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La URC, una respuesta conciliar al cambio social 
 
“Vida Nueva” va demanar una pinzellada històrica de l’URC com anticipació de la 
constitució de CONFER. La Unió de Religiosos de Catalunya va aplegar en una sola 
entitat la branca femenina i la masculina de la vida religiosal’any 1980, 14 anys abans de 
la primera assemblea general de CONFER. Aquest és el text de l’article. 

 
La URC, una respuesta 
conciliar al cambio social La 
URC (Unión de Religiosos de 
Cataluña) nace en el cruce de 
dos acontecimientos de una 
importancia histórica 
indudable: el postconcilio y el 
advenimiento de la 
democracia, frutos ambos de 
sueños y desafíos vividos 
también por la vida religiosa. 

Se constituyó en Barcelona el 
29 de abril de 1980. Aglutinó a 
las CONFER masculina y 
femenina de Cataluña, que 
existían previamente por 
separado. La vida religiosa 

supo leer, con más esperanza que resistencia, la historia del momento desde un prisma 
conciliar. El advenimiento de la democracia requería actitudes nuevas, que se fueron 
gestando con sentido de anticipación. Una muestra fue la RAP (Reunión de Abades y 
Provinciales), que nació en 1966 y que sigue funcionando en la actualidad. Se trataba de 
encuentros más bien informales con la única intención de compartir preocupaciones 
comunes y de situarse ante el futuro que se adivinaba. Los tiempos no eran fáciles.  

El discernimiento requería su tiempo para un cambio de mentalidad. La vida religiosa en 
Cataluña abrió, a través de la URC, un nuevo espacio de comunión y diálogo. El 
conocimiento mutuo favoreció el entendimiento entre todos. El objetivo consistió a vivir a 
fondo la centralidad de Jesús y, a la vez, acentuar la colaboración en la misión de 
anunciar el evangelio en un contexto cambiante y secular. La encarnación, que incluye la 
atención a la lengua, ha sido un criterio exigente que la vida religiosa consideró 
irrenunciable. Por eso, se procedió a buscar en la URC un sistema que, sin romper con el 
conjunto, lo dotara de personalidad propia para atender mejor las necesidades 
circundantes. Se decidió que en la comisión permanente, ahora junta directiva, la 
presencia masculina y femenina fuera paritaria, anticipando así las demandas actuales de 
la sociedad. La vida religiosa dedicó grandes esfuerzos para aplicar los mensajes 
conciliares, consciente de que cualquier cambio provoca resistencias, crisis, 
polarizaciones... Cerrarse significaba elegir la seguridad y mantener un conflicto con el 
mundo, dejar de estar. Abrirse implicaba el riesgo de estar en el mundo pero dejándose 
devorar por él. La opción evangélica es clara: estar en el mundo sin ser del mundo. Hoy 
se habla de una Iglesia en salida. No siempre se encontró el equilibrio, a pesar de que se 
purificaron motivaciones con el paso de un cristianismo sociológico a un cristianismo, 
cada vez más, en diáspora. 

D’entrada 
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Desde la constitución de la URC, se han llevado a cabo muchos proyectos interesantes 
con claro sentido de intercongregacionalidad, que compartimos entre laicos y religiosos. 
Dos asambleas anuales, formación inicial conjunta, formación permanente actualizada, 
congreso y simposios, ejercicios espirituales, encuentros entre comunidades… Somos 
más conscientes de nuestra pobreza y fragilidad. Con luces y sombras, seguimos a 
Jesús, vivimos el pulso de la Iglesia como pueblo de Dios, nos comprometemos en 
misiones de frontera, nos encontramos en los márgenes de la sociedad y abrimos un 
canal de espiritualidad y trascendencia. Hoy tenemos nuevos retos y desafíos de grandes 
proporciones. 
 

La intercongregacionalitat d´una beatificació 

La beatificació dels 16 màrtirs, realitzada dissabte passat a la Basílica de la Sagrada 
Família ha tingut com a lema: “El sí a l´Amor”. Els temes essencials apunten al martiri, a la 
vivència de la fe amb el coratge i la fidelitat enmig de temps convulsos fins a lliurar la vida. 
Voldria, però, fixar-me en alguns aspectes 
secundaris que, malgrat tot, són força 
rellevants perquè palesen un valor creixent 
de la vida religiosa: la intercongregacionalitat. 
Podrien esmentar-se’n d’altres que deixo ara 
de banda i que també mereixerien alguna 
consideració. 

1. Una causa única. 
Tres congregacions: Sant Pere ad Vincula, 
Caputxines de la Mare de Diví Pastor i 
Franciscanes dels Sagrats Cors, han agrupat 
els seus processos en una mateixa causa, 
presentada per l´arxidiocèsi de Barcelona.  
Aquesta decisió ha implicat un treball conjunt 
d´integració de tres processos diferents en 
els seus orígens, però compatibles amb la 
seva essència i finalitat. En cap cas es 
perden els perfils propis i la diversitat de 
carismes. No obstant, es remarca un valor 
més fonamental: el testimoniatge de la fe i de l’amor a Jesús. Una lliçó que es pot 
estendre a altres àrees com l`evangelització i l’apostolat. 
 
2. Una celebració unificada 
Conseqüència del fet anterior, la celebració ha tingut tres moments compartits: la vigília a 
la Basílica de Santa Maria del Mar, la beatificació a la Basílica de la Sagrada Família, i la 
missa d’acció de gràcies a la Catedral, encadenant un tríduum de divendres a diumenge, 
ple d’espiritualitat i fraternitat. El dinar, celebrat als dos claustres del seminari conciliar, 
també ha integrat els tres grups de manera barrejada. Els tres superiores generals, dues 
religioses i un religiós, han tingut un paper rellevant, especialment en estat situats al 
presbiteri i al final de la beatificació, quan han parlat a l’assemblea que emplenava la 
Basílica. Gestos senzills, plens de significat. 
 
3. La presència de tres laics al grup 
Tres dels setze màrtirs eren laics, dues senyores i un senyor, vinculats inicialment a la 
causa de Sant Pere ad Vincula. La presència d’aquests laics esdevé un signe creixent 
dels fonaments compartits entre religiosos y laics, que no és altre que la fe en Jesús i 
l’anunci del Regne de Déu. Tres realitats adjetives que tenen el mateix substantiu. 
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Impacte cerebral de la mentida 
  
Escolto a la televisió declaracions de determinats líders polítics i observo l’expressió del 
seu rostre. En alguns casos, menteixen de manera insistent amb tota naturalitat. Llegeixo 
escrits de determinats jutges i fiscals on es detecten grans mentides, redactades sense 
perdre el pols. Determinats periodistes propaguen notícies falses (fake news) i s’instal·len 
en la postveritat sense cap remordiment. I així molts altres col·lectius i casos. En comptes 
de buscar la veritat, es tracta d’incrementar tant la mentida que faci inviable conèixer els 
fets amb certa seguretat. La gent es desconnecta i es desanima. Abandona. Amb això, 
deixa el camp lliure als manipuladors que, justament, en busquen la inhibició. 

