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“L'acord l’he signat jo, en sóc el responsable. Els altres han 

treballat més de 10 anys. Això no és una improvisació, és un 

camí de debò” 

 

 

 

 

Barcelona, 27 de setembre de 2018                                                                             ANY XI  núm.        

Acord entre el Vaticà i Xina 

Convocatòria de la 79 assemblea general de l’URC 

per al 17 d’octubre de 2018, dimecres, 

Al Seminari Conciliar de Barcelona 
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El cardenal Omella, a la seva glossa dominical anterior a la celebració de la Diada, va fer 
una crida a la concòrdia. Hi afirmava en connexió amb la nota dels bisbes de les diòcesis 
catalanes: «Em sembla que només en un clima de concòrdia és possible avançar cap a 
“una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb 
un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i amb recerca del bé comú”». 
Poden semblar paraules ingènues, però són molt realistes. Un clima de concòrdia facilita 
la solució, encara que sigui molt difícil, tremendament difícil, com és el cas que ens ocupa. 

 
La paraula concòrdia conté dos elements bàsics: la feina conjunta i la dimensió cordial. La 
sintonia facilita l’acord, perquè predisposa a posar-se en la pell de l’altra persona. La 
violència policial, l’aplicació de l’article 155 i els despropòsits judicials han constituït una 
mala solució als problemes plantejats. Els han agreujat i els han proporcionat una 
dimensió internacional. Els rius emocionals han negat tots els espais de trobada. El 
discurs de la raó ha estat substituït per l’exercici del poder, distribuït de manera 
immensament desigual entre totes dues parts. Qui el manté en gairebé tots els registres 
es podria preguntar per què no l’ha utilitzat per solucionar els problemes en comptes de 
deixar-los podrir, per què no ha aconseguit captar per a un projecte comú tots els 
integrants, per què hem arribat a aquesta situació extrema. Anihilar l’adversari no és la 
solució. La venjança, tampoc. 
 
Mentre hi hagi polítics i líders socials a les presons, mentre existeixin persones que es 
poden passejar per tot el món menys tornar al seu país sense córrer riscos impensables a 
l’exili… la concòrdia no podrà iniciar el seu camí. Qualsevol via de negociació quedarà 
bloquejada. Espero que no sigui això el que es busca, encara que s’observen massa 
interessos en joc que fan preveure el pitjor. 
 
Som a temps d’escoltar aquesta crida a la concòrdia i articular-la a través d’una resposta 
política? 
 

 Lluís Serra Llansana 

Una crida a la concòrdia 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 79 

Data 17 d’octubre de 2018, dimecres 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 

 
 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Aula Magna  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Elecció d’un vocal masculí per a la junta directiva 
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2019 
SEGON MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
5. Tema de reflexió, estudi i debat: reestructuracions i delegacions permanents                                                       

Treball en grups  
Descans 

   Posada en comú i síntesi 
TERCER MOMENT: PROPOSTA I INFORMACIONS 
6. Proposta per a la celebració d’un Fòrum de la vida religiosa a Catalunya. 

Presentació i comentaris 
7. Informacions sobre Cintra i Benallar 
CLOENDA 
8. Informacions breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor  

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

ESTATUTS URC - Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 
13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 
13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, 

poden designar un delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a l’Assemblea, tot i que mantenen 
el dret de participar-hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o una 
delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats 
oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot. 

 

Art. 21   COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
21.1      La Junta Directiva està constituïda per les persones que assumeixen: 

a) la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria general; 
b) quatre Vocalies, dues de les quals seran barons i dues dones, en votacions independents realitzades per 

l’Assemblea general entre els membres de l’URC. 
21.2        Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33), són elegits preferentment entre els membres 

de l’Assemblea que siguin Superiors Majors o Superiores Majors residents a Catalunya. Quan no sigui possible, pot ser 
elegit un delegat o delegada permanent. 

21.3   Quan el president sigui un baró, la vicepresidenta serà una dona, i a l’inrevés. 

 79 

79 Assemblea General de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Entrevista al P. Juan Carlos Saavedra, mestre general dels mercedaris 

El P. Juan Carlos Saavedra viu el jubileu 
de la família mercedària amb il·lusió i 
amb la mirada projectada en el futur, 
sense perdre de vista la història vuit 
vegades centenària de l’orde de la 
Mercè. La seva posició com a mestre 
general li permet copsar l’entusiasme 
que a tots els països amb presència 
mercedària suscita aquesta celebració.  
 
El quart vot dels mercedaris és “Donar 
la vida pels captius”. Qui són els 
captius del segle XXI? 
La missió redemptora mercedària és 
“donar” i “lliurar” la vida per aquells que 
pateixen alguna captivitat. Els captius 
d’avui són els miserables i menyspreats del món, els pobres en l’esperit, la gent sense 
Déu, els qui estan immersos en molts patiments i desolacions. Em qüestionen els 
submóns on augmenta el tràfic de persones, l’ús negatiu de les xarxes socials, els 
ludòpates immersos en les teranyines dels casinos i escurabutxaques, la gent que perd el 
nord i el sentit de la vida, els caiguts en els vicis del pansexualisme, les drogues, l’alcohol, 
els maltractats per la violència, els abusos i feminicidis i altres situacions aberrants que 
propaguen dependències equívoques perquè no saben afrontar i valorar la vida com a do 
inalienable donat per Déu. Vers ells anirà el mercedari d’avui, cercant oferir la Misericòrdia 
de Déu. 
 
On trobem presència mercedària i en quins àmbits desenvolupa el seu ministeri 
redemptor? 
Els mercedaris som presents en quatre continents, menys a Oceania; en més de vint-i-
cinc països, i al voltant de cent vint-i-cinc comunitats on desenvolupem el nostre carisma. 
Els àmbits del nostre apostolat són diversos, des d’allò cultual en la pastoral de santuaris 
fins a allò parroquial-sacramental amb la catequesi cristiana en diferents àmbits 
d’interacció amb nens, joves, adults i fraternitats de la tercera edat; la pastoral 
penitenciària entre les capellanies amb tallers d’inclusió i socialització fins a aconseguir 
una convivència a les cases de reinserció social; els serveis educatius promouen i forgen 
homes nous i lliures per servir i evangelitzar; les missions amb els laics ajuden a crear 
nous projectes socials i inclusius en favor dels migrants que arriben a Europa i ara a 
Llatinoamèrica es treballa també per aconseguir ajudes econòmiques per apadrinar els 
nens pobres com a les zones del Carib, Àfrica i Centreamèrica; gràcies a les campanyes 
redemptores de l’orde s’han constituït escoles elementals per a nens orfes i sense 
recursos a Angola, Perú i Equador, una casa per a toxicodependents al Brasil, una llar per 
a nens del carrer a l’Índia, un espai per a reclusos i familiars a Mèxic, una casa per a 
ancians a Espanya, una sèrie de petites llars per a dones violentades i altres projectes 
d’ambientació i construcció de fruiteries, verduleries, pous d’aigua, capelles i llocs 
d’evangelització a diferents racons del món. També fem ensenyament de la música, el 
cant i l’esport que són una recerca d’integració i interacció de la persona humana per al 
món d’avui. 

«El jubileu ha de ser una oportunitat per fer visible la Mercè en camí» 
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Aquest jubileu ha de ser una oportunitat per a... 
El jubileu ha de ser una oportunitat d’oportunitats per fer visible la Mercè en camí. Sempre 
s’ha dit que els mercedaris només s’han de dedicar a les presons, i no és així, perquè els 
religiosos serveixen en diferents dimensions; per això el jubileu mercedari ha de ser un 
espai per difondre i donar a conèixer l’obra de Déu plasmada per Nolasc. Els 800 anys de 
fundació de l’orde són una crida a l’actualitat del carisma, per tant, els religiosos com els 
integrants de la família mercedària tenen el gran repte de promoure alguns gestos 
d’evangelització que facin viable la creativitat la línia de la solidaritat redemptora. 
 
Quins fruits concrets li agradaria que deixés aquest 800 aniversari? 
Fraternitat, comunió i unitat de pensaments que cohesionin un projecte d’orde a favor dels 
necessitats, motiu pel qual els gestos redemptors s’aconseguiran amb més perspectiva a 
l’hora de mirar el món dels captius. 

 
Què aporta la dimensió  mariana a l’orde mercedari? 
La presència de la Mare de Déu de la Mercè és inherent a la vida del mercedari, per això, 
la nota mariana de l’orde sempre ha sumat punts en els camins de l’evangelització. 
Gràcies a la difusió, devoció i culte de la nostra Mare de la Mercè, es pot parlar d’una 
geografia marianomercedària en els llocs on els missioners han incursionat amb l’evangeli 
de la llibertat. 
 
La crisi vocacional, com els afecta i fins a quin punt els preocupa? 
Sempre afecta una baixa vocacional, però s’agraeix a Déu per l’augment de vocacions en 
algunes zones geogràfiques on és present el nostre orde. Hi ha increments en algunes 
zones d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica, i a Europa hi ha un cert despertar tot i que amb més 
dificultats. No n’hi ha prou amb pregar per l’arribada de nous candidats a la vida religiosa, 
el que hem de fer és sortir a l’encontre de la joventut i promocionar la vocació religiosa i 
sacerdotal, animar la disponibilitat per a l’apostolat, oferir xerrades i convidar a fer una 
experiència de trobada amb Déu i els religiosos de l’orde. Hem de sortir de la idea estàtica 
i la manera com promoure les vocacions. D’aquí la meva animació constant a ser 
referents, profetes i testimonis vius de l’alegria i el goig de viure la consagració mercedària 
en el món d’avui. 

Rosa María Jané Chueca 
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Hi ha homes que es fan capellans per ser mossens a centres penitenciaris. No els envien 
a la presó com a càstig, sinó que decideixen dedicar-hi la vida. Tota, a més. No és una 
opció postmoderna i líquida, de qui decideix fer un voluntariat curt o una experiència 
extrema. És per sempre. Es diuen mercedaris i enguany la seva Obra de la Mercè fa 800 
anys.  

A l’Estat espanyol 
estan a 11 presons i 
són 25 els qui 
acompanyen interns a 
centres penitenciaris. 
Més important és que 
també tenen sis llars 
d’acollida on acullen 
343 persones que 
surten cada any de la 
presó. Quan vaig 
començar a fer 
periodisme religiós, la 

pastoral penitenciària era un dels àmbits que m’interessaven més. Era un món difícil on la 
religió hi tenia un paper. Déu també existeix entre reixes, em comentaven els 
voluntaris. De fet, els sacerdots dedicats a l’àmbit penitenciari són gent marcada per la 
vida i que no et venen amb sermons que no es creuen. Déu a la presó no és una broma. 
Els mercedaris, com altres ordes i congregacions que han optat per la part difícil, són gent 
robusta. Estem parlant de persones que atenen gairebé 9.000 persones a centres 
penitenciaris catalans. No només són els mercedaris, sinó altres sacerdots i voluntaris. 
L'Església, des dels seus inicis, s'ha preocupat dels presos, tal com consta en el llibre dels 
Fets dels Apòstols i a la Carta als Hebreus. Jesucrist també va ser un intern i es va 
identificar amb els presos (capítol 25 de l'evangeli de Sant Mateu).  
 
La Mare de Déu de la Mercè (24 de setembre) rep copes de futbolistes però sobretot acull 
les pregàries de molts interns que la veuen com a redemptora dels captius, una frase que 
els meus alumnes avui no entendrien i que hauria de formular millor. Salvadora de les 
persones que estan privades de llibertat, sota opressions diverses i que pateixen 
persecucions, podria intentar dir.  
 
