/2018, el percentatge d’alumnes matriculats en aquesta etapa 
és del 54,9% en centres concertats, mentre que als centres públics és el 43,4% i, als 
privats no concertats, representa l’1,7%. I si parlem de l’ESO, el curs 2018/2019 ha 
optat per l’escola pública un 37,2% de famílies, mentre que un 62,8 ha optat per la 
concertada. En xifres, això suposa que de les 14.462 sol·licituds, 5.385 han estat per a 
centres públics i 9.077 per a concertats. I si observem la tendència dels darrers cursos, 
observem com l’escola concertada experimenta un increment respecte el curs anterior, 
situant-se en un percentatge pràcticament constant al llarg dels anys i equivalent el proper 
curs al de l’inici del període de la crisi. Finalment, fent una anàlisi global de totes les etapes, 
i sempre en referència a aquest curs 2017/2018, veiem que dels 178.065 alumnes 
matriculats en els ensenyaments del 2n Cicle de l’Educació Infantil, l’Educació Primària i 
l’Educació Secundària Obligatòria, 35.666 ho han estat als centres públics, 45.062 als 
centres concertats i 1.422 als privats no concertats.  

Tot això no s’ha explicat perquè s’intenta fer veure la dada de P3 com una victòria, com si 
amb aquestes xifres s’hagués aconseguit ‘normalitzar’ la situació a Barcelona, com si les 
famílies haguessin entès finalment que triar la concertada no era l’opció correcta... Ja veiem 
que la situació real és una altra. Des de l’escola concertada en general, i des de l’escola 
cristiana en particular, defensem sempre la integració que fa la LEC del Servei 
d’Educació de Catalunya. Amb els centres concertats i els centres públics complementant-
se, treballem tots plegats en sentit de servei i de país. No volem confrontacions estèrils.  

Però també exigim que la conducta administrativa al voltant dels concerts educatius 
no vingui dirigida per directrius d’eminent pes polític. Aquesta actuació ha de basar-se 
en la tutela del dret fonamental dels alumnes a rebre l’ensenyament bàsic obligatori de 
manera gratuïta, la llibertat de creació de centres docents, la llibertat d’elecció del tipus 
d’educació que els pares volen per llurs fills i filles i en el servei objectiu a l’interès públic 
que ha d’inspirar l’actuació de les administracions. Per tant, i en el context del Consorci, 
també és de justícia exigir que als seus òrgans de direcció existeixi la representativitat 
del sector tal com en realitat li correspon, que és el d’una posició majoritària.  

Al Servei d’Educació de Catalunya no pot perdre ni guanyar ningú. Es tracta, simplement, 
de vetllar perquè drets i obligacions de tots els agents siguin complets i garantits. La 
guanyadora ha de ser, sempre, l’educació entesa com a servei d’interès públic de 
país. Hauríem de confiar que les actuacions i decisions de l’Administració educativa aniran 
orientades en aquesta direcció.  

Podem pensar que la situació de l’escola concertada no és fàcil. Potser és un dels 
moments més complicats que travessem. S’ha instal·lat en determinats sectors socials 
i polítics un discurs radicalment contrari a la coexistència de l’escola concertada 
complementària de la pública. Una crítica profunda al Servei d’Educació de Catalunya. 
Aquest discurs és dotat de bons portantveus i de molt útils altaveus. Un exemple el trobem 
amb el que va passar amb la manifestació ‘unitària’ convocada en defensa de la immersió 
lingüística i del model educatiu català el mes de març de 2018. En principi, l’escola cristiana 
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anuncià la seva presència i participació. Però, dies abans de la manifestació, es publiquen 
articles a diaris que afirmen que “els concerts educatius institucionalitzen la segregació per 
raons socioeconòmiques, la segregació per sexe i la segregació per creences religioses”. A 
pocs dies de la manifestació, fem pública una nota en la qual “lamentem que actuacions 
com aquesta facin perdre a Som escola la seva condició d’espai de trobada del sistema 
educatiu de Catalunya”. Poc després, el sindicat USOC també se’n desmarca i decideix no 
assistir-hi, i un dels seus representants afirma el mateix dissabte: “El fons de la manifestació 
d’avui a Barcelona és un atac a la LEC i al Servei d’educació que en ella s’hi configura. 
¿Com s’explica que diferents entitats representatives de l’ensenyament concertat i 
membres de Som Escola no se sentin cridades?” Sembla la crònica d’una oportunitat 
perduda, i hem de poder valorar amb temprança i fortalesa quin és el lloc que hem d’ocupar. 
No ens podem deixar arrossegar per aquests missatges fal·laços i interessats, però hem de 
poder actuar en conseqüència. L’escola concertada en general, i la cristiana en particular, 
semblen “políticament incorrectes”. Però el cert és que centenars de milers de famílies 
confien en els nostres projectes, en el nostre ideari. Maldarem –com sempre- per estar a 
l’altura dels nostres compromisos, de la nostra missió i els nostres valors. No hi ha cap 
dubte.  