  

A l’octubre del 2016, la prestigiosa revista Nature Neuroscience va publicar l’article “The 
brain adapts to dishonesty”, una investigació de quatre científics de la University College 
de Londres (UCL) segons la qual «quan mentim l’amígdala produeix una sensació 
negativa que s’esvaeix a mesura que continuem enganyant». Com més mentides, menys 
resistència. La primera vegada, un es posa vermell i se sent culpable. A mesura que es 
diuen més mentides, la incomoditat desapareix i augmenta la gravetat de les falsedats. El 
cervell s’adapta. Es diuen mentides amb la mateixa facilitat amb què es recita la taula de 
multiplicar. Les eleccions es nodreixen de mentides i manipulacions de gran profunditat. 
Ho veiem en molts llocs. S’aplica el principi que el fi justifica els mitjans. S’expulsa l’ètica 
del camp social. La tecnologia difon les mentides per terra, mar i aire. Nosaltres, a voltes, 
en som responsables. Els danys són incommensurables. 

La mentida de l’existència d’armes de destrucció massiva a l’Iraq va donar impuls a una 
guerra sagnant, que a més va repercutir a Espanya en afegir-se una mentida sobre 
l’autoria de l’atemptat d’Atocha, que va provocar un gir electoral. Una mentida n’acostuma 
a necessitar d’altres per mantenir el relat. Qui menteix, intenta enganyar els altres. Amb la 
insistència, el cervell s’adapta i s’acaba enganyant ell mateix. Una realitat que afecta 
tothom. 

 
Lluís Serra Llansana 
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PROGRAMA XXV ASAMBLEA GENERAL 13-15 noviembre 2018 

A los 25 años de nuestro caminar juntos como una única CONFER, reafirmamos nuestra 
confianza en el Señor que nos llamó.  

Agradecemos el camino que hemos recorrido fiados de su Palabra y afrontamos con 
esperanza y llenos de gozo este nuevo tiempo que se nos anuncia, porque quien nos 
llamó lo sigue haciendo hoy.  

El Señor sostiene nuestro caminar, alienta nuestros esfuerzos, purifica nuestros logros y, 
sobre todo, nos hace mirar nuestro futuro con esperanza renovada, “no por nuestros 
méritos, sino conforme a su bondad”. 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE 
15:30 Entrega de carpetas  
16:00 Apertura de la Asamblea  
Saludos  
Mons. Renzo Fratini, Nuncio de S.S. en España  
Mons. Jesús Catalá, Presidente de la CEVC  
Mons. Ricardo Blázquez, Presidente de la CEE  
Mons. Carlos Osoro, Arzobispo de la diócesis de Madrid  
Mª Rosario Ríos, ODN, Presidenta de la CONFER  
Presentación de Candidatos  
Un vocal masculino y dos vocales femeninas  
17:30 Descanso  
18:30 Acto inaugural  
20:30 Final de la Jornada 
 
 
MIÉRCOLES  14 DE NOVIEMBRE 
09:00 Eucaristía  
Preside Mons. Jesús Catalá  
Presidente de la CEVC  
10:00 «Aprendizajes de la historia para una nueva Vida Consagrada»  
Emili Turú Rofes, FMS  
Pilar Benavente Serrano, MNSA  
11:30 Descanso  
12:00 Continuación  
13:00 Presentación de Memorias y Presupuesto   
14:00 Comida compartida  
16:00 «Dio testimonio de todo lo que vio» [Ap 1,2]  
16:15 «Los pobres nos desvelan el futuro»  
Pepa Torres, ACJ  
Paula Domingo, CCV, de la asociación ELIN, en Ceuta  
Jorge Dompablo, sacerdote diocesano de Madrid  
18:00 Descanso  
18:30 Elección de vocales  
19:00 Concierto  
«Fábrica de sueños»  
20:30 Final de la Jornada 

CONFER: XXV assemblea general 
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JUEVES  15 DE NOVIEMBRE 
09:00 Oración  
09:30 «Futuro de la Vida Consagrada y esperanza de los jóvenes»  
Mons. João Braz de Aviz  
Prefecto de la CIVCSVA  
Diálogo  
11:30 Descanso  
12:00 Aprobación de Memorias y Presupuesto 2019  
12:30 La CONFER apuesta por «un futuro lleno de esperanza»  
Clausura de la Asamblea  
Mª Rosario Ríos, ODN  
Presidenta de la CONFER  
13:30 Eucaristía  
Preside Mons. João Braz de Aviz  
Prefecto de la CIVCSVA  
Final de la XXV Asamblea 
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Texto íntegro del mensaje  

Queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra saludaros con ocasión de vuestra Asamblea general, en la que celebráis 
precisamente los XXV años de la unión de las CONFER masculina y femenina. Estos 
años de estrecha colaboración entre religiosos y religiosas han sido, sin duda, fecundos. 
Se han creado lazos de fraternidad, de reciprocidad y comunión, tanto en las tareas 
propias de la CONFER como a través de la solidaridad y ayuda entre consagrados y 
consagradas en muchos momentos y circunstancias. 

Os invito a mirar con confianza el futuro de la vida consagrada en España, de acuerdo 
con el lema elegido para esta Asamblea: «Os daré un futuro lleno de esperanza» (Jr 
29,11). 

 

El Señor nos da esperanza con sus constantes mensajes de amor y con sus sorpresas, 
que a veces nos pueden dejar desorientados, pero nos ayudan a salir de nuestras 
clausuras mentales y espirituales. Su presencia es de ternura, nos acompaña y nos 
compromete. Por eso dice: «Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros: designios de 
paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a 
suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo 
corazón. Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra suerte» (Jr 29,11-14).  

El camino realizado como CONFER tiene una historia fecunda, cargada de ejemplos de 
dedicación y de santidad oculta y silenciosa. No se deben escatimar esfuerzos para servir 
y animar la vida consagrada española, para que no le falte la memoria agradecida ni la 
mirada hacia el futuro, pues no cabe duda de que el estado de la vida religiosa, sin ocultar 
incertidumbres y preocupaciones, está lleno de oportunidades y también de entusiasmo, 
pasión y conciencia de que la vida consagrada hoy tiene sentido. 

La Iglesia nos necesita profetas, es decir, hombres y mujeres de esperanza. Justamente, 
uno de los objetivos del año de la vida consagrada animaba a "abrazar el futuro con 

Missatge del Papa a la CONFER 
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esperanza". Conocemos las dificultades que vive hoy la vida religiosa, como la 
disminución de vocaciones y el envejecimiento de sus miembros, problemas económicos 
y el reto de la internacionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la 
marginación y la irrelevancia social...; pero en estas circunstancias se eleva nuestra 
esperanza en el Señor, el único que nos puede socorrer y salvar (cf. Carta ap. A todos los 
consagrados con ocasión del año de la vida consagrada, 21 noviembre 2014, 3).  

Esta esperanza nos lleva a pedir al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies 
(cf. Mt 9,38), y a trabajar en la evangelización de los jóvenes para que se abran a la 
llamada del Señor. Es este un gran desafío: estar al lado de los jóvenes para contagiarlos 
con la alegría del Evangelio y la pertenencia a Cristo. Se necesitan religiosos audaces, 
que abran nuevos caminos y un planteamiento de la cuestión vocacional como opción 
fundamental cristiana. Cada tramo de la historia es tiempo de Dios, también el nuestro, 
pues su Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere (cf. Jn 3,8). Cualquier 
momento y circunstancia puede transformarse en un "kairós"; solamente hay que estar 
atentos para reconocerlo y vivirlo como tal. 