Els mercedaris diuen que la fe, la llibertat i la dignitat humana són els seus reptes. Volen 
la redempció de l’ésser humà, que ningú quedi exclòs, que per sobre de tot es recordi que 
la persona és persona. Humana. Es remunten al segle XIII, quan en les tensions entre els 
regnes cristians i musulmans es generaven captius, persones que eren empresonades 
i reduïdes a mercaderia humana per debilitar l’enemic, i no es feia diferència entre homes, 
dones o nens, ciutats o camp. Un mercader anomenat Pere Nolasc va crear una institució 
per tenir cura dels captius pobres i ho va fer per misericòrdia, per pura “mercè”. Neix com 
a orde religiosa el 1218 a Barcelona a la catedral de Barcelona i entre les seves obres hi 
ha l’Hospital de la Caritat de Santa Eulàlia de Barcelona. Avui els mercedaris veuen a la 
Mare de Déu de la Mercè com l’autèntica fundadora de la seva obra, i segueixen el 
principi del compromís cristià a favor de l’alliberament dels captius.  
 
Els cristians tenen el deure, tots, de visitar els presos, tal com ho demana un dels textos 

La Mercè a la presó 
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de l’Evangeli. No és, per tant, cap excentricitat que hi hagi, als centres penitenciaris, 
religiosos i capelles, i també pastors protestants i membres d’altres institucions religioses 
que atenen els interns. La família mercedària avui està composta per diferents instituts, 
des de l’Orde masculina de la Beata Verge Maria de la Mercè fins a la branca femenina de 
les Monges de l’Orde de la Beata Verge Maria de la Mercè o les Mercedàries Descalces. 
També hi ha congregacions mercedàries, com l’Institut de Religioses Mercedàries 
Missioneres. L’acompanyament que fan als interns és educatiu, amb tallers, campaments, 
acompanyament personal, i se’ls ofereix ajut espiritual, familiar, jurídic i també material, 
perquè no només de paraules viu l’home.  
 
Els mercedaris hi són abans, durant i després (de la presó). Van néixer a Barcelona. No 
sé com no exportem institucionalment i des de la societat civil notícies com aquesta, i ho 
propaguem amb més força. La Mercè és fruit de la voluntat de gent que a casa nostra es 
va mostrar sensible a les captivitats del món. 
 
Celebrem amb vigor, doncs, obres com les de la Mercè, que són un exemple eloqüent per 
a tothom. Barcelona té poder, també des de les presons. 
 

Míriam Díez 
El Nacional 

  
Llegeix l’article en suport digital: https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-merce-
preso_307197_102.html 
 

 

Eduard Ibáñez, 22/09/2018 
 
El passat 10 d’agost es van complir els 800 anys de la fundació, a la ciutat de Barcelona, 
de l’Orde de la Mercè (1218-2018). Aquest diumenge dia 23 de setembre, a les 12h, 
tindrà lloc a la Catedral de Barcelona una eucaristia en acció de gràcies per la gran obra 
desenvolupada pels mercedaris i per les diferents congregacions mercedàries en aquests 
vuit segles. 

Malauradament, aquest aniversari no ha tingut ni tindrà gaire presència en els grans 
mitjans de comunicació i segurament passarà força desapercebut. Això ja és habitual 
quan es tracta d’informació amb algun contingut religiós. Però és una veritable llàstima, 
perquè la majoria de barcelonins i catalans desconeixen l’extraordinària tasca de l’Orde de 
la Mercè i la seva profunda vinculació històrica a la ciutat i al país on va néixer. Barcelona 
hauria de reconèixer i sentir-se orgullosa del valor d’aquests homes i dones i oferir-los un 
especial suport.   

Es tracta d’una història tan fascinant com poc coneguda avui per l’opinió pública del 
nostre país. 

L’Orde de la Mercè va ser impulsada pel laic barceloní Pere Nolasc (1180-1256), amb la 
finalitat principal de treballar per l’alliberament dels captius en terres musulmanes 
mitjançant el pagament de rescats, així com l’atenció als més pobres. Fou reconeguda 
com a Orde laïcal el 10 d’agost de 1218 pel bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, i 
confirmada pel Papa Gregori IX el 1235. El Rei Jaume I li donà immediatament ple suport, 
reconeixent-la com a Orde militar reial i atorgant-li la responsabilitat de l’Hospital de Santa 
Eulàlia, dedicat a la cura de pobres i malalts.   

Mercedaris i mercedàries, gràcies!! 

 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-merce-preso_307197_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-merce-preso_307197_102.html
https://www.mercedaragon.org/
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Els testimonis antics parlen d’un gran nombre de captius alliberats per l’Orde, no solament 
amb rescats, sinó també en alguns casos amb l’intercanvi de les seves pròpies persones. 
Amb els anys, l’Orde va créixer i es va expandir per la península i, a partir del segle XVI, 
també pels territoris americans. Allà on anaren exportaren la devoció per la Mare de Déu 
de la Mercè, patrona de molts països i ciutats llatinoamericanes. 

La Mercè i la presó  

Al segle XVIII, amb la progressiva desaparició de l’esclavitud, els mercedaris reorienten 
decisivament la seva activitat, proposant-se la missió d’oferir suport humà i atenció 
pastoral a les persones empresonades. I així, comencen a visitar presos en tots els països 
on tenen presència, convertint-se en veritables “especialistes” de la realitat carcerària. 

Aquesta ha estat la seva principal activitat fins avui dia, fent real una crida de Jesús: “Era 
a la presó i vinguéreu a visitar-me”. Com ells mateixos descriuen, vol ser una tasca 
humanitzadora, centrada en la persona concreta, basada en la solidaritat, l’escolta i 

l’acollida, trencant barreres per crear 
una comunitat més fraterna, 
defensant la dignitat humana i oferint 
perdó i rehabilitació. 

Actualment l’Orde compta amb uns 
vuit-cents religiosos i altres milers de 
persones vinculades, que actuen en 
diferents països (Espanya, Argentina, 
Equador, Mèxic, Panamà, Xile, 
Veneçuela, Perú, Brasil, Moçambic, 
Índia...) i atenen a desenes de milers 
de presos i preses. 

També avui, en moltes presons 
catalanes, els mercedaris s’ocupen 
de donar atenció social, humana, 
jurídica i religiosa als interns i a les 
seves famílies i treballen per la seva 
reinserció social. Són una de les 
principals expressions de la 

presència de l’Església en el món de la presó i sovint s’ocupen de coordinar i impulsar el 
conjunt de la pastoral penitenciària. 

Cal esmentar també que l’esperit mercedari ha donat lloc al llarg de la seva història a la 
creació de nombroses congregacions de religioses mercedàries, instituts i associacions, 
avui esteses per mig món, dedicats principalment a l’educació i a l’atenció als col·lectius 
vulnerables, lluitant contra les noves formes d'esclavitud. 

A més de Sant Pere Nolasc, la família mercedària ha donat a l'Església molts homes i 
dones canonitzats com a sants, entre els quals, els catalans Santa Maria de Cervelló i 
Sant Ramon Nonat.  

Els mercedaris i Barcelona 

La vinculació dels mercedaris amb Barcelona ha sigut molt profunda. Com hem relatat, 
aquí van néixer i des d’aquí es varen expandir. El dominic Sant Ramon de Penyafort 
treballà en l'elaboració dels seus Estatuts. Al poc temps de la seva fundació, l'any 1232, 
l’Orde rebé un terrenys al costat de la muralla de mar de la ciutat, on es construïren un 
nou hospital, convent i una  església, que foren l’espai principal des d’on va desenvolupar 
les seves activitats durant segles. 
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L'Església fou dedicada a Santa Maria. El poble va començar a anomenar-la Mare de Déu 
de la Mercè ("fer mercè" volia dir alliberar de l'esclavatge com a forma de misericòrdia). La 
gran devoció popular que rebé aquesta advocació va fer que, el 1687, fou declarada 
Patrona de la ciutat pel Consell de Cent. 

Al segle XIX el convent va ser expropiat pels decrets de desamortització (és l’edifici de 
l’actual Capitania general militar) i els mercedaris foren expulsats. Però l’església, amb 
diferents reformes, s’ha mantingut fins avui, en l’actual Parròquia i Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè, on hi ha la seva famosa imatge, una talla de fusta gòtica del segle XIV, 
atribuïda a Pere Moragues. 

El valor de l'obra històrica dels mercedaris al nostre país, però, no els va salvar de la 
fanàtica persecució religiosa de 1936. Dinou mercedaris foren assassinats, onze dels 
quals a Catalunya (deu a Lleida i un a Barcelona). 

Avui els mercedaris continuen la seva presència a Barcelona, on hi tenen casa i una 
parròquia, Sant Pere Nolasc (Plaça Castella). Són responsables des de fa dècades de 
l’atenció pastoral a les presons barcelonines (Wad Ras i la Model fins al seu recent 
tancament) i gestionen residències adreçades a persones que acaben el seu 
empresonament, ocupant-se’n personalment, a més d'altres accions impulsades per la 
seva Fundació Obra Mercedària. 

Jo he tingut la sort de tractat i poder col·laborar amb molts d’aquests homes, el valor dels 
quals sempre m’ha impressionat i són per mi un referent. Homes que acompanyen als 
més exclosos dels exclosos de la societat, sovint en entorns penitenciaris de gran 
violència i degradació humana, donant testimoni que l’Església s’ofereix a tothom i no 
dóna per perdut a ningú.   

Vull agrair a tots els mercedaris i mercedàries el seu impressionant testimoni i compromís 
en el suport a les persones empresonades i vulnerables arreu del món, així com la seva 
immensa obra alliberadora al llarg de tants segles. I desitjar-los de cor que puguin 
continuar-la amb la mateixa energia durant molt de temps amb el suport eclesial i social 
que mereix.   

 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/mercedaris-

mercedaries-gracies-229443 

http://www.basilicadelamerce.cat/ca.html
http://www.basilicadelamerce.cat/ca.html
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
A LOS CATÓLICOS CHINOS Y A LA IGLESIA UNIVERSAL 

«Su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades»  

(Salmo 100, 5) 

Queridos hermanos en el episcopado, sacerdotes, personas consagradas y todos los 
fieles de la Iglesia católica en China: damos gracias al Señor, porque es eterna su 
misericordia y reconocemos que «él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño» (Sal 100,3). 

En este momento resuenan en mi interior las palabras con las que mi 
venerado Predecesor os exhortaba en la Carta del 27 de mayo de 2007: «Iglesia católica 
en China, pequeña grey presente y operante en la vastedad de un inmenso Pueblo que 
camina en la historia, ¡cómo resuenan alentadoras y provocadoras para ti las palabras de 
Jesús: “No temas, pequeño rebaño; porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el 
Reino” (Lc 12,32)! Por tanto, “alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro a Padre que está en el cielo” (Mt 5,16)» 
(Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27 mayo 2007, 5). 

1. En los últimos tiempos, han circulado muchas voces opuestas sobre el presente y, 
especialmente, sobre el futuro de la comunidad católica en China. Soy consciente de que 
semejante torbellino de opiniones y consideraciones habrá provocado mucha confusión, 
originando en muchos corazones sentimientos encontrados. En algunos, surgen dudas y 
perplejidad; otros, tienen la sensación de que han sido abandonados por la Santa Sede y, 
al mismo tiempo, se preguntan inquietos sobre el valor del sufrimiento vivido en fidelidad 
al Sucesor de Pedro. En otros muchos, en cambio, predominan expectativas y reflexiones 

Missatge del papa Francesc als Catòlics xinesos i a l’Església 

universal 

 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
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positivas que están animadas por la esperanza de un futuro más sereno a causa de un 
testimonio fecundo de la fe en tierra china. 

Dicha situación se ha ido acentuando sobre todo con referencia al Acuerdo Provisional 
entre la Santa Sede y la República Popular China que, como sabéis, se ha firmado 
recientemente en Pekín. En un momento tan significativo para la vida de la Iglesia, y a 
través de este breve Mensaje, deseo, sobre todo, aseguraros que cada día os tengo 
presentes en mi oración además de compartir con vosotros los sentimientos que están en 
mi corazón. 

Son sentimientos de gratitud al Señor y de sincera admiración —que es la admiración de 
toda la Iglesia católica— por el don de vuestra fidelidad, de la constancia en la prueba, de 
la arraigada confianza en la Providencia divina, 
también cuando ciertos acontecimientos se 
demostraron particularmente adversos y difíciles. 