Aquesta percepció negativa va originar la reflexió d’una sèrie de persones, de diversos 
orígens i capteniments, d’una vàlua i itineraris personals. El dia 25 de febrer, La Vanguardia 
publicava un article que recollia aquestes reflexions sota el títol de Repensar l’escola 
cristiana. L’article el signaven Albert Batlle, Míriam Díez, Josep Maria Carbonell, Eugeni 
Gay, Jordi López Camps, David Jou, Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, 
Montserrat Serrallonga, Francesc Torralba. I recollia que “L’escola cristiana a Catalunya 
és una realitat rellevant tant pel que fa al gruix de centres educatius que la configuren, com 
pel nombre de famílies que any rere any hi confien l’educació dels 260.000 alumnes (...) s’hi 
apleguen escoles que participen de carismes diferents i de sensibilitats socials distintes, 
però que comparteixen un mateix projecte educatiu, fonamentat en l’autonomia dels 
centres, l’atenció primordial al dret dels pares a l’educació moral i religiosa dels fills, de 
desenvolupar una educació integral, física, psíquica, social i espiritual des de perspectives 
que van d’una matisada inspiració cristiana, a les quals ofereixen Jesucrist com a centre de 
la seva formació.  

La diversitat de carismes i d’estils educatius (...) és fruit d’una llarga història de presència 
cristiana que s’ha concretat en congregacions, ordres i associacions (...) D’aleshores ençà, 
moltes necessitats d’ordre social que atenien són avui competència de l’Estat. Amb tot, 
l’escola cristiana segueix tenint un paper decisiu en el nostre país, no solament perquè està 
donant resposta a situacions de gran vulnerabilitat, sinó també perquè irradia una 
cosmovisió i un estil de vida que és valuós en si mateix, perquè partint dels fonaments 
cristians persegueix transmetre uns forts valors de servei, solidaritat i respecte.  

En més d’una ocasió es posa en qüestió la legitimitat d’aquesta proposta educativa, fins i 
tot es considera que és anacrònica i obsoleta (...) S’afirma, en ocasions, que és una escola 
elitista, quan l’escola cristiana s’estén per tot tipus de barri, i encara ho faria molt més si el 
concert aportés els mateixos recursos per alumne que els que disposa l’escola pública. Hi 
ha tendències ideològiques, amb força política en el nostre país, que voldrien la seva lenta 
o veloç extinció, negant el dret constitucional dels pares i malgrat uns resultats educatius de 
primer nivell per a un país que els necessita (...) Alguns afirmen també que és un focus 
d’adoctrinament de les consciències. En realitat no hi ha educació neutral (...) L’escola 
cristiana no amaga, ni pot amagar, els pressupòsits antropològics i la proposta moral ha de 
ser capaç d’oferir (...) És una qüestió d’honestedat institucional i de fidelitat a l’Evangeli, la 
seva font d’inspiració. L’Estat té el deure de garantir que tot ciutadà rebi una educació de 
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qualitat, garantir el màxim d’equitat, així com els drets constitucionals dels pares a escollir 
quina educació volen donar als seus fills, tot tenint en compte la seva sensibilitat moral i 
religiosa.  