 

 

María, nuestra Madre, que «guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 
2,19), nos ayudará a contemplar y a guardar todo lo que no comprendemos del momento 
actual, acogiéndolo, a la espera de un futuro que, aunque diferente, seguirá siendo 
fecundo para la vida consagrada. 

La vida consagrada camina en santidad. Como religiosos debemos obsesionarnos, 
desgastarnos y cansarnos viviendo las obras de misericordia, que son el programa de 
nuestra vida (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 107). No se trata de ser héroes ni de 
presentarnos a los demás como modelos, sino de estar con los que sufren, acompañar, 
buscar con otros caminos alternativos, conscientes de nuestra pobreza, pero también con 
la confianza puesta en el Señor y en su amor sin límites.  

De ahí la necesidad de volver a escuchar la llamada a vivir con la Iglesia y en la Iglesia, 
saliendo de nuestros esquemas y comodidades, para estar cerca de situaciones humanas 
de sufrimiento y desesperanza que esperan la luz del Evangelio. Los retos que se 
presentan a la vida religiosa hoy en día son muchos. La realidad que nos toca vivir 
requiere respuestas y decisiones audaces ante estos desafíos. Los tiempos han cambiado 
y nuestras respuestas han de ser distintas.  

Os animo a dar respuesta, tanto a situaciones estructurales que requieren nuevas formas 
de organización, como a la necesidad de salir y buscar nuevas presencias para ser fieles 
al Evangelio y cauces del amor de Dios. La vida de oración, el encuentro personal con 
Jesucristo, el discernimiento comunitario, el diálogo con el obispo han de ser prioritarios a 
la hora de tomar decisiones. Tenemos que vivir con humilde audacia mirando al futuro y 
en actitud de escucha del Espíritu, con él podemos ser profetas de esperanza. 

Que el Señor os bendiga y la Virgen Santa os acompañe y os ayude a descubrir el camino 
a seguir. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí. 
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La Sagrada Família ha acollit la celebració dels beats amb el prefecte de la 
Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Becciu 

ESGLÉSIA DE BARCELONA 
 

 

La Sagrada Família ha acollit la beatificació dels 16 màrtirs de l’arxidiòcesi de 
Barcelona; 13 religiosos de les congregacions de Sant Pere Franciscanes dels 
Sagrats Cors Ad Víncula, Caputxines de la Mare del Diví Pastor, -tres laics. El Card. 
Angelo Becciu, Prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu 
ha presidit aquest migdia la cerimònia de beatificació de 16 màrtirs de l’arxidiòcesi de 
Barcelona. Ha presidit la celebració juntament amb l’arquebisbe de Barcelona, Card. 
Joan Josep Omella. També, han concelebrat  el Card. Lluís Martínez Sistach, 
Arquebisbe emèrit de Barcelona; i els dos bisbes auxiliars de l’arxidiòcesi barcelonina, 
Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell. 

Aquesta Causa aprovada pel Papa està integrada per 9 religiosos de la Congregació de 
San Pedro ad Vincula, 3 religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor, 1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes 
dels Sagrats Cors i 3 laics protectors dels religiosos de San Pedro ad Vincula. Tots ells 
formen part de Comunitats a Catalunya. La Capella dedicada als màrtirs en el Claustre de 
la Catedral de Barcelona, fa referència a tots ells. 

Els beats un model a imitar 

El Card. Angelo Becciu ha assenyalat a la seva homilia que «en els beats que avui 
celebrem, l’Església reconeix un model a imitar» i ha afegit que «aquests testimonis de la 
fe van viure amb generositat i coratge els valors de la vida religiosa, fet que va provocar 
l’acarnissament dels seus perseguidors» i també ha dit que «aquests germans i germanes 

« Beatificació de 16 màrtirs de Barcelona » 

http://www.sagradafamilia.org/
https://www.16martires.com/
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ens diuen avui, però amb tot això guanyem amb escreix, gràcies a Aquell que ens ha 
estimat» i, finalment, ha manifestat que «la glòria dels màrtirs roman, mentre que els 
règims de persecució passen». 

El Card. Joan Josep Omella ha tingut unes paraules d’agraïment dirigides al Card. Angelo 
Becciu en què ha indicat que «en companyia dels germans bisbes de la nostra arxidiòcesi 
de Barcelona i de les esglésies germanes en què els beats van néixer, van desenvolupar 
la seva missió i van entregar les seves vides per amor, desitjo donar les gràcies al 
Cardenal Becciu, representant del papa Francesc en aquesta celebració: Gràcies, senyor 
Cardenal, per haver-nos visitat i haver portat a casa nostra l’alegria de setze nous 
màrtirs.» 

Víctimes entre 1936-1937 

Els 16 màrtirs van ser víctimes, en els anys 1936 i 1937, de la persecució religiosa 
sobrevinguda en els anys trenta. El procés de beatificació es va intensificar a l’inici dels 
anys 2000. Per orientacions diocesanes i vaticanes es van unir les tres Congregacions 
indicades i els laics. El grup inclou sacerdots, persones consagrades i laics; joves i gent 
gran; germans estudiants i superiors; obrers, pares de família i educadors: tots ells 
servidors, per l’Evangeli i l’amor a Déu, fins el moment del seu lliurament martirial. 

[Foto: Arquebisbat de Barcelona] 

L’alegria de les Congregacions 

Les Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans i germanes assenyalats 
per la fidelitat, l’amor i l’entrega. Ells són testimoni de fe, de caritat i de perdó, són model i 
referència per a tots nosaltres. Nens, joves i adults trobem en ells, intercessors i guies en 
el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i d’amplitud eclesial. En 
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l’any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, d’entrega i de 
discerniment vocacional. 
Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions expressen la seva satisfacció per 
haver celebrat aquesta beatificació a la Basílica de la Sagrada Família. Agraeixen 
encaridament el sentit de comunió i, així mateix, l’acollida del Cardenal Joan Josep 
Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona, del Rector de la Basílica, Mn. Josep M. 
Turull, i del President Delegat del Patronat, senyor Esteve Camps, i de tot el personal de 
la Basílica. 

Sobre la Causa 

Ara farà gairebé 8 anys, el 26 de novembre del 2010 el cardenal emèrit de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, clausurava al Palau Episcopal el procés diocesà per a la 
beatificació d’aquests, aleshores anomenats “pressumptes” màrtirs de l’arxidiòcesi. Anys 
més tard, el passat 18 de desembre el Sant Pare va aprovar el Decret de Beatificació 
d’aquests 16 màrtirs. Després, el 23 de febrer d’aquest any, la Secretaria d’Estat 
anunciava oficialment la data de la celebració per aquest 10 de novembre, a la Basílica de 
la Sagrada Família. 

Els 16 màrtirs 

Són ni més ni menys que 13 els religiosos i e els laics,  que integra la causa aprovada pel 
Papa Francesc, els quals formen part de Comunitats a Catalunya. De fet, la Capella del 
Claustre de la Catedral de Barcelona, dedicada especialment als màrtirs, fa referència a 
tots ells. 