Tales experiencias dolorosas pertenecen al tesoro 
espiritual de la Iglesia en China y de todo el Pueblo de 
Dios que peregrina en la tierra. Os aseguro que el 
Señor, precisamente a través del crisol de las pruebas, 
no deja nunca de colmarnos de sus consolaciones y de 
prepararnos para una alegría más grande. Con el 
Salmo 126 tenemos la certeza de que «los que 
sembraban con lágrimas cosechan entre cantares» (v. 
5). 

Sigamos, entonces, con la mirada fija en el ejemplo de 
tantos fieles y pastores que no han dudado en ofrecer 
su “testimonio maravilloso” (cf. 1 Tm 6,13) al Evangelio, 
hasta el ofrecimiento de la propia vida. Se han de 
considerar como verdaderos amigos de Dios. 

2. Por mi parte, siempre he considerado a China como una tierra llena de grandes 
oportunidades, y al Pueblo chino como artífice y protector de un patrimonio inestimable de 
cultura y sabiduría, que se ha ido acrisolando resistiendo a las adversidades e integrando 
las diferencias, y que tomó contacto, no por casualidad, desde tiempos remotos con el 
mensaje cristiano. Como decía con gran sutileza el P. Mateo Ricci, S.J., desafiándonos a 
vivir la virtud de la confianza, «antes de establecer una amistad, se necesita observar; 
después de tenerla, se necesita confianza mutua» (De Amicitia, 7). 

Tengo también la convicción de que el encuentro solo será auténtico y fecundo si se 
realiza poniendo en práctica el diálogo, que significa conocerse, respetarse y “caminar 
juntos” para construir un futuro común de mayor armonía. 

En este surco se coloca el Acuerdo Provisional, que es fruto de un largo y complejo 
diálogo institucional entre la Santa Sede y las Autoridades chinas, iniciado ya por 
san Juan Pablo II y seguido por el Papa Benedicto XVI. A lo largo de dicho recorrido, la 
Santa Sede no tenía —ni tiene— otro objetivo, sino el de llevar a cabo los fines 
espirituales y pastorales que le son propios; es decir, sostener y promover el anuncio del 
Evangelio, así como el de alcanzar y mantener la plena y visible unidad de la comunidad 
católica en China. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
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Sobre el valor y finalidades de dicho Acuerdo, deseo proponeros algunas reflexiones, 
ofreciéndoos además alguna sugerencia de espiritualidad pastoral para el camino que, en 
esta nueva fase, estamos llamados a recorrer. 

Se trata de un camino que, como la etapa precedente, «requiere tiempo y presupone la 
buena voluntad de las partes» (Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27 mayo 
2007, 4), pero para la Iglesia, dentro y fuera de China, no se trata solo de adherirse a 
valores humanos, sino de responder a una vocación espiritual: salir de sí misma para 
abrazar «el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
ap. Gaudium et spes, 1), así como los desafíos del presente que Dios le confía. Por tanto, 
es una llamada eclesial para que nos hagamos peregrinos en los caminos de la historia, 

confiando ante todo en Dios y en sus 
promesas, como hicieron Abrahán y 
nuestros padres en la fe. 

Abrahán, llamado por Dios, obedeció 
partiendo hacia una tierra desconocida 
que tenía que recibir en heredad, sin 
conocer el camino que se abría ante él. Si 
Abrahán hubiera pretendido condiciones, 
sociales y políticas, ideales antes de salir 
de su tierra, quizás no hubiera salido 
nunca. Él, en cambio, confió en Dios y por 
su Palabra dejó su propia casa y sus 
seguridades. No fueron pues los cambios 

históricos los que le permitieron confiar en Dios, sino que fue su fe auténtica la que 
provocó un cambio en la historia. La fe, de hecho, «es fundamento de lo que se espera y 
garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos» (Heb 11,1-2). 

3. Como Sucesor de Pedro, deseo confirmaros en esta fe (cf. Lc 11,32) —en la fe de 
Abrahán, en la fe de la Virgen María, en la fe que habéis recibido—, para invitaros a que 
pongáis cada vez con mayor convicción vuestra confianza en el Señor de la historia, 
discerniendo su voluntad que se realiza en la Iglesia. Invoquemos el don del Espíritu para 
que ilumine la mente, encienda el corazón y nos ayude a entender hacia dónde nos quiere 
llevar para superar los inevitables momentos de cansancio y tener el valor de seguir 
decididamente el camino que se abre ante nosotros. 

Con el fin de sostener e impulsar el anuncio del Evangelio en China y de restablecer la 
plena y visible unidad en la Iglesia, era fundamental afrontar, en primer lugar, la cuestión 
de los nombramientos episcopales. Todos conocéis que, lamentablemente, la historia 
reciente de la Iglesia católica en China ha estado dolorosamente marcada por las 
profundas tensiones, heridas y divisiones que se han polarizado, sobre todo, en torno a la 
figura del obispo como guardián de la autenticidad de la fe y garante de la comunión 
eclesial. 

Cuando, en el pasado, se pretendió determinar también la vida interna de las 
comunidades católicas, imponiendo el control directo más allá de las legítimas 
competencias del Estado, surgió en la Iglesia en China el fenómeno de la clandestinidad. 
Dicha experiencia —cabe señalar— no es normal en la vida de la Iglesia y «la historia 
enseña que pastores y fieles han recurrido a ella sólo con el doloroso deseo de mantener 
íntegra la propia fe» (Benedicto XVI, Carta a los católicos chinos, 27 mayo 2007, 8). 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
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Quisiera daros a conocer que, desde que me fue confiado el Ministerio Petrino, he 
experimentado gran consuelo al constatar el sincero deseo de los católicos chinos de vivir 
su fe en plena comunión con la Iglesia universal y con el Sucesor de Pedro, que es «el 
principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la 
muchedumbre de fieles» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 23). De este 
deseo, he recibido durante estos años numerosos signos y testimonios concretos, 
también de parte de los que, incluso obispos, han herido la comunión en la Iglesia, a 
causa de su debilidad y de sus errores, pero, además, no pocas veces, por la fuerte e 
indebida presión externa. 

Por lo tanto, después de haber examinado atentamente cada situación personal y 
escuchado distintos pareceres, he reflexionado y rezado mucho buscando el verdadero 
bien de la Iglesia en China. Finalmente, ante el Señor y con serenidad de juicio, en 
continuidad con las directrices de mis Predecesores inmediatos, he decidido conceder la 
reconciliación a los siete restantes obispos “oficiales” ordenados sin mandato pontificio y, 
habiendo remitido toda sanción canónica relativa, readmitirlos a la plena comunión 
eclesial. Al mismo tiempo, les pido a ellos que manifiesten, a través de gestos concretos y 
visibles, la restablecida unidad con la Sede Apostólica y con las Iglesias dispersas por el 
mundo, y que se mantengan fieles a pesar de las dificultades. 

4. En el sexto año de mi Pontificado, que ya desde los primeros pasos puse bajo el amor 
misericordioso de Dios, invito por lo tanto a todos los católicos chinos a que se hagan 
artífices de reconciliación, recordando con renovado empuje apostólico las palabras de 
san Pablo: «Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio 
de la reconciliación» (2 Co 5,18). 

De hecho, como escribí al concluir el Jubileo Extraordinario de la misericordia, «no existe 
ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que regresa a él 
reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio. 
Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. […] 
Incluso en los casos más complejos, en los que se siente la tentación de hacer prevalecer 
una justicia que deriva sólo de las normas, se debe creer en la fuerza que brota de la 
gracia divina» (Carta ap. Misericordia et misera, 20 noviembre 2016, 11). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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Con este espíritu, y con las decisiones adoptadas, podemos iniciar un camino inédito, que 
confiamos en que ayudará a sanar las heridas del pasado, a restablecer la plena 
comunión de todos los católicos chinos y a abrir una fase de mayor colaboración fraterna, 
para asumir con renovado compromiso la misión de anunciar el Evangelio. En efecto, la 
Iglesia existe para dar testimonio de Jesús y del amor del Padre que perdona y salva. 

5. El Acuerdo Provisional firmado con las Autoridades chinas, aun cuando está 
circunscrito a algunos aspectos de la vida de la Iglesia y está llamado necesariamente a 
ser mejorado, puede contribuir —por su parte— a escribir esta nueva página de la Iglesia 
católica en China. Por primera vez, se contemplan elementos estables de colaboración 
entre las Autoridades del Estado y la Sede Apostólica, con la esperanza de asegurar 
buenos pastores a la comunidad católica. 

En este contexto, la Santa Sede desea hacer lo que le corresponde hasta el final, pero 
también vosotros, obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos, tenéis un 
papel importante: buscar de forma conjunta buenos candidatos que sean capaces de 
asumir en la Iglesia el delicado e importante servicio episcopal. No se trata, en efecto, de 
nombrar funcionarios para la gestión de las cuestiones religiosas, sino de tener pastores 
auténticos según el corazón de Jesús, entregados con su trabajo generoso al servicio del 
Pueblo de Dios, especialmente de los más pobres y débiles, teniendo en cuenta las 
palabras del Señor: «El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero, sea esclavo de todos» (Mc 10,43-44). 

En este sentido, es evidente que un Acuerdo no es nada más que un instrumento, y por sí 
solo no podrá resolver todos los problemas existentes. En realidad, este resultaría ineficaz 
y estéril si no fuera acompañado por un compromiso profundo de renovación de la 
conducta personal y del comportamiento eclesial. 

6. A nivel pastoral, la comunidad católica en China está llamada a permanecer unida, para 
superar las divisiones del pasado que tantos sufrimientos han provocado y lo siguen 
haciendo en el corazón de muchos pastores y fieles. Que todos los cristianos, sin 
distinción, hagan ahora gestos de reconciliación y de comunión. En este sentido, 
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tomemos en serio la advertencia de san Juan de la Cruz: «A la tarde te examinarán en el 
amor» (Palabras de luz y de amor, 1,60). 

Que, en el ámbito civil y político, los católicos chinos sean buenos ciudadanos, amen 
totalmente a su Patria y sirvan a su País con esfuerzo y honestidad, según sus propias 
capacidades. Que, en el plano ético, sean conscientes de que muchos compatriotas 
esperan de ellos un grado más en el servicio del bien común y del desarrollo armonioso 
de la sociedad entera. Que los católicos sepan, de modo particular, ofrecer aquella 
aportación profética y constructiva que ellos obtienen de su fe en el reino de Dios. Esto 
puede exigirles también la dificultad de expresar una palabra crítica, no por inútil 
contraposición, sino con el fin de edificar una sociedad más justa, más humana y más 
respetuosa con la dignidad de cada persona. 

7. Me dirijo a todos vosotros, queridos 
hermanos obispos, sacerdotes y 
personas consagradas, que «servís al 
Señor con alegría» (Sal 100,2). Que 
nos reconozcamos como discípulos de 
Cristo en el servicio al Pueblo de Dios. 
Que vivamos la caridad pastoral como 
brújula de nuestro ministerio. Que 
superemos las contradicciones del 
pasado, la búsqueda de intereses 

personales y atendamos a los fieles, haciendo nuestras sus alegrías y sufrimientos. Que 
trabajemos humildemente por la reconciliación y la unidad. Que retomemos con fuerza y 
pasión el camino de la evangelización, como señaló el Concilio Ecuménico Vaticano II. 

A todos vosotros os digo nuevamente con afecto: «Nos moviliza el ejemplo de tantos 
sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran 
fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su 
testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino 
misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. 
Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad 
tranquila y anestesiante» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 19 marzo 2018, 138). 

Os ruego con convicción que pidáis la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame 
que demos un paso adelante: «Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a 
los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En 
todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de 
Jesús resucitado. De ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante 
acogiendo las sorpresas del Señor» (ibíd., 139). 