Per desenvolupar la seva missió, l’escola cristiana necessita un marc d’autonomia i 
econòmic que li permeti poder ensenyar segons el seu propi ideari. Un sistema de concert 
equivalent al de l’àmbit sanitari que tants bons resultats aporta a la salut de la població (...) 
En aquest context cultural, entenem que a l’escola cristiana li pertoca irradiar la seva 
identitat i els seus valors en el món, sense complexos i por, singularitzar la proposta 
educativa que fa i fer-ho persuadint la ciutadania del valor que té la cosmovisió que 
presenta.  

Això exigeix audàcia i coherència i lluitar contra la moral del replegament. Pouar en les fonts 
d’inspiració i traduir-les en el llenguatge actual és un desafiament de primer ordre que 
exigeix, a la vegada, imaginació i memòria”.  

Al llarg del curs hem parlat també de reptes, d’inquietuds. La crisi econòmica, la crisi 
demogràfica, canvis en les percepcions i els valors de la societat, la lenta aplicació de la 
LEC pel que fa a l’homologació de condicions laborals del personal i la situació econòmica 
dels centres, l’infrafinançament del mòdul econòmic... Aquestes preocupacions van ser 
traslladades al Conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep Bargalló, en una trobada conjunta 
de les entitats representatives del sector celebrada el proppassat dilluns 25 de juny. També 
li vàrem desitjar molts encerts en la seva gestió i li agraírem que mantingués en l’estructura 
del Departament la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, i que s’hagués 
nomenat una Directora general, la Sra. Pilar Contreras, que prové de l’escola cristiana i 
que coneix i estima el sector. El Conseller va estar receptiu i va confirmar la voluntat de 
mantenir aquesta Direcció. També ens va transmetre que l’escola concertada era estimada 
i necessària al país.  

Prèviament, les institucions representatives vàrem tenir ocasió de celebrar una audiència 
amb el President del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Sr. Roger Torrent. 
L’audiència, celebrada el 15 de juny, es va desenvolupar en un clima de cordialitat i va servir 
perquè des del sector es presentessin al President els principals trets definidors de l’escola 
concertada i els seus problemes i inquietuds. El President en va prendre nota i va posar a 
la nostra disposició les diferents ocasions que, des de l’activitat parlamentària, fos menester 
la nostra intervenció, i ens convidà a mantenir els contactes adients amb els representants 
dels diferents grups parlamentaris.  

Resten encara pendents les trobades amb el President de la Generalitat i amb la Directora 
general de Centres Concertats i Centres Privats, visita, aquesta darrera, que tindrà lloc 
demà dimarts, dia 10 de juliol.  

No podem deixar de fer esment a la infradotació econòmica del mòdul del concert. Per 
tots és coneguda, però per totes les administracions responsables és obviada. La situació 
ha estat tractada al llarg d’aquest curs d’una manera concreta i objectiva. El mes de febrer, 
la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de 
Catalunya (FAPEL), representants majoritàries de les AMPAs de les escoles concertades 
catalanes, tornaren a denunciar l’infrafinançament que pateix l’escola concertada i la 
discriminació que aquest fet suposa per a les famílies, per posar fi “a la desqualificació 
injustificada i demagògica contra les nostres escoles”. Josep Maria Romagosa, president 
de la CCAPAC, afirmà que “amb les dades que presentem queda clara, d’una manera 
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explícita i transparent, la insuficiència de la dotació econòmica del concert que reben les 
nostres escoles i que ens obliga a contribuir- hi per tal que pugui oferir el servei educatiu 
que proposa, contravenint allò establert precisament a la LEC i dificultant l’equitat, amb la 
qual tots ens sentim compromesos, buscant avançar cap a un sistema en què el 
finançament estigui garantit per a totes les famílies en condicions d’igualtat”.  

Amb les dades publicades per l’IDESCAT corresponents a 2015, i en relació al darrer estudi 
del 2010, “es fa palès que les famílies estem augmentant, en termes nets, la nostra 
aportació en 114 milions € al finançament de l’escola dels nostres fills i filles, quelcom que 
revela que el dret a la gratuïtat de l’educació establerta pels drets humans i les lleis no és 
efectiva i està en retrocés.  