 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/beatificacio-dels-16-martirs-de-barcelona/ 
 

https://www.esglesiabarcelona.cat/notes-premsa/acte-de-cloenda-del-proces-diocesa-per-a-la-beatificacio-de-16-presumptes-martirs/
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(Jordi Llisterri-CR-10/11/2018) “Si el gra de blat, quan cau a la terra, mor, dona molt de 
fruit”. Aquestes paraules de Jesús han estat un dels referents de la beatificació de 
setze màrtirs de l’època de la Guerra Civil que s’ha fet aquest dissabte al matí a la 
Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El cardenal Angelo Becciu, nou Prefecte de 
la Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu, ho ha destacat durant la 
celebració: “en una societat fragmentada qui vol ser testimoni ha de prendre decisions en 
la lògica del gra de blat”. Això passa “pel sacrifici en bé de la col·lectivitat” i per “acceptat 
morir una mica en cada servei”. 
 
Aquest ha estat el to reconciliador i testimonial de la enèsima beatificació de màrtirs de la 
Guerra Civil -que ja s’acosten als 2.000. Se'ls ha presentat com “un model a imitar” per la 
fidelitat a la fe i la seva capacitat de perdó. Becciu ha emmarcat l’assassinat dels setze 
màrtirs “en un clima de persecució” en el que “els nous beats de l’Església van sembrar el 
bé”. Un episodi històric en el que “l’odi a l’Església va prevaldre i va oprimir la llibertat  
humana i els principis de tolerància i democràcia”.   
 
Setze màrtirs de Barcelona 
Concretament els setze màrtirs són nou religiosos de la Congregació de Sant Pere ad 
Vincula, juntament amb tres laics que van matar per acollir-los a casa mentre fugien, 
tres religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, i 
una religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors. Tot i 
que la majoria de religiosos de Sant Pere Ad Vincula eren originaris de Burgos, els 
religiosos màrtirs formaven part el 1936 de les comunitats de Catalunya i la majoria van 
ser assassinats a Barcelona. 
 
La Sagrada Família s’ha omplert de membres i col·laboradors de les congregacions i 
familiars dels màrtirs. És la segona vegada que la Basílica acull una beatificació després 
de la dels 109 màrtirs claretians de l’any passat. 

Màrtirs amb “la lògica del gra de blat” a la Sagrada Família 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/si-amor-dels-setze-nous-martirs
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/un_si_al_amor.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/un_si_al_amor.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/beatificats-109-martirs-claretians-sagrada-familia
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A més de nombrosos capellans i religiosos, han concelebrat el cardenal Joan Josep 
Omella i el cardenal Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal 
Espanyola, i els cardenals arquebisbes emèrits Lluís Martínez Sistach i Carlos Amigo. 
Entre la vintena de bisbes concelebrants hi havia la majoria de bisbes catalans i el 
nunci Renzo Fratini. Les autoritats civils presents han estat el director general d’Afers 
Religiosos, Marcel·lí Joan, representant el Govern de la Generalitat, i el diputat Joan 
Capdevila, a més dels membres del patronat de la Basílica encapçalats per Esteve 
Camps. 
 
La cerimònia -celebrada principalment en castellà i en llatí- ha seguit el ritual habitual de 
les celebracions que culmina amb el descobriment de les imatges dels nous beats. En 
aquest cas, s’ha desplegat una imatge conjunta pels membres de cada congregació 
religiosa. També ha presidit el presbiteri una arqueta amb algunes relíquies dels nous 

màrtirs, en un altar dominat pel color 
vermell de les estoles i casulles que 
evoquen la sang del martiri. 
 
Amb el papa 
En els parlaments finals, el cardenal 
Omella ha insistit en la necessitat que els 
màrtirs “ens ajudin a mirar endavant”. 
Alhora, a través del cardenal Becciu com 
a representat del papa, Omella ha 
remarcat el suport al papa Francesc, més 

necessari “avui que creixen els núvols de tempesta de critica contra la seva persona i no 
només a l’Església”. L’acte, abans del cant de Virolai, s’ha tancat amb un agraïment dels 
tres superiors generals de les congregacions dels nous beats: Manuel Fernández de 
Sant Pere ad Vincula, Inmaculada Ríos de les Franciscanes dels Sagrats Cors, i Carme 
Brunsó de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, que ha transmès amb especial 
entusiasme el compromís perquè la llavors del màrtirs pugui fructificar. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/martirs-logica-gra-blat-sagrada-familia 
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MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC 

II JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 

Diumenge XXXIII de durant l’any 

18 de novembre de 2018 

 

1. «Quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta» (Sl 34, 7). Les paraules del salmista 
es tornen també nostres a partir del moment en què som cridats a trobar les situacions 
diverses de sofriment i marginació en les que viuen tants germans i germanes, que 
habitualment designem amb el terme general de “pobres”. Qui escriu aquestes paraules 
no és aliè a aquesta condició, al contrari. Ell té experiència directa de la pobresa i, no 
obstant això, la transforma en un cant de lloança i d’acció de gràcies al Senyor. Aquest 
salm ens permet també avui comprendre qui són els veritables pobres als que estem 
cridats a tornar la nostra mirada per escoltar el seu crit i reconèixer les seves necessitats. 

Se’ns diu, abans de res, que el Senyor escolta els pobres que l’invoquen i que és bo amb 
aquells que cerquen refugi en Ell amb el cor destrossat per la tristesa, la soledat i 
l’exclusió. Escolta els que són atropellats en la seva dignitat i, malgrat això, tenen la força 
d’alçar la seva mirada vers les altures per a rebre llum i consol. Escolta aquells que són 
perseguits en nom d’una falsa justícia, oprimits per polítiques indignes d’aquest nom i 
atemorits per la violència; i tot i així saben que en Déu tenen el seu Salvador. El que 
sorgeix d’aquesta pregària és abans de res el sentiment d’abandonament i confiança en 

Missatge del papa Francesc amb motiu de la II Jornada Mundial dels 

Pobres 
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un Pare que escolta i acull. En el mateix sentit d’aquestes paraules podem comprendre 
més a fons el que Jesús va proclamar amb les benaurances: «Feliços els pobres en 
l’esperit, el regne dels cels és per a ells» (Mt 5, 3). 

En virtut d’aquesta experiència única i, en molts sentits, immerescuda i impossible de 
descriure per complet, neix per cert el desig d’explicar-la a altres, en primer lloc a aquells 
que són, com el salmista, pobres, rebutjats i marginats. En efecte, ningú no pot sentir-se 
exclòs de l’amor del Pare, especialment en un món que amb freqüència posa la riquesa 

com a primer objectiu i fa 
que les persones es tanquin 
en si mateixes. 

 

2. El salm caracteritza amb 
tres verbs l’actitud del pobre i 
la seva relació amb Déu. 
Abans de res, “cridar”. La 
condició de pobresa no 
s’esgota en una paraula, sinó 
que es transforma en un crit 
que travessa el cel i arriba 
fins a Déu. Què expressa el 
crit del pobre si no és el seu 
sofriment i soledat, la seva 
desil·lusió i esperança? 
Podem preguntar-nos: com 
és que aquest crit, que puja 

fins a la presència de Déu, no aconsegueix arribar a la nostra oïda, deixant-nos indiferents 
i impassibles? En una Jornada com aquesta, estem cridats a fer un seriós examen de 
consciència per adonar-nos si realment hem estat capaços d’escoltar els pobres. 