8. En este año, en el que toda la Iglesia celebra el Sínodo de los Jóvenes, deseo dirigirme 
especialmente a vosotros, jóvenes católicos chinos, que atravesáis las puertas de la Casa 
del Señor «con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre» (Sal 100,4). Os pido 
que colaboréis en la construcción del futuro de vuestro País con los dones personales que 
habéis recibido y con vuestra fe joven. Os animo a llevar a todos, con vuestro entusiasmo, 
la alegría del Evangelio. 

Estad dispuestos a acoger como guía segura al Espíritu Santo, que indica al mundo de 
hoy el camino hacia la reconciliación y la paz. Dejaos sorprender por la fuerza renovadora 
de la gracia, también cuando os pueda parecer que el Señor os pide un compromiso 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#138
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#139
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superior a vuestras fuerzas. No tengáis miedo de escuchar su voz que os pide fraternidad, 
encuentro, capacidad de diálogo y de perdón, y espíritu de servicio, a pesar de tantas 
experiencias dolorosas del pasado reciente y de las heridas todavía abiertas. 

Abrid el corazón y la mente para discernir el plan misericordioso de Dios, que nos pide 
superar los prejuicios personales y antagonismos entre los grupos y las comunidades, 
para abrir un camino valiente y fraterno a la luz de una auténtica cultura del encuentro. 

Muchas son las tentaciones de hoy: el orgullo del éxito mundano, la cerrazón en las 
propias certezas, la supremacía dada a las cosas materiales como si Dios no existiese. Id 
contracorriente y permaneced firmes en el Señor: «Él solo es bueno», solo «su 
misericordia es eterna», solo su fidelidad dura «por todas las edades» (Sal 100,5). 

9. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia universal: todos debemos reconocer como 
uno de los signos de nuestro tiempo lo que está sucediendo hoy en la vida de la Iglesia en 
China. Tenemos una tarea importante: acompañar con la oración fervorosa y la amistad 
fraterna a nuestros hermanos y hermanas en China. De hecho, ellos deben experimentar 
que no están solos en el camino que en este momento se abre ante ellos. Es necesario 
que sean acogidos y ayudados como parte viva de la Iglesia: «Ved qué dulzura, qué 
delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 133,1). 

Que cada comunidad católica local, en todo el mundo, se comprometa a valorizar y a 
acoger el tesoro espiritual y cultural específico de los católicos chinos. Ha llegado la hora 
en que probemos juntos los frutos genuinos del Evangelio sembrado en el seno del 
antiguo “Reino del Medio” y que elevemos al Señor Jesucristo el canto de la fe y de la 
acción de gracias, embellecido con auténticas notas chinas. 

10. Me dirijo con respeto a los que guían la 
República Popular China y renuevo la 
invitación a continuar el diálogo iniciado 
hace tiempo con confianza, valentía y 
amplitud de miras. Deseo asegurar que la 
Santa Sede seguirá trabajando 
sinceramente para crecer en la auténtica 
amistad con el Pueblo chino. 

Los contactos actuales entre la Santa 
Sede y el Gobierno chino se están 
revelando útiles para superar las 

contraposiciones del pasado, también reciente, y para escribir una página de colaboración 
más serena y concreta en la certeza de que «las incomprensiones no favorecen ni a las 
Autoridades chinas ni a la Iglesia católica en China» (Benedicto XVI, Carta a los católicos 
chinos, 27 mayo 2007, 4). 

De este modo, China y la Sede Apostólica, llamadas por la historia a una tarea difícil pero 
apasionante, podrán actuar más positivamente a favor del crecimiento ordenado y 
armonioso de la comunidad católica en tierra china, y se esforzarán en promover el 
desarrollo integral de la sociedad, asegurando un mayor respeto por la persona humana 
también en el ámbito religioso, trabajando de forma concreta en la protección del 
ambiente en el que vivimos y en la construcción de un futuro de paz y de fraternidad entre 
los pueblos. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
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Es de suma importancia que también en China, a nivel local, se profundicen cada vez más 
las relaciones entre los Responsables de las comunidades eclesiales y las Autoridades 
civiles, mediante un diálogo sincero y una escucha sin prejuicios que permita superar las 
actitudes recíprocas de hostilidad. Se tiene que aprender un estilo nuevo de colaboración 
sencilla y cotidiana entre las Autoridades locales y las eclesiásticas —obispos, 
sacerdotes, ancianos de las comunidades— de tal modo que se garantice el desarrollo 
ordenado de las actividades pastorales, armonizando las expectativas legítimas de los 
fieles y las decisiones que son competencia de las Autoridades. 

Esto ayudará a comprender que la Iglesia 
en China no es ajena a la historia china, ni 
pide ningún privilegio: su finalidad en el 
diálogo con las Autoridades civiles es la de 
«llegar a una relación basada en el respeto 
recíproco y en el conocimiento profundo» 
(ibíd.). 

11. En nombre de toda la Iglesia, pido al 
Señor el don de la paz, a la vez que os 
invito a todos a invocar conmigo la 
protección maternal de la Virgen María. 

Madre del cielo, escucha la voz de tus hijos, 
que humildemente invocan tu nombre. 

Virgen de la esperanza, a ti confiamos el 
camino de los creyentes en la noble tierra 
de China. Te pedimos que presentes al 
Señor de la historia las tribulaciones y las 
fatigas, las súplicas y las esperanzas de los 
fieles que te rezan, oh Reina del cielo. 

Madre de la Iglesia, te consagramos el 
presente y el futuro de las familias y de 
nuestras comunidades. Protégelas y 
ayúdalas en la reconciliación fraterna y en el 
servicio hacia los pobres que bendicen tu 
nombre, oh Reina del cielo. 

Consoladora de los afligidos, nos dirigimos a 
ti para que seas refugio de los que lloran en 

la hora de la prueba. Vela sobre tus hijos que alaban tu nombre, haz 
que lleven juntos el anuncio del Evangelio. Acompaña sus pasos por 
un mundo más fraterno, haz que todos lleven la alegría del perdón, oh 
Reina del cielo. 

María, Auxilio de los cristianos, te pedimos para China días de 
bendición y de paz. Amén. 

Vaticano, 26 de septiembre de 2018 

Francisco 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html
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Esperem la visita del Senyor a la nostra 

vida, en la pregària, abans que a altres 

visites que poden nodrir la nostra 

vanitat o altres interessos? 

 

MONSIEUR VINCENT 

Director: Maurice Cloche. Any: 1947 

 

Aquests diàlegs tanquen aquest film guardonat l’any 
1949 amb un premi Óscar honorífic com la millor 
pel·lícula de parla no anglesa estrenada als Estats 
Units en 1949. Un text per a la meditació. 

 

EN SAN LÁZARO 

Señor Portail: No os cuidáis, señor. No os cuidáis. 
No podéis más. 

Señor Vicente: Acostad a ese desventurado. 

Señor Portail: A vos es a quien debería acostar. 

Señor Vicente: Todavía no he ganado el jornal. 

Señor Portail: ¡Señor! ¡Señor! 

Señor Vicente: No me siento bien. No veré a nadie. 

Señor Portail: Monseñor Graziani, el enviado de su 
Santidad, le está esperando. 

Señor Vicente: Dígale que es un honor que su Santidad me hace Arrójese a los pies 
de su Eminencia y pídale perdón en mi nombre, porque creo, creo que esta noche me 

espera otra visita todavía más importante. 
Dígale que no puedo ir. Déjeme solo. 

Señor Portail: Podría llamar al médico, 
Señor. 

Señor Vicente: No, no quiero ver a nadie; 
¡ah! Espera. Sí, deseo ver alguien. A Jean, 

ya sabes, la muchacha nueva que va a ayudar a los pobres por primera vez. Envíamela. 

Señor Portail: Pero, señor, no importa. Cualquiera puede enseñarle. 

Señor Vicente: A estas alturas de mi vida sé distinguir lo importante y lo que no lo es 
tanto. Envíemela y dé las gracias a las demás. 

¡Oh! ¡Dios mío! Finalmente me permitirás verte. 
Finalmente, ¿llamarás a mi alma a descansar? 
¿Crees que realmente merezco mi descanso?  He 
hecho tan poco. Estoy cansado, es cierto. 

Señor Vicente: ¿Quién es? 

Hermana Juana: Soy Juana, señor. 

Señor Vicente: Acércate, Juana. He pedido verte. Sé que eres valiente y buena. 
Atenderás mañana a los pobres por primera vez. 

Hermana Juana: Sí, señor. 

Señor Vicente: No siempre pude hablar con todas las chicas que atendían a los pobre 
por primera vez. No siempre podemos hacer lo que queremos pero a tí, la más joven, la 
recién llegada, tengo que decírtelo. Es importante. Tienes que recordarlo. Recuérdalo 
siempre, Juana. 

A la meva vida com a religiosa, 

religiós, sé distingir el que és 

important del que no ho és 

tant? Com discernir-ho? 

Avui, festivitat de Sant Vicenç de Paül 
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Hermana Juana: Sí, señor. 

Señor Vicente: Pronto te darás cuenta de que la 
caridad es una carga pesada.  Más pesada que un 
cubo de sopa y una cesta de pan, pero siempre 
mantendrás tu dulzura y tu sonrisa. No basta con 
servir la sopa y el pan. Esto hasta los ricos pueden 
hacerlo. Tú eres la pequeña sirvienta de los pobres, 
la hija de la caridad, siempre sonriente y de buen 
humor. Ellos son tus amos, maestros 
tremendamente sensibles y exigentes, ya verás. 
Recuerda, cuanto más feos y más sucios los veas, 
cuanto más injustos y groseros los veas. Más amor tendrás que entregarles. Solo por tu 
amor, por tu amor solamente, los pobres te perdonarán por el pan que les das. 
 

UNA CIUTAT SOBRE LA BROSSA 

El religiós argentí Pedro Opeka, aspirant al Nobel de la Pau, ha construït durant 30 anys 

la ciutat d’Akamasoa sobre un abocador 

La Vanguardia -  23 Sep 2018 

XAVIER ALDEKOA Antanario (Madagascar) 
A l’illa de Madagascar el pare Opeka  enmig d’un mar d’escombraries una ciutat que acull 25.000 malgaixos. 
 
A l’hora del pati desenes d’alumnes amb uniformes vermells de l’escola d’Andralanita, als 
afores d’Antanario, van jugar al lloc on s’acaba la ciutat. No és lluny del col·legi. Amb prou 
feines cal girar dos carrers per arribar a un turó envoltat d’un mur baix i edificis 
semienderrocats. 

Més enllà de la paret trencada 
només hi ha escombraries. No 
hi ha cap altre punt a 
Madagascar on passat i 
present es mirin tan 
directament als ulls. En 
aquesta banda del mur, 
uniformes, educació i joc. A 
l’altra banda, un abocador 
descomunal. Quan les 
excavadores remouen les 
deixalles es forma un enrenou 
d’ocells que voletegen sobre 
l’escena a la recerca de 
qualsevol cosa que es puguin 
endur al bec, i els nois es 
recolzen a la paret per observar l’espectacle. Entre les muntanyes d’immundícia sorgeixen 
ombres d’homes i dones vestits amb parracs que furguen entre les escombraries. No fa 
tant tot era com a la banda de les deixalles. L’any 1989 el religiós argentí Pedro Opeka va 
decidir canviar-ho. “Vaig arribar a l’abocador –recorda– i vaig veure centenars de nens 
descalços i bruts, potser milers, competint amb els porcs, les rates i altres feristeles per 
restes de menjar entre les escombraries. Això era el més baix de la societat. Era la 
pobresa més absoluta. Aquí no hi havia res a dir, calia actuar. Vaig demanar a Déu que 
m’ajudés i vaig decidir tornar per treballar braç a braç amb aquesta gent”. Sense diners 

Quin tipus de relació amb els 

pobres li proposa sant Vicenç a 

la novícia? 

En el meu cas, com em 

relaciono amb els pobres? I la 

meva comunitat? Crec 

veritablement que són “els 

meus amos”?  