En aquesta línia, el president de la FAPEL, Josep Manuel Prats, sostingué que el mòdul 
de concert per a despeses “ha disminuït un 16,1% en relació a un model que mantingui 
l’IPC”, i que l’aportació dels pressupostos de l'administració al finançament de l’escola 
“concertada s’ha reduït, aïllant l'efecte de l'increment d'alumnat, en 69 milions”. “Mentre el 
cost de la plaça individual s’ha mantingut pràcticament invariable al voltant dels 5.000 €, la 
cobertura del seu finançament a través dels pressupostos s’ha reduït en cinc punts (de 
60,4% a 55,4%)”, conclou Prats. “Queda clar, doncs, que les famílies ens veiem obligades 
a fer un esforç suplementari.”  

“El finançament del sistema ha de ser igual per a tots, independentment que triem escola 
pública o concertada”, coincideixen Romagosa i Prats. “El nostre propòsit no és entrar en 
discussió amb qui menysté l’escola d’iniciativa social, sinó reclamar els drets dels pares i 
mares que han de suportar l’infrafinançament per part de l’administració”.  

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 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).  

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. Pensem també 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”...  
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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.  

Exigim que l’Administració doti al concert del finançament necessari per fer viables i 
sostenibles els centres.  

No sembla tasca senzilla. A Madrid, els treballs pel pacte estatal per l’educació es 
trencaren fa mesos. Una conducta preocupant de la classe política. A Catalunya, alguns 
partits que fins ara han defensat la LEC comencen a qüestionar-la. Esperem que 
finalment triomfi el sentit d’Estat i del bé comú i es puguin crear més punts de trobada que 
de dissens. El país necessita un entorn educatiu d’estabilitat i seguretat.  

Des d’una perspectiva més interna, des del nostre col·lectiu d’escoles cristianes, 
aquest curs s’han abordat també projectes i actuacions, hem afrontat debats i estones de 
reflexió i hem compartit amb les escoles el fruit del seu treball, de tants i tants docents i 
alumnes que entomen quotidianament el profund repte d’educar i de ser educats.  

Al mes de setembre ens fèiem ressò que la Santa Seu presentà, el dia 23 del mateix mes, 
el document Educar a l'humanisme solidari. Per construir una civilització de l'amor 50 anys 
després de la Populorum progressio, document que conté les línies generals d'educació a 
l'humanisme solidari i que s'enviarà a totes les conferències episcopals perquè ho 
transmetin a les 215.000 escoles catòliques i a les 1.760 universitats catòliques en els 
diversos continents, i on es planteja que cal "transformar l’educació en un procés en el qual 
cada persona pugui desenvolupar les seves actituds profundes, la seva vocació i contribuir 
així a la vocació de la pròpia comunitat". És a dir, "posar la persona al centre de l'educació 
en un marc de relacions que constitueixen una comunitat viva, interdependent, unida a un 
destí comú".  

Dèiem per les dates nadalenques que hem de desitjar i testimoniar que la salvació que 
ens porta Jesús, l’infant de l’humil menjadora del portal, ens renova i ens fa millors, capaços 
de portar una mica més de llum al món, d’esperança, de justícia, de llibertat... “El poble que 
caminava en la fosca ha vist una gran llum” (Is 9,1). Mirar endavant per sortir de la 
mediocritat, de les falses seguretats. Descobrim les possibilitats del misteri de Nadal i fem-
les arribar a tots els racons de l’escola. Descobrim el seu amor i escampem-lo per la terra 
tots els dies que seguiran aquest Nadal.  