El silenci de l’escolta és el que necessitem per a poder reconèixer la seva veu. Si som 
nosaltres els que parlem molt, no aconseguirem escoltar-los. Sovint em temo que tantes 
iniciatives, encara que meritòries i necessàries en elles mateixes, estiguin dirigides més a 
complaure’ns a nosaltres mateixos que a acollir el clam del pobre. En aquest cas, quan 
els pobres fan sentir la seva veu, la reacció no és coherent, no és capaç de sintonitzar 
amb la seva condició. S’està tan atrapat en una cultura que obliga a mirar-se al mirall i a 
cuidar-se en excés, que es pensa que amb un gest d’altruisme n’hi ha prou per a quedar 
satisfets, sense haver de comprometre’s directament. 

 

3. El segon verb és “respondre”. El Senyor, diu el salmista, no només escolta el crit del 
pobre, sinó que respon. La seva resposta, com es testimonia en tota la història de la 
salvació, és una participació plena d’amor en la condició del pobre. Així va ocórrer quan 
Abraham va manifestar a Déu el seu desig de tenir una descendència, encara que ell i la 
seva esposa Sara, ja ancians, no tinguessin fills (cf. Gn 15, 1-6). Va succeir quan Moisès, 
a través del foc d’una bardissa que es cremava intacta, va rebre la revelació del nom diví i 
la missió de fer sortir el poble d’Egipte (cf. Ex 3, 1-15). I aquesta resposta es va confirmar 
al llarg de tot el camí del poble pel desert: quan la fam i la set assaltaven (cf. Ex 16, 1-16; 
17, 1-7), i quan es queia en la pitjor misèria, la de la infidelitat a l’aliança i de la idolatria 
(cf. Ex 32, 1-14). 

La resposta de Déu al pobre és sempre una intervenció de salvació per a guarir les ferides 
de l’ànima i del cos, per a restituir justícia i per ajudar a reprendre la vida amb dignitat. La 
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resposta de Déu és també una invitació que tot el qui creu en Ell obri de la mateixa 
manera dins dels límits del que és humà. La Jornada Mundial dels Pobres pretén ser una 
petita resposta que l’Església sencera, estesa pel món, dirigeix als pobres de tot tipus i de 
tota regió perquè no pensin que el seu crit s’ha perdut en el buit. Probablement és com 
una gota d’aigua en el desert de la pobresa; i no obstant això pot ser un signe de 
compartir pels qui passen necessitat, que fa sentir la presència activa d’un germà o una 
germana. Els pobres no necessiten un acte de delegació, sinó del compromís personal 
d’aquells que escolten el seu clam. La sol·licitud dels creients no pot limitar-se a una 
forma d’assistència –que és necessària i providencial en un primer moment–, sinó que 
exigeix aquesta «atenció amant» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra l’altre 
com a persona i busca el seu bé. 

 

4. El tercer verb és “alliberar”. El pobre de la Bíblia viu amb la certesa que Déu intervé a 
favor seu per a restituir-li dignitat. La pobresa no és buscada, sinó creada per l’egoisme, 
l’orgull, l’avarícia i la injustícia. Mals tan antics com l’home, però que són sempre pecats, 
que involucren tants innocents, produint conseqüències socials dramàtiques. L’acció amb 

la qual el Senyor allibera és un 
acte de salvació pels que li han 
manifestat la pròpia tristesa i 
angoixa. Les cadenes de la 
pobresa es trenquen gràcies a 
la potència de la intervenció de 
Déu. Hi ha tants salms que 
narren i celebren aquesta 
història de salvació que es 
reflecteix en la vida personal del 
pobre: «No ha mirat amb 
repugnància ni amb menyspreu 
el poble desvalgut; no l'ha privat 
de la seva mirada, i, quan 

cridava auxili, l'ha escoltat» (Sl 22, 25). Poder contemplar el rostre de Déu és signe de la 
seva amistat, de la seva proximitat, de la seva salvació. «Vós heu mirat el meu sofriment, 
heu emparat la meva vida en el perill, no m'heu deixat caure a les mans de l'enemic, i és 
ample el lloc on reposen els meus peus » (Sl 31, 8-9). 

Oferir al pobre un “lloc ample” equival a alliberar-lo del “parany del caçador” (cf. Sl 91, 3), 
a allunyar-lo de la trampa estesa en el seu camí, perquè pugui caminar expedit i mirar la 
vida amb ulls serens. La salvació de Déu pren la forma d’una mà estesa vers el pobre, 
que ofereix acollida, protegeix i fa possible experimentar l’amistat de la qual es té 
necessitat. És a partir d’aquesta proximitat, concreta i tangible, que comença un itinerari 
genuí d’alliberament: «Cada cristià i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu 
per a l’alliberament i promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament 
en la societat; això suposa que siguem dòcils i atents per a escoltar el clamor del pobre i 
socórrer-lo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

 

5. Em commou saber que molts pobres s’han identificat amb Bartimeu, del qual parla 
l’evangelista Marc (cf. 10, 46-52). El cec i captaire Bartimeu «estava assegut a la vora del 
camí» (v. 46), i havent sentit que passava Jesús «començà a cridar» i a invocar el «Fill de 
David» perquè tingués pietat d’ell (cf. v. 47). «Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell 
cridava encara més fort» (v. 48). El Fill de Déu va escoltar el seu crit: «“Què vols que faci 
per tu?”. El cec li respongué: “Rabuni, feu que hi vegi!”» (v. 51). Aquesta pàgina de 
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l’Evangeli fa visible el que el salm anunciava com a promesa. Bartimeu és un pobre que 
es troba privat de capacitats bàsiques, com són la de veure i treballar. Quants camins 

condueixen també avui a formes de 
precarietat! La falta de mitjans 
bàsics de subsistència, la 
marginació quan ja no es gaudeix 
de la plena capacitat laboral, les 
diverses formes d’esclavitud social, 
malgrat els progressos realitzats per 
la humanitat… Com Bartimeu, 
quants pobres són avui a la vora del 
camí a la recerca d’un sentit per a la 
seva condició! Quants es 
qüestionen sobre el perquè van 
haver de tocar el fons d’aquest 
abisme i sobre la manera de sortir-
ne! Esperen que algú se’ls costi i els 

digui: «Anima’t i vine, que et crida» (v. 49). 

 

Llastimosament sovint es constata que, per contra, les veus que s’escolten són les del 
retret i les que conviden a callar i a sofrir. Són veus desentonades, amb freqüència 
determinades per una fòbia vers els pobres, considerats no només com a persones 
indigents, sinó també com a gent portadora d’inseguretat, d’inestabilitat, de desordre per a 
les rutines quotidianes i, per tant, mereixedors de rebuig i apartament. Es tendeix a crear 
distància entre ells i el propi jo, sense adonar-se que així es produeix l’allunyament del 
Senyor Jesús, qui no els rebutja sinó que els crida així i els consola. Amb molta 
pertinença ressonen en aquest cas les paraules del profeta sobre l’estil de vida del 
creient: «allibera els qui han estat empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, 
deixa lliures els oprimits […] comparteix el teu pa amb els qui passen fam, […] acull a 
casa teva els pobres vagabunds, […] vesteix el qui va despullat» (Is 58, 6-7). Aquesta 
manera d’obrar permet que el pecat sigui perdonat (cf. 1Pe 4, 8), que la justícia recorri el 
seu camí i que, quan serem nosaltres els qui cridarem al Senyor, Ell aleshores respondrà i 
dirà: Aquí em tens (cf. Is 58, 9). 