20 | 41 

 

però amb tenacitat i una fe indestructible en la feina comunitària, el pare Opeka, com 
l’anomena tothom a Madagascar d’ençà que va arribar a l’illa fa gairebé 45 anys, va obrar 
el miracle: aquell mar d’escombraries es va convertir en una ciutat de carrers empedrats i 
més de 4.000 cases construïdes a mà i pintades de colors alegres. En tot just tres 
dècades l’abocador s’ha convertit en un exemple mundial d’autogestió i en una llar digna 
per a més de 25.000 persones, amb centres d’acolliment on s’ha assistit 500.000 
malgaixos. La ciutat està distribuïda en 18 barris-urbanitzacions i s’han construït hospitals, 
escoles, biblioteques, guarderies, dispensaris o centres esportius. Gairebé 14.000 nens 
van a l’escola cada dia. Quan passeja pels seus carrers nets –la ciutat té el seu propi 
sistema de recollida d’escombraries i hi ha milers d’arbres replantats a cada racó–, el pare 
Opeka no pot evitar un somriure de satisfacció. “Els diners són necessaris, però els diners 
no han fet això. Cap oenagé o empresa no ho podria haver aconseguit. Va ser la passió 
de la gent, la lluita de milers de 
persones per un futur i per 
sortir del pou. No només som 
una ciutat; som un moviment 
de solidaritat i progrés”. 

La seva feina ha despertat 
l’aplaudiment internacional: el 
2007 va ser nomenat cavaller 
de la Legió d’Honor francesa, 
és cavaller de l’Orde Nacional 
de Madagascar i des d’altes 
esferes de França, Eslovènia i 
Mònaco –entre els seus 
benefactors hi ha l’ex- primera dama Danielle Mitterrand o el príncep Albert de Mònaco– 
s’impulsa la seva candidatura per al Nobel de la Pau. Als seus 70 anys, però, el pare 
Opeka no té gaire temps per a premis. “Els reconeixements són bons per portar el 
missatge de solidaritat a més gent, però la responsabilitat més important és continuar 
treballant”. 

De cabells canosos abundants i ulls clars, el pare Opeka manté una energia desbordant al 
capdavant de la fundació Akamasoa (els bons amics, en llengua malgaixa), que coordina 
la ciutat aixecada sobre aquell antic abocador. Juntament amb 517 homes i dones locals 
gestiona el creixement de la ciutat i les contínues arribades de persones que busquen 
refugi a l’urbs miracle a l’illa de Madagascar. En realitat la gestió és repartida: tots els 
habitants de la ciutat accepten una vintena de lleis consensuades –no robar, escolaritzar 
els nens, no drogar-se...– per viure a la comunitat. 

Un passeig amb el pare Opeka permet de comprendre el motiu de l’èxit del seu projecte: 
hi ha gent treballant pertot. A les tres pedreres de la muntanya hi ha desenes d’homes i 
dones picant les pedres que després serviran per empedrar els carrers o construir cases o 
carreteres. També hi ha tallers de fusteria, on es fabriquen els mobles de les cases del 
barri, un equip de mil paletes que construeixen cases sense parar o equips d’electricistes, 
jardiners i 

soldadors. En total la ciutat dona feina a més de 3.000 persones. La primera vegada que 
el pare Opeka, el primer de vuit germans d’una família de migrants eslovens, va construir 
una casa va ser d’adolescent: va marxar a la Patagònia argentina i va construir refugis per 
als indis maputxe. No ha parat de construir des d’aleshores. Després d’ordenar-se 
sacerdot catòlic de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül i ser destinat al 
sud de Madagascar amb poc més de vint anys, va posar en marxa el seu projecte de 
ciutat per als pobres de l’abocador. Si se l’anomena líder, demana de rectificar. “Jo no soc 
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el patró! Jo soc el primer dels obrers. Viure és ser, no pas tenir, de manera que ens hem 
d’ajudar, treballar junts. L’èxit a la vida són els amics”. 

Segons el pare Opeka no hi ha una porta millor a l’amistat que el futbol. Quan encara no 
sabia parlar la llengua local organitzava partits amb els veïns perquè el consideressin un 
més. Encara avui, en un estat de forma envejable, cada setmana juga partits contra 
adversaris a qui triplica l’edat. Així que s’assabenta dels orígens barcelonins d’aquest 
periodista, el desafia a uns xuts a porta en un camp pròxim a mig construir. “Em passo 
mig any viatjant pel món per demanar donacions; així que aconsegueixi els diners 
acabarem aquestes instal·lacions. Potser podries demanar a Messi si ens pot donar un 
cop de mà?”, diu mig de broma. Pel camí no para de saludar la gent que se li acosta a 
demanar consell, ajuda o a la recerca d’alleujament. Sempre s’atura a xerrar. “El dia que 
no tingui temps per escoltar un pobre començarà el declivi”. Ja al terreny de joc el pare 
Opeka llança xuts amb la dreta i amb l’esquerra i fa desenes de tocs de pilota sota l’atenta 

mirada d’uns obrers que 
construeixen la grada lateral. 
Des del fons, darrere d’una 
tanca, uns homes li demanen 
que es passi a la política. 
“Presenti’s a president, pare! 
Tots el votarem, els polítics no 
pensen en els pobres i vostè 
ens defensaria”, criden. El 
pare Opeka somriu i declina 
amb el cap. “Jo lluito amb 
vosaltres, al vostre costat, no 
des de dalt”. Aquesta 
popularitat que de vegades 
frega la devoció cap al 

sacerdot argentí s’ha convertit en una arma de doble tall. Ell ho sap: “Jo no tinc cap 
aspiració política –explica–, però sé que la meva presència i el que hem aconseguit aquí 
incomoda alguns polítics”. 

Malgrat les celles arrufades als despatxos governamentals, el pare Opeka no es pensa 
intimidar. Des de fa uns mesos la fundació Akamasoa ha posat en marxa un nou projecte 
en una zona rural a 70 quilòmetres de la capital per crear una nova ciutat a prop de la 
terra. “Molts camperols van venir a la capital i ara viuen en la misèria. Jo els dic: ‘Vols 
treballar dignament? Tornem a treballar el camp junts’”. Ja han construït dues escoles on 
assisteixen més de 1.400 alumnes dels pobles del voltant. 

Més enllà de nous projectes o l’expansió de la ciutat abocador, potser el principal èxit del 
pare Opeka és haver multiplicat el sentiment de pertinença a la comunitat. I és un 
compromís comú que arriba fins als petits detalls. 

Al costat d’un dels camps de futbol, aliè a l’atrafegament d’alumnes al seu voltant, el 
professor de matemàtiques Angelo Rakotomalala, de 29 anys, s’atura i recull un paper 
que algú ha llençat a terra al mig del carrer. Com si fos un acte reflex, el guarda a la 
butxaca. Emprèn altre cop el seu camí pensatiu, però somriu quan veu que estava sent 
observat. “[La neteja] és responsabilitat de tots!”, diu amb un somriure. Després de tota 
una vida a la ciutat abocador, Angelo parla del religiós argentí amb admiració i agraïment. 
“És un bon home; ens ha donat dignitat a través de la feina. Aquí abans no hi havia res 
digne; ara treballem tots junts per tirar endavant, i aquí es pot ser feliç”, diu. Abans 
d’acomiadar-se i entrar a classe apunta el que segons ell és el secret del pare Opeka. 
“Crec que la clau és que no només creu en Déu; també creu que un altre món és 
possible”. 
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El Dr. Xavier Morlans troba les “escletxes en el jo impermeable a Déu” durant la 
seva lliçó inaugural 
26 setembre, 2018 -   
ANDREA PUJOL 

 
L’Ateneu Universitari Sant Pacià inicia el seu curs. Un fet que ha omplert l’aula magna 
de gom a gom. Tots vestits de gala per l’ocasió, amb una entrada solemne per part dels 
protagonistes i un to musical dut a terme per laCapella Sacra de Catalunya ha donat inici 
a una inauguració que ha tingut un moderador i amfitrió d’honor, l’arquebisbe de 
Barcelona el cardenal Joan Josep Omella. 

S’ha donat pas a les paraules del Dr. Miquel Ramón Fuentes, secretari general de 
l’AUSP que ha fet memòria de tots els mèrits aconseguits l’any anterior. “Quantes coses 
s’han fet aquest any,  i sembla que no es treballa!” ha fet broma el cardenal Omella abans 
de passar la paraula al rector de L’Ateneu Universitari Sant Pacià el Dr. Armand Puig. 

“Quan jo vaig entrar al Seminari Conciliar de Barcelona, tots lluitàvem per ser significatius 
dins el món universitari. Ara ens han reconegut a la llicenciatura d’Història, Arqueologia i 
Arts Cristianes, per entrar dins el cos públic de professors de secundària, en uns estudis 
no públics, sinó de l’Església” ha explicat el rector Armand Puig. 

Les tres facultats de l’Ateneu 

La primera que trobem és la Facultat de Teologia, que celebra el seu cinquantè 
aniversari i és la mare de les altres dues facultats. Ara fa trenta anys es va crear 
la Facultat de Filosofia. Per últim trobem la Facultat Antoni Gaudí que té un futur molt 
brillant amb una característica particular; 50 docents dels 78 que hi treballen, no són 
eclesiàstics. 

Quatre principis per guiar els estudis eclesiàstics 

Segons ha explicat el Dr. Armand Puig hi ha quatre principis de l’Església que han 
denominat les tres àrees en les quals es basa l’Ateneu Sant Pacià. 

L’Ateneu Sant Pacià comença un nou curs 
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L’Església ha rebut la missió de confessar, celebrar, expressar i viure la fe en Jesucrist 
mort i ressuscitat 

La primera és la confessió de la fe; la proclamació creient que es plasma en el Símbol de 
la Fe i que es fonamenta en la revelació o Paraula de Déu. Després hi ha la celebració 
de la fe, la pregària i la lloança que l’Església du a terme com a comunitat de fe i d’amor. 

L’expressió de la fe, que consisteix en la plasmació sensible; auditiva i visual, de les 
realitzacions de la naturalesa artística que donen forma a la bellesa com a camí cap a la 
veritat. Per acabar, l’última àrea és la vida en la fe; la manifestació de l’amor de Déu en el 
cor dels creients. 

Aquests quatre principis conformen les tres grans àrees de l’Ateneu Sant Pacià. El 
pensament teològic, la litúrgia i el diàleg. 

Escletxes en el jo impermeable a Déu 

Per què a l’any 1500 de la societat 
occidental era impossible no creure en 
Déu mentre que en el 2000 això és, fins 
i tot, inevitable? 

Amb aquesta pregunta, el professor de 
la Facultat de Teologia el Dr. Xavier 
Morlans, ha començat la seva lliçó 
inaugural per aquest nou curs 2018 / 
2019 de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià. 

Com trobar les escletxes: Part 1 

La primera part és el diagnòstic de Charles Taylor que explica  la importància dels 
imaginaris col·lectius o socials com atmosfera d’on neixen les idees clares i distintes. A 
partir d’aquí Taylor classifica en tres els tipus de secularització; la secularització com a 
retirada de l’Església, poder que mana de la societat; la secularització com a eliminació de 
les referències de Déu i per últim la secularització com a desaparició de Déu en l’imaginari 
social. 

Pel Dr. Morlans: “la revelació de Déu en Jesucrist i en l’Església suposa un acte de 
confiança en una cadena de testimonis que anomenem tradició”. Pel professor, una de les 
preguntes que cal fer-se és: “realment el jo postmodern és absolutament impermeable, o 
en realitat té algunes fissures o escletxes respecte a l’alteritat i la transcendència?” 

Com trobar les escletxes: Part 2 

Durant la lliçó, el Dr. Xavier Morlans ha destacat quatre escletxes que podrien fer que el 
nostre jo arribés a aquesta transcendència. 