Al mes de febrer, tingué lloc una de les sessions del Seminari Permanent de Gestió de 
Xarxes Escolars (SPGXE), adreçat especialment a responsables de xarxes, equips de 
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gestió i titularitats, delegats d’ensenyament, titulars i directors. La sessió es convocà sota el 
tema Com es manté la identitat mitjançant els equips de titularitat. Francesc Torralba 
s’endinsà en el tema bo i constatant les dificultats que comporta traduir la identitat cristiana 
a les entitats educatives. També abordà la qüestió des de tres conceptes: la identitat, la 
identitat cristiana i les concrecions en cada realitat, i ens brindà unes pinzellades que 
conviden a la reflexió. Per exemple, que la identitat és la naturalesa d’una cosa. És el 
que la defineix i la fa singular. Sempre té una configuració històrica (com va començar, 
qui en va ser el fundador). En aquest sentit, la crisi de la memòria és la crisi de la identitat 
i la rememoració és la forma de mantenir-la. El Papa Francesc parla de l’alzheimer 
espiritual, que consisteix a perdre els orígens. Ens hem de preguntar sovint: què en saben 
els nostres alumnes, professorat, PAS, directius, pares, dels nostres fundadors i el seu 
capteniment? La identitat queda reflectida en l’Ideari, que expressa la visió, l’horitzó que 
es vol assolir a través del temps i l’esforç multigeneracional. És allò a què aspira la comunitat 
educativa i que demana un esforç de recreació i redefinició continuada des de la realitat 
que es viu sense perdre de vista l’horitzó al qual apunta l’ideari. Àngels 18, 3r. 08001 BCN 
| fecc@escolacristiana.org  933027013|CESEC934452020  

La identitat cristiana emana d’una referència central, la font d’inspiració, la matriu, Jesús 
de Natzaret, que les comunitats educatives, fruit d’una plural tradició, llegeixen i interpreten 
a través d’un carisma determinat. Una comunitat educativa és més cristiana com més mira 
d’assemblar-se i s’apropa a la font d’inspiració: Jesús era un mestre, un educador. 
Eduquem i volem educar com ell educava, i és per això que Torralba assenyala que Jesús 
inclou universalitat, s’adreça a tothom; marca una preferència per un col·lectiu, pels 
descartats, en paraules del Papa Francesc; mostra capacitat d’adaptació a tothom, parla 
de manera comprensiva, clara i concisa; els seus ensenyaments són orals, a partir dels 
fets i valorant els silencis; és un mestre itinerant que va a la recerca de l’altre; transmet 
saviesa de vida.  

Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, recollíem el contingut de la tercera exhortació 
apostòlica del pontificat del Papa Francesc, Gaudete et exsultate, a través del resum que 
feu el rector del Seminari Major Interdiocesà, Mn. Norbert Miracle, i que va estar publicat 
a La Vanguardia sota el títol Crida a la santedat. Recollia Mn. Miracle que Francesc planteja 
una mirada diferent de la santedat. Tan diversa com diversa és la humanitat i existeix un 
camí particular cap a la santedat per a cada creient, no solament per al clergat, els 
consagrats o els que viuen una vida contemplativa. Tothom està cridat a la santedat, sigui 
quin sigui el propi estil de vida, “vivint amb amor i donant el propi testimoni”, en les 
ocupacions de cada dia, orientats cap a Déu. Per veure els sants no cal només mirar les 
façanes de les catedrals, els sants es troben també a la “porta de casa dels veïns”.  

Continua dient que el camí cap a la santedat de la vida cristiana parteix d’una conformació 
real a Crist a través de l’estil de les Benaurances, el text evangèlic, “el carnet d’identitat del 
cristià”, que proposa com viure el seguiment de Jesucrist encara que moltes vegades sigui 
a contracorrent, i del qual Francesc fa un preciós comentari al capítol tercer de l’exhortació. 
“La paraula ‘feliç’ o ‘benaurat’ passa a ser sinònim de ‘sant’, perquè expressa que la 
persona que és fidel a Déu i viu la seva Paraula aconsegueix, en el lliurament de si 
mateix, la veritable felicitat”.  

Apunta també Mn. Miracle que a l’exhortació hi trobem alguns fragments realment 
suggeridors, molt del tarannà de Francesc, com quan ens diu que la santedat és el rostre 
més bell de l’Església; que hi ha estils femenins de santedat indispensables per reflectir la 
santedat de Déu en el món; que una de les notes de la santedat és l’alegria i el sentit de 
l’humor i, en canvi, el mal humor no és un signe de santedat; o que –com a bon fill de sant 
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Ignasi de Loiola que és el Papa– el camí cap a la santedat necessita un seriós i constant 
discerniment.  