 

6. Els pobres són els primers capacitats per a reconèixer la presència de Déu i donar 
testimoni de la seva proximitat en les seves vides. Déu es manté fidel a la seva promesa, i 
fins i tot en la foscor de la nit no fa faltar el caliu del seu amor i de la seva consolació. No 
obstant això, per a superar l’opressiva condició de pobresa cal que ells percebin la 
presència dels germans i germanes que es preocupen per ells i que, obrint la porta del cor 
i de la vida, els fan sentir amics i familiars. Només d’aquesta manera podrem «reconèixer 
la força salvífica de les seves vides» i «posar-los al bell mig del camí de l’Església» 
(Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

 

En aquesta Jornada Mundial estem convidats a fer concretes les paraules del Salm: «els 
humils en menjaran fins a saciar-se» (Sl 22, 27). Sabem que en el temple de Jerusalem, 
després del ritu del sacrifici, tenia lloc el banquet. En moltes diòcesis, aquesta va ser una 
experiència que, l’any passat, va enriquir la celebració de la primera Jornada Mundial dels 
Pobres. Molts trobaren el caliu d’una casa, l’alegria d’un àpat festiu i la solidaritat dels qui 
volgueren compartir la taula de manera simple i fraterna. Voldria que també aquest any i 
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en el futur aquesta Jornada fos celebrada sota el signe de l’alegria per redescobrir el valor 
d’estar junts. Pregar junts i compartir l’àpat el diumenge. Una experiència que ens retorna 
a la primera comunitat cristiana, que l’evangelista Lluc descriu en tota la seva originalitat i 
simplicitat: «Tots eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols a posar en comú 
els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. […] Tots els creients vivien 
units i tenien en comú tots els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses 
que posseïen, per distribuir entre tots el diner, segons les necessitats de cadascú» (Ac 2, 
42. 44-45). 

 

7. Són innombrables les 
iniciatives que diàriament 
emprèn la comunitat 
cristiana per donar un signe 
de proximitat i 
d’alleujament a les variades 
formes de pobresa que hi 
ha davant dels nostres ulls. 
Sovint la col·laboració amb 
altres realitats, que no 
estan motivades per la fe 
sinó per la solidaritat 
humana, fa possible brindar 
una ajuda que sols no 
podríem realitzar. 

Reconèixer que, en l’immens món de la pobresa, la nostra intervenció és també limitada, 
dèbil i insuficient fa que estenem la mà als altres, de manera que la col·laboració mútua 
pugui assolir l’objectiu de manera més eficaç. Ens mou la fe i l’imperatiu de la caritat, però 
sabem reconèixer altres formes d’ajuda i solidaritat que, en part, es fixen els mateixos 
objectius; sempre i quan no descuidem el que ens és propi, és a dir, portar a tots cap a 
Déu i a la santedat. El diàleg entre les diverses experiències i la humilitat en prestar la 
nostra col·laboració, sense cap tipus de protagonisme, és una resposta adequada i 
plenament evangèlica que podem realitzar. 

 

Enfront dels pobres, no és qüestió de jugar a veure qui té la primacia de la intervenció, 
sinó que podem reconèixer humilment que és l’Esperit qui suscita gestos que són un 
signe de la resposta i proximitat de Déu. Quan trobem la manera per apropar-nos als 
pobres, sabem que la primacia li correspon a Ell, que ha obert els nostres ulls i el nostre 
cor a la conversió. No és protagonisme el que necessiten els pobres, sinó aquest amor 
que sap amagar-se i oblidar el bé realitzat. Els veritables protagonistes són el Senyor i els 
pobres. Qui es posa al servei és instrument en les mans de Déu per a fer reconèixer la 
seva presència i la seva salvació. Ho recorda sant Pau escrivint als cristians de Corint, 
que competien entre ells pels carismes, a la recerca dels més prestigiosos: «L’ull no pot 
dir a la mà: “No em fas cap falta”, ni tampoc el cap als peus: “No em feu cap falta”» (1Co 
12, 21). L’apòstol fa una consideració important en observar que els membres que 
semblen més febles són els més necessaris (cf. v. 22); i que «els que ens semblen menys 
nobles, els cobrim amb més honor; i els que tenim per menys decents, els tractem amb 
més decència, cosa que no necessiten els membres més decents» (vv. 23-24). Mentre 
ofereix un ensenyament fonamental sobre els carismes, Pau també educa la comunitat en 
l’actitud evangèlica respecte als membres més febles i necessitats. Lluny dels deixebles 
de Crist sentiments de menyspreu o de pietisme vers ells; més aviat estan cridats a 
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honrar-los, a donar-los precedència, convençuts que són una presència real de Jesús 
entre nosaltres. «Tot allò que fèieu  a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu 
a mi» (Mt 25, 40). 

 

8. Aquí es comprèn quanta distància hi ha entre la nostra manera de viure i la del món, el 
qual elogia, segueix i imita els qui tenen poder i riquesa, mentre margina els pobres, 
considerant-los un rebuig i una vergonya. Les paraules de l’apòstol són una invitació a 
donar plenitud evangèlica a la solidaritat amb els membres més febles i menys capaços 
del cos de Crist: «Quan un membre sofreix, sofreixen amb ell tots els altres, i quan un 
membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell» 
(1Co 12, 26). De la mateixa manera, en la Carta als 
Romans ens exhorta: «Alegreu-vos amb els qui estan 
alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu d’acord els 
uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó 
poseu-vos al nivell dels humils» (12, 15-16). Aquesta 
és la vocació del deixeble de Crist; l’ideal al qual 
aspirar amb constància és assimilar cada vegada més 
en nosaltres els «sentiments de Crist Jesús» (Fl 2, 5). 

 

9.Una paraula d’esperança es converteix en l’epíleg 
natural al que condueix la fe. Amb freqüència són 
precisament els pobres els que posen en crisi la 
nostra indiferència, filla d’una visió de la vida en excés 
immanent i lligada al present. El crit del pobre és 
també un crit d’esperança amb el que manifesta la 
certesa de ser alliberat. L’esperança fundada sobre l’amor de Déu que no abandona a qui 
en Ell confia (cf. Rm 8, 31-39). Santa Teresa d’Àvila en el seu Camí de perfecció escrivia: 
«La pobresa és un bé que engloba tots els béns del món. És un senyoriu gran. És 
senyorejar tots els béns del món a qui no li importen gens» (2, 5). És en la mesura que 
siguem capaços de discernir el veritable bé que ens tornarem rics davant Déu i savis 
davant nosaltres mateixos i davant dels altres. Així és: en la mesura que s’aconsegueix 
donar el sentit just i veritable a la riquesa, es creix en humanitat i es torna capaç de 
compartir. 