Pràctica de la generació 

El punt de partida per trobar aquesta fissura és l’elaborat procés afectiu de la vida humana 
que porta al sorgiment del subjecte a través de la cura amorosa. Un procés que 
normalment és l’amor dels pares cap als fills. La cultura moderna ha fet veure l’home com 
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aquell ésser actiu, lliure, independent, racional, autònom; però la descripció afectiva de 
néixer és ben contrària, es contempla al fill absolutament passiu, incapaç, dependent i 
totalment en mans de l’altre. Això denota, com diu el Dr. Morlans, que: “no venim de 
nosaltres mateixos, som constitutivament fills i filles”. 

L’excedència dels afectes 

L’humà és afectiu 

L’ésser és amorós abans que raonable i  no pot ser raonable abans que amorós. Els 
vincles filials estan orientats en la nupcialitat, la inclusió, el compartir. Aquest fet és una 
porta oberta cap a la transcendència. 

La confiança 

La fe és la paraula que serveix per descriure aquesta dimensió constitutiva de l’humà. La 
fe és aquella absència de seguretat. La mare és un clar exemple de la confiança, de la 
humanitat que provoca aquesta escletxa en el jo per trobar a Déu i que ens apropa cap al 
saber i la veritat. 

Vector dels lligams i vincles 

Les pràctiques socials estan basades en forma de lligams i no es poden concebre sense 
ells. Llibertat desconnectada lligams és el denominador del projecte de la modernitat. 
Llibertat autoreferencial no és una finalitat sinó una condició necessària per construir bons 
lligams. 

Com trobar les escletxes: Part 3 

La tercera i última part de la lliçó del professor Xavier Morlans explica la relació entre la 
naturalesa i la gràcia o revelació. “El cristianisme és molt més que una doctrina sobre 
Déu, molt més que una moral a favor del bé. És una proposta, una cristificació lliure i 
volguda de la persona, del món i de la humanitat”. 

Ho ha explicat Morlans que ha donat tres propostes per trobar aquestes escletxes: la 
primera és la vivència a força de tenir un fill i tenir-ne cura; la segona és la de reconèixer 
que la persona humana no està en condicions d’abastar ni el principi ni el final de la seva 
existència; per acabar, establir una relació efectiva i afectiva amb Déu per proposar 
aquesta lliure trobada amb Jesucrist. 

El nou curs 

Comença el nou curs amb il·lusió i nous 
reptes que cal anar assolint durant l’any 
per anar creixent com a persones i en la 
fe. Per això, el cardenal Omella ha donat 
ànims a tots els presents per encarar un 
nou curs on “no tenir por de trobar el 
diàleg que és el contrast del moment 
actual i ens empeny a trobar camins 
d’esperança que guiïn la nostra societat”. 

Vegeu: https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/lateneu-sant-pacia-obre-les-portes-a-
un-nou-curs/ 
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Per Catalunya Religió. Dc, 26/09/2018 

(Jordi Llisterri -CR) L’actual superior general dels jesuïtes sempre recorda que Sant Ignasi 
demanava començar l’examen de la realitat amb una acció de gràcies i no amb 
lamentacions. Així ho fa el veneçolà Arturo Sosa en les seves visites arreu del món 
d'ençà que fa dos anys va ser escollit màxim responsable mundial de la Companyia de 
Jesús. I ho va fer aquest dimarts a Barcelona durant la visita a les comunitats dels jesuïtes 
a Catalunya. 

Aquest dimarts al vespre el superior general de la Companyia de Jesús va fer en una 
trobada oberta amb persones vinculades als jesuïtes a l’Església de Casp de Barcelona. I 
va deixar de banda les lamentacions: “A vegades amb la secularització creiem que 
perdem alguna cosa, sense tenir en compte la poca profunditat cristiana del règim de 
cristiandat”. Sosa sap que la secularització “a més o menys velocitat es dona a totes les 
parts del món”, no només a Catalunya. I per això diu que cal “atrevir-nos a veure la 
secularització com un signe dels temps, una manera amb la qual l’Esperit està parlant. 
Enlloc de lamentacions sobre el passat, preguntem-nos què diu el Senyor”. 

Si bé ha reconegut una secularització fruit de l’ateisme militant o del trencament del 
procés de transmissió de la fe, Sosa també creu que “quan una societat és secular, surt la 
curiositat per allò religiós”. 

Abans de l’acte obert, en una trobada amb periodistes insistia en la mateixa idea: “La 
secularització ens allibera de ser cristians per automatisme. Posa el cristianisme en el 
terreny d’una opció lliure”. També remarca que “la societat secular ens allibera d’associar 
la religió a la identitat de la tribu o de la nació”. Això permet al cristianisme “fer arribar la 
bona notícia a qualsevol cultura” i “encarnar-se en qualsevol cultura humana”. 

Arturo Sosa, superior general dels jesuïtes: “La secularització ens 

allibera” 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/venecola-arturo-sosa-nou-superior-general-dels
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El general dels jesuïtes també alerta contra el “fonamentalisme, que és una manipulació 
de la religió, i en certa manera una forma de secularització” perquè buida la fe i porta a 
“societats que semblen molt religioses però que són les més seculars. 

Visita a Catalunya 

Aquest és un dels eixos que ha marcat el discurs del pare Sosa. En una església plena, 
durant una hora i mitja representants de les diverses obres de la Companyia van 
interpel·lar el superior general. L’acte va ser presentat pel delegat dels jesuïtes de 
Catalunya, Llorenç Puig, i el provincial a Espanya, Antonio José España. La celebració 
ha acabat amb una eucaristia. 

Arturo Sosa ha estat a Catalunya per participar en una trobada de provincials dels jesuïtes 
a Europa que ha acollit la comunitat de Sarrià aquest cap de setmana. Després l’estada 
ha inclòs la visita a entitats com Migra Studium i Cristianisme i Justícia, el col·legi de Casp 
i la Fundació Jesuïtes Educació i una entrevista amb el cardenal Joan Josep Omella i els 
bisbes auxiliars. Dimecres la visita inclou Sant Cugat i la Cova de Manresa. 

Manresa, on Sant Ignasi va concebre bona part dels exercicis espirituals, és un dels punts 
significatius de la visita. Sosa explica que no hi havia estat des de feia molts anys. “Tots 
els jesuïtes hem fet exercicis, tots llegim l’autobiografia; són un referent i un llenguatge 
comú i per això la Cova i Manresa també ho són”. És “on Ignasi sent que hi va haver un 
canvi de visió de la seva vida” i tots els jesuïtes tenen com a referent la il·luminació del 
Cardener que va viure allà el seu fundador. El 2021 volen iniciar l’Any Ignasià que el 2022 
celebrarà els 500 anys de l’arribada a Manresa. Una oportunitat per rellançar el Camí 
Ignasià que ressegueix l’itinerari espiritual que va fer sant Ignasi de Loiola a Manresa.    

Repensar la Companyia 

Seguint les orientacions de la Congregació General de 2016, la Companyia de Jesús està 
immersa a escala mundial en la reflexió del que en diuen el “discerniment de les 
preferències apostòliques”. Possiblement la Companyia de Jesús és la congregació que 
més ràpidament va fer seves les orientacions del Vaticà II i el seu model eclesial i de 
presència en el món.  Especialment pel gir que va liderar el pare Arrupe. Sosa explica 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/superior-general-dels-jesuites-visita-sagrada
http://caminoignaciano.org/ca
http://caminoignaciano.org/ca
http://gc36.org/es/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/styles/imatge3x3/public/node_images/sosaimg_4976.jpg?itok=CqSopGly
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que aquest discerniment no representa cap “ruptura” però que s’ha de fer aquesta revisió 
perquè “el món ha canviat més amb 50 anys que amb 500”. 

L’eix principal és com contribuir a la reconciliació -entre les persones, amb la natura i amb 
Déu- i a la justícia. Això demana posar de nou sobre la taula la desigualtat creixent -“no 
podem resoldre el problema de la fam havent-hi menjar per a tothom”-, i “el nou repte de 
la interreligiositat i l’interculturalitat”. 

Sosa veu que aquesta diversitat és una riquesa. Per exemple “Barcelona és una 
experiència multicultural” que no era fa 50 anys. Per això diu que “el rostre de Déu és avui 
un rostre més intercultural”. 

Pastors i ovelles 

A l’acte de l’Església de Casp, Arturo Sosa també va reflexionar sobre quina Església 
demana aquest nou context. Una Església Poble de Déu, comunitat de comunitats. Falta 
per arribar-hi, perquè “el model del Concili Vaticà II està encara sense encarnar”.   

Un exemple és com s’ha 
llegit durant segles la 
imatge evangèlica del bon 
pastor, on un ramat 
segueixen els pastors: “la 
imatge del bon pastor no 
ens diu que hi hagi uns 
pastors i unes ovelles; ens 
diu que som tots els qui ens 
hem d’entregar com el 
pastor s’entrega a les seves 
ovelles, donant la vida”. Per 
això, “parlem l’acció de 
l’Església com a pastoral, 

perquè tots som pastors”, tot i que "encara som lluny d'una església lluny del bon pastor o 
de ser comunitat de comunitats". 

També va parlar sobre “l’experiència de vergonya i de dolor” dels abusos comesos dins de 
l’Església. Sosa va subscriure la recent carta del papa al Poble de Déu. I va donar suport 
a la política del papa Francesc que “ha afrontat de cara el tema dels abusos, amb fets 
inèdits com retirar un cardenalat”. 

Sosa va explicar que “els abusos revelen la pervivència del pecat en l’Església” però que 
hi ha un tema més de fons, “la cultura que produeix la vulnerabilitat i els abusos contra 
tants vulnerables”. És un dels camps on més cal treballar i que marca les orientacions 
dels jesuïtes aprovades en la darrera Congregació General. Aquesta tasca és el que 
“generà confiança: podrem confiar en l’Església si nosaltres generem confiança”. 

La lectura dels signes dels temps també va portar Sosa a destacar que la disminució del 
nombre de jesuïtes ha anat acompanyada de l’augment de la presència apostòlica de la 
Companyia que no es podria fer sense els laics. A l’actual província d’Espanya n’hi ha 
més de 10.000 implicats en diverses obres. En canvi, “mai havíem tingut 10.000 jesuïtes a 
Espanya”. 
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/arturo-sosa-superior-general-dels-

jesuites#slide-10-field_galeria_de_fotos-229575 
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Em preguntes què has de fer per seguir Jesucrist. Vols seguir-lo. Com? 

 
ADMIRACIÓ. Medita durant una estona cada dia els evangelis. Fixa la teva atenció de 
manera especial en Jesús. Veuràs com l’aniràs admirant: la seva senzillesa, la seva 
intel·ligència, la proximitat als malalts, als marginats, als infants... els consells, la 
sinceritat, la imaginació de les paràboles... Deixa que tot això et vagi impactant, supera les 
rutines i medita-ho com a novetat i com a llum en les foscors actuals. Realment, Jesús és 
admirable!!  
 
FASCINACIÓ. La clau per fer un pas endavant en el coneixement de Jesús és intentar 
contemplar el seu interior. Com a ser humà, la seva estructura psicològica es mou en els 
paràmetres humans. A partir de les realitats que admires, intenta descobrir els seus 
sentiments, les emocions del seu cor, les seves recerques, decepcions, amistats, dubtes, 
il·lusions, el seu món interior i la relació amb el Pare. Realment, la vida interior de Jesús, a 
mida que la vas intuint, és fascinant. 
 
AMOR. Com la fontana que neix del cor de la terra, l’amor neix de l’admiració i la 
fascinació. Així passa, no creus? Sobretot si l’altre et mostra un sentiment favorable, i més 
encara si et diu amb fets i paraules que ell t’estima fins i tot abans que tu el coneguis. 
Com interpretar, si no, aquelles paraules: “Veniu a mi tots els qui esteu cansats i 
afeixugats... que soc mans i humil de cor”. El nostre amor, petit i fluctuant com una flama 
moguda pel vent de la vida, resulta que es troba amb el seu amor. 
 