En altre ordre de coses, el divendres 25 de maig tingué lloc a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació de l’Esport Blanquerna la presentació i signatura del conveni del 
programa pilot “Transició Blanquerna – Escola‟, que té la finalitat d’apropar els estudiants 
de segona titulació dels graus en Educació de la Facultat a la vida professional de l’escola. 
Aquest conveni entre institucions educatives i la Facultat vol integrar teoria i pràctica des 
d’una perspectiva humanista i competencial en un context real, que afavoreixi el treball 
conjunt i les sinèrgies potencials entre l’escola i la universitat. “Això significarà beneficis per 
als estudiants, per a les escoles, per a Blanquerna i, el més important, per als infants”, 
afirmava la Dra. Anna Montserrat, vicedegana d’Educació de la Facultat.  

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

Fa pocs dies acomiadàvem el curs lectiu amb la bona notícia que una alumna de l’Escola 
Cristiana, la Claudia Valero de la Flor, que estudia al col·legi Santa Teresa de Jesús de 
Tarragona, compartia només amb una altra estudiant, la barcelonina Rosa Milian, la nota 
més alta de la selectivitat, un 9,9, que li permetrà matricular-se als estudis que desitja sense 
cap dificultat (té decidit matricular-se en enginyeria industrial). A ella, i a la resta d’alumnes, 
li fèiem arribar la nostra felicitació.  

Tanquem el FECC Informa del curs, que també és vostre. Encara resten pendents algunes 
qüestions. La solució al premi de fidelitat i l’aplicació de la disposició transitòria segona de 
la LEC en allò laboral; l’aplicació efectiva del Decret d’Inclusivitat; endegar projectes com el 
de l’acompliment legal de la “compliance” i el tractament de dades personals; els darrers 
serrells de cara a l’inici del proper curs; el tancament de les inscripcions en les formacions 
de llarga durada (l’Escola de Directius i l’Escola de Pastoral) i també les activitats formatives 
generals i molts altres... que entomarem o que continuarem amb les ganes i la il·lusió de fer 
bona feina, com es mereix el col·lectiu i com és la nostra obligació acomplir.  

Al larg de 42 FECC Informa, des del 28 d’agost del 2017 i fins avui, 9 de juliol de 2018, hem 
intentat copsar la viva, dinàmica i enriquidora realitat de les nostres escoles, de les 
institucions que conformen l’Escola Cristiana de Catalunya i també del nostre entorn. A la 
secció Dia a dia dels centres i les institucions hem recollit 296 aportacions que heu volgut 
compartir amb el col·lectiu. Una vida i una experiència que travessen moments complicats, 
situacions excepcionals. Una mostra del potent batec del nostre col·lectiu, arran de tot 
Catalunya. Com hem sabut fer, afrontarem les contrarietats amb esperit d’unitat i 
participació. Perquè de ben segur que, amb la confiança del qui treballa per amor i amb 
amor i que confia en algú que està per damunt d’ell, invoquem l’ajut de l’Esperit Sant i, si 
aquest curs que tot just acaba hem pogut donar-ho tot de manera generosa, solidària i 
creativa, en el futur ho continuarem fent.  

Bones i merescudes vacances, i fins al proper curs, si Déu vol!  
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Signes dels Temps a TV3: Catalonia Sacra  

 
Més de mil anys de cristianisme a Catalunya han deixat un gran pòsit de patrimoni cultural. 
Des d’una ermita perduda al Pirineu a una gran catedral de la ciutat, passant per monestirs, 
convents, retaules, orfebreria i festes populars. Catalonia Sacra és un projecte impulsat pels 
bisbats catalans que des del 2012 vol posar en valor i donar a conèixer tot aquest patrimoni. 
“Signes dels temps” entrevista Dani Font, coordinador de Catalonia Sacra. La conversa s’ha 
gravat al monestir de Santa Maria de l’Estany, al Moianès. 
 

Aquest diumenge 15 de juliol a les 10.30 a TV3. 
 
 
 
 

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

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

 

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

Twitter Tindràs informació diària. 

http://www.urc.cat/
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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  

6 dc Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  
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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  



37 | 37 

 

 

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  
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