 

10. Convido els germans bisbes, els sacerdots i en particular els diaques, a qui se’ls va 
imposar les mans per al servei dels pobres (cf. Ac 6, 1-7), juntament amb les persones 
consagrades i amb tants laics i laiques que en les parròquies, en les associacions i en els 
moviments fan tangible la resposta de l’Església al crit dels pobres, a viure aquesta 
Jornada Mundial com un moment privilegiat de nova evangelització. Els pobres ens 
evangelitzen, ajudant-nos a descobrir cada dia la bellesa de l’Evangeli. No deixem caure 
en oïdes sordes aquesta oportunitat de gràcia. Sentim-nos tots, en aquest dia, deutors 
amb ells, perquè estenent recíprocament les mans, un cap a l’altre, es realitzi la trobada 
salvífica que sosté la fe, fa activa la caritat i permet que l’esperança prossegueixi segura 
en el camí vers el Senyor que ve. 

Vaticà, 13 de juny de 2018 

Memòria litúrgica de Sant Antoni de Pàdua 

 

 Francesc 
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La Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció que aplega a dones viudes consagrades a 
Déu en el seu estat de vida, va ser rebuda el passat 6 de setembre en audiència privada 
per el papa Francesc. 

Un grup de 80 representants d’aquesta Fraternitat vàrem viatjar a Roma amb motiu dels 
75 anys de la seva fundació. Després de la corresponent presentació al papa per part de 
la seva Responsable General, el pontífex va dirigir-se a les assistents amb un magnífic 
discurs on recollia els punts fonamentals de la seva vocació i les encoratjava a viure-la 
intensament enmig del món on continuen exercint els seus compromisos familiars, socials, 
eclesials... 

La Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció 
va néixer a Lourdes el 1943, quan un petit 
grup de dones franceses molt joves, viudes a 
causa de la II Guerra Mundial, s’havien 
aplegat entorn del P. Henri Caffarel, per 
manifestar-li el desig que sentien de 
consagrar la seva vida de viudes a Déu, en la 
certesa que, per la fe en la comunió dels 
sants, podien viure un nou amor purificat amb 
l’espòs absent, intercessor davant Déu de la 
família que havien format a la terra.  

El P. Henri Caffarel les va ajudar a discernir i 
encaminar aquella crida i a trobar el seu lloc en l’Església. 

A Catalunya, les senyores Carme Damians, viuda Xirinacs i Montserrat Aragay, viuda 
Tello, varen contactar amb la Fraternitat als anys 60, donat el seu interès pels seus 
objectius. Durant vint anys elles dues varen anar mantenint el contacte amb Paris fins que 
a Catalunya hi va haver un nombre suficient de germanes per formar la regió catalana, 
adherida a la Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció. Tres representants de la 
Fraternitat catalana varen estar presents a l’audiència papal. 

Durant aquests 75 anys d’existència, la Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció s’ha 
internacionalitzat. Actualment hi ha grups a França, Bèlgica, Suïssa, Catalunya, Portugal, 
l’Índia, Burkina-Faso Rwanda, República Democràtica del Congo i Camerun. 
 
Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció 
Regió Catalunya 

DISCURS  DEL  SANT  PARE 

A LES VIUDES CONSAGRADES DE LA“FRATERNITAT SANTA MARIA DE LA 
RESURRECCIO” I DE LA “COMUNITAT ANNA LA PROFETESSA” 

(6 setembre 2018) 

Estimades amigues, 

Us acullo amb alegria en ocasió del vostre pelegrinatge a Roma. Al donar-vos les gràcies 
per la vostra presentació, vull expressar la meva cordial salutació als membres de la 
“Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció” i de la “Comunitat Anna la Profetessa”, avui 
implantades a diferents països del món, així com als sacerdots que les acompanyen, i, a 
través de vosaltres, a totes les persones que són provades per la mort del seu cònjuge. 

Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció 
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“La viudetat és una experiència particularment difícil ( .... ) Al moment en que se n’ha de 
fer l’experiència, alguns arriben a tornar a dedicar les seves energies, amb més dedicació 
encara sobre els seus fills i nets, trobant en aquesta expressió d’amor una nova missió 
educativa ( ... ) “ (Exhortació apostòlica Amoris Laetitia, n. 254). Si això és veritat per la 
major part de vosaltres, la mort del vostre espòs us ha portat també a discernir una crida 
particular del Senyor i a respondre-hi consagrant-vos a Ell per amor i amb amor. Amb 
vosaltres, dono gràcies a Déu per la fidelitat del seu amor que uneix cadascuna de 
vosaltres, més enllà de la mort, al seu espòs i que us ha cridat i consagrat per viure avui el 
seguiment del Crist en la castedat, l’obediència i la pobresa. “A vegades, la vida presenta 
desafiaments importants i a través d’ells el Senyor ens convida a noves conversions que 
permeten a la seva gràcia manifestar-se millor en la nostra existència “per tal de fer-nos 
participar de la seva santedat” (He. 12, 10)” (Exhortació apostòlica Gaudete et exsultate, 
n. 17). Així, per la vostra consagració, vosaltres doneu fe que és possible, amb la gràcia 
de Déu, el suport i l’acompanyament dels ministres i dels altres membres de la seva 
Església, viure els consells evangèlics, tot exercint les vostres responsabilitats familiars, 
professionals i socials. La vostra consagració en la viudetat és un do que el Senyor fa a la 
seva Església per recordar a tots els batejats que la força del seu amor misericordiós és 
un camí de vida i de santedat que ens permet superar les proves i renéixer a l’esperança i 
a la joia del seu Evangeli. Us convido, doncs a tenir la vostra mirada fixada en Jesucrist i a 
cultivar aquest lligam particular que us uneix a ell. Perquè és allà, en aquest tu a tu amb el 
Senyor, en l’escolta de la seva Paraula, que pouem el coratge i la perseverança per 
donar-nos en cos i ànima per oferir el millor de nosaltres mateixos a través de la nostra 
consagració i dels nostres compromisos. (Cf. Ibid., n. 25). Vosaltres també podeu per la 
vostra vida sagramental portar el testimoni d’aquest amor de Déu que és per a tot home 
una crida a reconèixer la bellesa i la felicitat de ser estimat per Ell. Unides a Jesucrist, 
sigueu llevat en la pasta d’aquest món, llum per aquelles i aquells que caminen en les 
tenebres i l’ombra de la mort !. Per la qualitat de la vostra vida fraternal, al sí de les 
vostres comunitats, 
tingueu al cor, a 
través de 
l’experiència de la 
vostra pròpia 
fragilitat, fer-vos 
propers als petits i 
els pobres, per 
manifestar-los la 
tendresa de Déu i la 
seva proximitat en 
l’amor. En aquesta 
perspectiva us 
encoratjo a viure la 
vostra consagració 
en el dia a dia amb 
simplicitat i humilitat, 
invocant l’Esperit 
Sant perquè us ajudi a donar testimoni, al sí de l’Església i en el món, que “Déu pot actuar 
en totes circumstàncies, també en mig de fracassos aparents” i “allò que es dona i torna a 
Déu per amor certament serà fecund” (Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, n. 279. 
Amb aquesta esperança, confiant-vos al Senyor, per intercessió de la Verge Maria, us 
dono la Benedicció apostòlica, així com a tots els membres de la Fraternitat Santa Maria 
de la Resurrecció i de la Comunitat Anna la Profetessa. I, si us plau, pregueu per mi com 
jo prego per vosaltres !. Gràcies. 
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Sánchez: “Tenim el repte d’aprofundir en el cinema espiritual com a instrument per 
desenvolupar el diàleg intercultural i interreligiós” 