DONACIÓ. Aquest amor no és per quedar-se contemplant mentre la vida passa. És un 
amor que t’agafa de la mà i diu: Anem!! Cap a la família, la comunitat, la professió, la 
política, el món. Actius, passius, contemplatius i creatius. Anem! No pas sols sinó en 
companyia, en grup. No pas els més creguts i autocomplaents. Vinga, que fa falta, que el 
temps corre, i hi ha tanta gent que pateix. Jo seré amb vosaltres fins a la fi dels temps. 
Què et sembla? D’acord, Senyor. 

Jesús Renau, sj 

Admiració, fascinació, amor i donació 

 

 



29 | 41 

 

 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO 

A LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA 

 22-25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

Autor Papa Francesc 

198 Títol 
Viatge Apostòlic del papa Francesc a Lituània, Letònia i 
Estònia, 22-25 de setembre de 2018 

Font  www.vatican.va  

Publicat 27 de setembre de 2018 

Servei de Documentació:  

« Viatge Apostòlic del papa Francesc a Lituània, Letònia i Estònia » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.vatican.va/


30 | 41 

 

 
Quan les NNUU, l’OIT i els Sindicats de tot el món celebren aquesta Jornada, escau 
recordar que la Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la 
classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica també colpeja el 
món del treball amb acomiadaments i atur, afectant sobretot les persones que fan les 
feines més senzilles i menys qualificades. Fa anys la societat hi va reaccionar amb 
múltiples iniciatives, també l’Església amb la seva Doctrina social. 

Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les rendes del capital i les del treball. 
Cada vegada les persones riques són més riques i les pobres més pobres i empobrides. 
L’economia no busca frenar aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els 
mercats no creen prou llocs de treball per a tothom, cosa que provoca disfuncions i 
desigualtats injustes i que clamen el cel. 

En aquesta nova Jornada mundial pel treball decent, les 
entitats sotasignades reiterem que és prioritari construir 
una societat que ofereixi treball a tothom, facilitant 
l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als 
projectes de vida personals i familiars. 

 

Per això fem una crida reivindicant amb tota fermesa 
les mesures següents: 

 

- Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i 
formatives. Sense menystenir els subsidis i les 
assegurances d’atur, allò que la gent més reclama 
sempre és un treball.  

- Sou mínim interprofessional almenys de 1.000 
€/mes. És una demanda molt generalitzada i ben 
vista per molts dels agents socials. 

- Reducció de jornada per poder treballar més gent i afavorir la conciliació laboral. 
Avui amb les 40h treballen a Espanya 19 M de persones, amb 30h en podrien 
ésser quasi 25 M. 

- Renda garantida de ciutadania per a totes les famílies que ho necessitin, 
acompanyada d’activitats formatives o culturals. 

- Qualificació i requalificació de tots els llocs de treball, també dels més senzills. 
Dedicació especial als qui fan serveis a les persones i a les famílies. 

- Eradicació del frau i, fent que totes les empreses paguin aquí allò que els pertoca, i 
treballar per l’eliminació dels paradisos fiscals arreu del món.  

- Solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, que garanteixi una 
acollida humana i la plena integració social. 

- Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les 
iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària. 

 

Amb el desig i l’esperança de poder recuperar aviat la normalitat política a Catalunya, les 
nostres entitats es comprometen a urgir totes les autoritats perquè siguin sensibles a les 
necessitats de tantes persones que busquen i no troben una feina digna i decent. També 
fem una crida a tota la ciutadania perquè amb les seves actituds impulsin unes estructures 
socioeconòmiques més solidàries i fraternals. 

Jornada Mundial Pel Treball Decent 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

« Per què costa tant comunicar la fe 
avui? Propostes » 

L’evolució de l‘imaginari col·lectiu en els darrers tres-cents anys a occident i la 

influència dels avenços de la ciència i de la tècnica ens han portat a l’actual 

situació en que una gran majoria de la gent viu com “impermeable” a Déu i 

instal·lada en el mite del jo omnipotent o del voluntarisme màgic: la creença que 

està en poder de cada individu la possibilitat de ser el que vulgui. Malgrat tot una 

colla d’autors ben actuals i diversos (Bauman, Touraine, Taylor, Zizek,...) tan 

creients com ateus, concorden en assenyalar unes escletxes per on les persones 

encara resten obertes a la transcendència: l’experiència de no ser auto-generats, 

sinó de ser “fills” d’un altre, l’experiència d’engendrar i cuidar una nova vida, la 

necessitat d’afecte i de reconeixement, la impossibilitat d’una vida sense confiança, la urgència de vincles i 

la necessitat de pertànyer a quelcom o a algú,... 

Són escletxes o clivelles per on amb un diàleg pastoral que cal aprendre a articular encara podem proposar 

una fe cristiana amb sentit. En efecte: la fe cristiana hi té molt a dir i a aportar pel que fa a l’engendrar, 

l’amor, la fe/confiança i els lligams intensos. El repte és com proposar-ho en diàleg amb les experiències 

concretes dels nostres contemporanis.  

a càrrec de   
Xavier Morlans Molina 

Nascut a Llinars del Vallès (1949) (Barcelona). Prevere de la diòcesi de Barcelona des de 1976.  Doctor en 

Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi sobre Maurice Blondel (1989). Professor de 

Teologia Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya (des del 1991). Cercador de nous llenguatges 

musicals i audiovisuals per a l’evangelització. Consultor del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova 

Evangelització. Actualment es vicari de l’Hospital de Campanya de Sta Anna (Barcelona). Morlans, sovint 

més conegut per les seves intervencions com a animador musical i pastoral, ens està aportant ara, diríem 

que en la seva maduresa, una veu teològica que uneix al rigor i a la claredat expositiva, l’explicitació de la 

dimensió pràctica de l’Església en sortida. El seu darrer llibre: El primer anuncio. El eslabón perdido (PPC 

2009) 

 

 
Data: 20 d’octubre de 2018, dissabte. Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres XM 

 

« Per què costa tant comunicar la fe avui? Propostes » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Setmana de Portes Obertes 
 
Centre Francesc Palau, espai 
d’interioritat 
Del 15 al 20 d’octubre 
 
CONEIX I ASSABOREIX el 
Centre Francesc Palau 

En silenci la recerca de sentit 
interior des del conèixer-se 
en solitud. 

Des del Centre Francesc Palau 
creiem que tota novetat cal ser 
presentada i oferta a totes 
aquelles persones que un té a 
prop, amb aquesta idea volem 
obrir la casa a tots vosaltres, 
per tal que pugueu "conèixer i 
assaborir" el que volem oferir. 

Per aquest motiu el pròxim dia 
15 d'octubre iniciarem una 
setmana de portes obertes a 
l'espai d'interioritat, cada dia a 
la tarda aprofundirem en algun 
aspecte dels que ens varen 
semblar essencials, així 
iniciarem la setmana amb el 
tema "Viure caminant en veritat" 
de la mà de la filòsofa Natàlia 
Pla que ens endinsarà en la 
profunditat del Viure, l'endemà, 
Teresa Guardans ens aportarà 
des de la seva experiència "la 
saviesa del silenci" i amb ella 
arribarem al tercer dia en què Francesc Grané ens desgranarà aquest títol "No estem 
"huecas por dentro" descobreix la teva bellesa interior". 

El dijous tindrem el dia dedicat als místics del Carmel, de la mà de Miguel Màrquez, ocd i 
de Carmen Parra, cm, que ens guiaran en "caminar a la llum dels místics del Carmel: 
Arrels i fruits a Francesc Palau". 

"Del diàleg interreligiós a la comunió" no volem que sigui només el títol de la taula rodona 
de divendres a la tarda, sinó que volem que sigui l'experiència que tindrem al passar de la 
conversa a la celebració interconfessional que tindrem aquell dia 

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

exercicis, presentacions… 
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I acabarem la setmana gaudint de la bellesa musical i poètica del grup Airun que ens 
aportarà la seva obra Mystica, tot teixint des de textos dels místics un bell itinerari. 

La primera setmana d’octubre el bisbe claretià 

Josep Maria Abella serà a Catalunya. Durant 

aquesta breu estada compartirà el seu 

testimoni com a missioner i ara bisbe auxiliar 

d’Osaka, al Japó, el dissabte dia 6 a dos 

quarts d’onze del matí en una sessió oberta a 

la Sala Claret de Barcelona (al número 45 del 

carrer Sant Antoni Maria Claret). El pare 

Abella va ser ordenat bisbe el passat 16 de 

juliol. 

El pare Josep Maria Abella va ser superior 
general dels Missioners Claretians durant 12 

anys, del 2003 al 2015. Va néixer a Lleida el 1949, va ingressar als missioners claretians 
i es va formar a Catalunya, des d’on va ser destinat al Japó el 1969. Després de diverses 
responsabilitats en el Govern General dels Missioners Claretians, el 2015 va tornar al 
Japó on era rector de la Catedral d’Osaka. 
 

Sessió “Un bisbe català al Japó. Testimoni del missioner claretià Josep 
Maria Abella”. 
 
Dia: 6 d’octubre de 2018 
Hora: 10:30h 
Lloc: Sala Claret de Barcelona 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bisbe claretià Josep Maria Abella visita Catalunya 

 

 

http://claretians.cat/2018/07/19/lordenacio-episcopal-del-pare-abella-al-japo/
http://claretians.cat/wp-content/uploads/2018/09/20181006-bisbe-catala-japo-josep-maria-abella.jpg
http://claretians.cat/wp-content/uploads/2018/09/20181006-bisbe-catala-japo-josep-maria-abella.jpg
http://claretians.cat/wp-content/uploads/2018/09/20181006-bisbe-catala-japo-josep-maria-abella.jpg
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Curs «Atrapats pel temps. Repensar el temps per a una vida en 
plenitud» - Cristianisme i Justícia 

 
Som conscients de què alguna cosa no acaba de rutllar en la vivència del temps que té la 
nostra societat: esgotament, superficialitat, dispersió…  
 

Vivim malament el temps: amb presses, sense atendre mai allò que realment voldríem, 
sense copsar el sentit final que s’amaga darrere les nostres renúncies.  
 

Per això volem reflexionar al voltant del temps i de com el vivim. Parlarem de fins a quin 
punt les estructures socials i econòmiques marquen uns ritmes que condicionen la nostra 
vida. Reflexionarem sobre com afecta tot això a la fe i a la nostra noció d’esperança i ens 
dotarem d’eines vitals, espirituals i d’acció per a viure un temps que sigui vida en plenitud. 
 

18 d’octubre. «Festina lente» (Afanya't lentament). Una mirada sobre el temps des de la 
vida contemplativa. Gema Juan 
 

25 d’octubre. Què vol dir pensar l’eternitat avui? Nurya Martínez-Gayol 
 

8 de novembre. La plenitud del temps. Josep Mª Lozano 
 

15 de novembre. Temps productius contra temps reproductius. Sandra Ezquerra 
 

22 de novembre. El temps, tribunal de la història. Manuel Reyes Mate 
 

29 de novembre. Construir avui l’esperança. David Fernández 

 

Per a més informació i inscripcions: https://www.cristianismeijusticia.net/curs-atrapats-pel-
temps?id=246 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12325&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12326&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12327&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12328&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12329&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12330&qid=970854
https://www.cristianismeijusticia.net/curs-atrapats-pel-temps?id=246
https://www.cristianismeijusticia.net/curs-atrapats-pel-temps?id=246
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Acte d’inauguració del curs 2018-2019 – Cristianisme i Justícia 

Ecologia i feminisme: finestres per a una nova utopia 

Amb Yayo Herrero, antropòloga, enginyera, professora i ecofeminista 

Ha estat coordinadora estatal d’Ecologistes en Acció i ha participat en nombroses 
iniciatives socials sobre la promoció dels Drets Humans i l’ecologia social. Actualment és 
professora de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i directora general 
de FUHEM. Presentarem també les línies de reflexió i les novetats d’aquest nou curs. 

Dilluns 15 d’octubre a les 19h 

Església del Sagrat Cor (Casp, 27, Barcelona) 

Presentació a la ciutadania d’acidH i l’intel·ligència límit (IL) 
  
2 D'OCTUBRE A LES 12H A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ (acidH) 
C/ Mila i Fontanals, 14 – 26, 1r 1ª 
 
Qui són les persones amb IL? Les persones amb intel·ligència límit (IL) no duen 
escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d’ull, 
passen desapercebudes, però els dèficits es detecten en la capacitat adaptativa al 
menys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, 
habilitats socials/interpersonals, utilització dels recursos comunitaris, autocontrol, habilitats 
acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. La diversitat és un traç principal de esbós 
del col·lectiu. 
Cada persona amb IL, com tothom, independentment del seu quocient intel·lectual, té 
unes necessitats determinades. No tenir uns trets físics que evidenciïn la IL fa habitual el 
sentiment de incomprensió entre les persones del col·lectiu, a vegades per part de la 
família, els professionals i la societat. 
 
VINE A CONÈIXER D’APROP LA REALITAT D’AQUESTES PERSONES I 
COL·LABORAR AMB ELLES! 
T'ESPEREM EL  2 D'OCTUBRE DE 12h A 13h LA SEU DE L'acidH 
Confirma l'assistència al 93 285 99 77 

 

Racó de lectura 
Los Consejos Evangélicos 
STEFANO GUANIRELLI 
 
Notas pisicològicas y espirituales de un canto a tres 
voces. 
Ed. Sígueme 
 
Els Consells Evangèlics no els podem veure com una 
limitació per al desenvolupament de la persona. 
 
Stefano Guanirelli ens ajuda a entendre des d’una 
perspectiva psicològica i espiritual la singularitat de cada 
Consell i a la vegada la unitat dels tres. Representen un 
cant a tres veus. 
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LO QUE NO SE DA SE PIERDE 
Retrato de la missionera Isa Solà 

Presentació el dilluns 22 d'octubre  

A les 7 de la tarda,  

a la Casa del llibre de Rambla de Catalunya. 

 

Taller de Formadors/es: 26 i 27 d’octubre de 2018 
  
A LA ATENCIÓN DE LOS/AS SUPERIORES/AS MAYORES 
   
Como en el año anterior, el Area de Formación y Espiritualidad junto con  el Centro 
Médico-Psicológico, propone la continuación en la Formación iniciada el curso anterior 
para ayudar a los jóvenes en  su proceso de formación y maduración personal y 
comunitaria  en la vida religiosa. 
 
Este Taller está particularmente dirigido a los Formadores para las etapas primeras de 
formación, dándoles  elementos para continuar un acompañamiento más adaptado a los 
jóvenes que viven este momento importantes de sus vidas. 
 

 FECC Informa. Núm. 696 (25.09.2018)  

S’inicia el debat pressupostari  

Recullen els diaris que el dimecres dia 19 el vicepresident i conseller d'Economia de la 
Generalitat va iniciar els contactes amb els grups polítics del Parlament per començar a 
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parlar dels pressupostos de l'any 2019. Segons les notícies, “el vicepresident compta amb 
la CUP per tirar endavant els comptes, però no descarta pactes amb el PSC o els 
comuns”.  

S’obre un període d’especial expectativa, perquè som conscients dels problemes que 
comporta l’actual situació de pròrroga pressupostària, que ha estat referida pels gestors 
públics com una de les més grans dificultats per exercir la política econòmica que 
necessiten els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i també el sector educatiu.  

És, per tant, un temps de deliberació, per a que l’executiu posi sobre la taula les polítiques 
educatives i les preferències d’actuació, així com veure de quina manera l’aritmètica 
parlamentària, però també la decisió i la voluntat d’afrontar els grans comptes des del 
Govern, acabaran dibuixant l’escenari en què ens haurem de moure l’any vinent.  

No són pocs els reptes del món educatiu i, en particular, del sector concertat. Alguns han 
estat reconeguts i explicitats per les pròpies autoritats d’ensenyament. D’altres són 
reivindicació històrica del sector, derivada dels sistemàtics incompliments, per acció o 
omissió, de les actuacions que el nostre ordenament imposa a l’estat en general i a 
l’administració educativa en especial. Fugint de ser exhaustius, no estaria de més 
repassar alguns d’aquests reptes o reivindicacions. Tenir-les present per part del Govern i 
de les forces parlamentàries als processos d’elaboració dels pressupostos contribuirà a 
assolir els tan anhelats equilibri i equanimitat en el Servei d’Educació de Catalunya.  

Al juliol del 2017 finalitzava el termini que la LEC estableix per a l’homologació de les 
condicions retributives i laborals dels docents que presten serveis en els nivells 
concertats amb els dels centres públics d’ensenyament. Una homologació que té unes 
derivades que afecten jornada laboral, càrrega horària lectiva, manera de finalitzar la 
carrera professional, percepció de determinats complements... Aspectes que constitueixen 
una necessària partida pressupostària que neix de l’estricta aplicació d’un mandat legal i 
que, a hores d’ara, és inexistent.  

L’acord de plantilles dels centres concertats no es renova des de 1995, malgrat els 
canvis evidents que ha experimentat l’educació al nostre país al llarg d’aquests anys. 
Sense entrar a valorar el volum de les plantilles dels centres públics, és evident 
l’existència d’una discriminació en el tractament que l’Administració fa a l’escola 
concertada en aquesta matèria, que cal reconduir incrementant la dotació horària de 
professorat en els diferents nivells concertats. Sense oblidar que l’Administració ha de 
participar en la solució de la crítica situació derivada de la renúncia unilateral per part 
d’aquella a l’abonament del premi de fidelitat.  

S’ha de desenvolupar el ‘Decret d’Inclusió’. El concepte és el d’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, tal com ho regula el Decret 150/2017, 
de 17 d’octubre. És un concepte que suposa un canvi de paradigma en passar de l’escola 
inclusiva al sistema educatiu inclusiu, i té com a destinataris tots els alumnes en totes les 
etapes educatives. Això acaba significant la personalització de l’aprenentatge perquè cada 
alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats, l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació integral i amb 
expectatives d’èxit, la formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement 
col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits, la dotació del personal de 
suport necessari... L’Administració ha de garantir que tot l’alumnat, però particularment 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, rebi l’atenció que mereix, que compti amb 
nombre d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic, de suport. Els recursos 
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han de ser proporcionals, universals, suficients, inicials i equitatius en tots els centres que 
configuren el Servei d’Educació de Catalunya. Es mantindrà la precarietat actual o 
s’atendrà i garantirà la suficient dotació pressupostària que aquest compromís exigeix?  

Finançament de les places de 0 a 3 anys. Com ens diu l’ordenament, el primer cicle de 
l’educació infantil s’integra en una etapa educativa única, organitzada en dos cicles, amb 
identitat pròpia, que ha de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, 
social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un 
clima i un entorn de confiança. A Catalunya (dades del curs 2017/2018), la taxa 
d'escolarització de menors de 3 anys arriba al 38,6%. S’ha de recuperar el finançament 
estable del funcionament del servei que en garanteixi la sostenibilitat econòmica dels 
centres que imparteixen aquesta etapa, públics o privats. S’ha de restablir la línia de 
subvencions a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social que escolaritzen 
alumnes de zero a tres anys, de manera que l’Administració col·labori en el finançament 
de la llar d'infants recuperant com a mínim els imports que s’atorgaven abans de la 
retallada pressupostària i que contribueixen a minorar les quotes que han de satisfer les 
famílies.  

Tota la normativa que regula el dret a l’educació, i fent esment especial a la LEC, preveu 
que la Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos econòmics per 
garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments 
declarats gratuïts i universals. Els costos d'escolarització dels ensenyaments objecte de 
concert no haurien de ser en absolut un factor que incidís de manera determinant en la 
decisió dels pares a l'hora d'escollir escola de la seva preferència. I també s’ha d’acabar 
amb la tensió derivada d’aquesta realitat. El concert no garanteix la gratuïtat de 
l'ensenyament, i en les actuals circumstàncies es fa difícil la viabilitat econòmica dels 
centres. Aquest infrafinançament alimenta la demagògia que es fa al voltant del cost de la 
plaça a la concertada, quan en realitat només es pot parlar d'equitat en un sistema en què 
el finançament estigui garantit en condicions d'igualtat per a totes les famílies.  

Molt recentment (Diari Segre, 23.09.2018), i preguntat pel periodista si ‘hi haurà més 
control de la concertada perquè les quotes no siguin una barrera d’entrada, el Conseller 
d’Ensenyament ha afirmat que “hi haurà un control perquè escoles públiques i 
concertades garanteixin la gratuïtat”. I, continua el Conseller, aquesta garantia es farà 
perquè “comptem amb el servei d’Inspecció i amb uns criteris claríssims a aplicar, i la 
voluntat d’efectuar un finançament asimètric, ja que hi ha escoles que segurament reben 
pocs diners per la feina que fan. No totes les escoles tenen les mateixes necessitats de 
beques de menjador, de compartir llibres o de facilitar tablets”. Després, quan se li 
pregunta si ‘Tampoc es podrà segregar per qüestions socioeconòmiques?’, respon que 
“Hi ha centres concertats que fan una funció social evident i reben un finançament que és 
insuficient, com també hi ha centres públics que realitzen una funció social o que compten 
amb un volum d’alumnes amb necessitats educatives especials que reben un finançament 
insuficient”.  

Amb molts matisos que caldrà precisar, no desagrada que el mateix Conseller, en la línia 
d’altres Consellers i Conselleres del Departament, reconegui la insuficiència dels recursos 
que rep l’ensenyament concertat. És indubtable la insuficiència del finançament públic als 
centres d’iniciativa social, on es troben els privats que reben aquests ajuts i que formen 
part del Servei d’Educació de Catalunya. Les bones paraules han de donar pas a la 
realitat del pressuposti com el millor escenari per desterrar d’una vegada per totes 
aquesta profunda i reconeguda injustícia.  
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No oblidem, però, la complexa situació per la qual travessa el model d’escola concertada, 
ni l’evidència sorgida en el debat de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, on 
per obtenir el suport polític al projecte i la llei que l’acompanya, es van incorporar mesures 
que objectivament constitueixen un greu risc per a la pròpia supervivència d’alguns 
centres concertats i una barrera al creixement equilibrat i conforme de l’escola concertada 
al nostre país dins del context del Servei d’Educació de Catalunya.  

El tractament pressupostari no ha resolt fins ara els greuges existents en el nostre sector. 
És d’esperar que, en benefici de la necessària i volguda pau social, el nou debat 
pressupostari que ara s’inicia no es converteixi en un mercadeig que ignori i conculqui 
drets i deures fonamentals consolidats, ni una realitat fruit d’una història de compromís de 
la societat civil amb l’educació ni que l’ensenyament concertat no sigui moneda de canvi 
de cap interès espuri i contrari a una realitat que es mesura en termes de pluralitat, 
convivència i democràcia.  

 Signes dels Temps a TV3: Missioner a Madagascar  
 

 
Madagascar és un dels països més pobres del món. La seva bellesa natural contrasta 

amb una població pobra que pateix la malària i la tuberculosi. Els missioners paüls van 

arribar a aquesta illa africana al segle XVII per ajudar-hi els més necessitats. “Signes dels 

temps” entrevista Fermín Maroto, religiós paül que des de fa 50 anys viu a Madagascar. 

La conversa s’ha gravat a la capella de Santa Eulàlia de Castelldefels. 

Aquest diumenge 30 de setembre a les 10.30 a TV3. 
 

També podeu consultar el programa que es va emetre la setmana passada: 
 

Carmelites Vedruna (entrevista a Maria Teresa Llach) 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/carmelites-vedruna/video/5786794/ 
  
Vedruna amb els desnotats (testimoni de Carme Lleyda) 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/vedruna-amb-els-
desnonats/video/5786861/ 
 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/carmelites-vedruna/video/5786794/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/vedruna-amb-els-desnonats/video/5786861/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/vedruna-amb-els-desnonats/video/5786861/
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El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

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

 

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

Twitter Tindràs informació diària. 

 

 
 

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 MISSIÓ 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 
 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 

http://www.urc.cat/
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

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

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

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

 

 

 
 

 

  
2018  

  
 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  

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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