Peio Sánchez (Sant Sebastià, 1959) és un prevere catòlic estretament lligat al cinema. 
Dirigeix el Departament de Cinema de l'Arquebisbat de Barcelona, és vicepresident de 
SIGNIS-Espanya i impulsor de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya des dels 
inicis. És professor de teologia, membre de les comunitats ADSIS i rector de la parròquia 
de Santa Anna de Barcelona, que acull l’Hospital de Campanya. 
05/11/2018 14:11 

 

D’on ve la vostra afició cinèfila? 
La meva afició prové de la joventut lligada a 
petites col·laboracions amb el Festival de Cine de 
Sant Sebastià i més endavant en la meva formació 
a través de cineclubs universitaris a Salamanca. 
Més endavant, en els meus estudis de pedagogia, 
em vaig anar especialitzant en edu-comunicació i 
la meva tesi doctoral a Roma sobre teologia tracta 
sobre la qüestió de la transcendència en les 
pel·lícules que afronten la mort i que es va 
publicar com Dios, la muerte y el más allá en el 

cine contemporáneo. L'assistència a festivals i la crítica habitual de cinema per a diferents 
mitjans em manté especialment al dia de la producció audiovisual pel que fa a les religions 
i el cinema. 
 
Aquest mes de novembre se celebrarà la XV Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya. Quines novetats hi destacaríeu? 
Destaco quatre novetats importants de la XV Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya en permanent evolució. La més important és la instauració del Premi de 
Cinema Espiritual de Catalunya per a un director la trajectòria espiritual i humanista sigui 
significativa. La segona novetat és el cicle sobre Carl Theodor Dreyer a la Filmoteca de 
Catalunya on tindrem l'oportunitat de reveure les pel·lícules claus d'aquest director 
imprescindible. La tercera novetat és la programació als Cinemes Verdi de títols claus del 
cinema espiritual recent o per venir a les pantalles. I l'última, i cada vegada més 
destacada, és l'extensió per tot el territori de Catalunya de la Mostra que en aquest 
moment compta 26 seus a diferents ciutats. A més voldria destacar una cosa molt 
apreciada des de l'organització de la Mostra des de fa anys i és la presència en els 
centres penitenciaris de Catalunya de les pel·lícules i els presentadors posant en valor 
l'art i la narració audiovisual per a les persones privades de llibertat. 
 
Què és Signis i què aporta al certamen? 
SIGNIS és una associació mundial de comunicadors catòlics amb membres en més de 
100 països dels cinc continents que tracta d'ajudar a transformar les cultures a la llum de 
l'Evangeli mitjançant la promoció de la dignitat humana, la justícia i la reconciliació. Amb 
seus a Roma i Brussel·les, una de les seves missions és el diàleg interreligiós i 
intercultural. En aquest sentit és present a jurats ecumènics o interreligiosos dels festivals 
internacionals de cinema i televisió més importants (Cannes, Berlín, Montecarlo, Venècia, 
Ouagadougou...). SIGNIS participa amb la Mostra des dels seus orígens ara fa 15 anys en 
la selecció dels continguts des de la producció cinematogràfica recent en tot el món. 

XV Mostra de Cinema espiritual de Catalunya 

https://www.ppc-editorial.com/libro/dios-la-muerte-y-el-mas-alla-en-el-cine-contemporaneo
https://www.ppc-editorial.com/libro/dios-la-muerte-y-el-mas-alla-en-el-cine-contemporaneo
http://www.cinemaespiritual.cat/ca/mostra
http://www.cinemaespiritual.cat/ca/mostra
http://www.cines-verdi.com/barcelona/ca/2018/10/16/la-mostra-de-cinema-espiritual-de-catalunya-torna-als-cines-verdi/
http://www.cinemaespiritual.cat/ca/mostra/programacio
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En la cartellera de la Mostra de Cinema Espiritual hi ha un 
ventall de pel·lícules molt ampli. Quin és el nexe comú? 
Tenen en comú el que hem anomenat cinema espiritual. 
D'una banda afecta al cinema que es realitza inspirat en les 
diferents tradicions religioses (judaisme, cristianisme, islam, 
budisme, hinduisme, ...) però també a tot aquell cinema que 
es planteja qüestions últimes sobre l'ésser humà com el destí, 
el sentit de viure, la recerca del bé o l'arrel del perdó. Aquest 
cinema pot ser realitzat per cineastes amb alguna fe religiosa, 
o no, que alhora pot ser valorat per un públic amb creences 
molt diverses. Aquesta any tenim les pel·lícules de Dreyer que 
és un mestre del que s'ha vingut a anomenar estil 
transcendental però també tenim pel·lícules de tradicions molt 
diverses com La tortuga vermella que hem seleccionat dins de 
l'Any Raimon Panikkar. 
 
Es pot dibuixar alguna evolució en aquest gènere en els darrers quinze anys? 
És certament difícil separar la valoració del cinema espiritual del canvi que ha 
experimentat l'audiovisual en general. El consum de la imatge s'ha redimensionat en 
múltiples pantalles. La transformació del gènere espiritual també ha participat d'aquesta 
transformació. Les pel·lícules ens arriben dels llocs més diversos en cultures i religions 
però alhora la presència de les qüestions últimes afecta tant al cinema com a les sèries de 
televisió. Així el cinema més comercial recent, per exemple, els Oscar del 2018 per La 
forma del agua de Guillermo del Toro o Tres anuncis als afores de Martin McDonagh 
tenen clarament contingut espiritual sobre l'amor i l'odi entre la vida i la mort. Però també 
en el cinema més petit i d’autor com la pel·lícula libanesa L'insult o la francesa La 
prière de Cédric Kahn que tindrem en aquesta edició als cinemes Verdi són pel·lícules 
significatives. També les sèries de televisió incorporen temes espirituals com recentment 
l'anglesa Broken, The Young Pope de Paolo Sorrentino o la multipremiada El cuento de la 
criada basada en la novel·la de Margaret Atwood. 
 
Enguany es concedirà el I Premi de Cinema Espiritual. Quin és l’objectiu d’aquest 
guardó? 
Aquest premi ha estat un fruit de la maduresa de la nostra missió aquests quinze anys. 
Estem en condicions de valorar el cinema que des dels valors humanístics es realitza 
arreu del món. En els grans festivals ja es detecten les pel·lícules més significatives per la 
seva inspiració crítica en les tradicions religioses o a la dimensió espiritual en sentit ampli. 
Hi ha directors que al llarg de tota la seva carrera han mantingut aquest interès en la seva 
filmografia. Volem apostar en la nostra Mostra per reconèixer aquest afany que acaba 
relacionant l'art amb el diàleg de les cultures i les tradicions religioses. Així, els premis de 
cinema espiritual aniran assenyalant en les edicions successives aquests directors que ja 
són de referència en les seves preocupacions espirituals que serveixen a la 
interculturalitat de la nostra societat. 
 
La Mostra de Cinema Espiritual s’ha consolidat amb la institució del premi. Quina és 
la propera fita? 
Probablement el proper repte és aprofundir en el cinema espiritual com a instrument per 
desenvolupar el diàleg intercultural i interreligiós. En aquest moment, a través de la 
Mostra, som pioners a Catalunya en la relació entre cinema, religions i educació com vam 
tenir ocasió de comprovar en el seminari sobre festivals desenvolupat en les dues últimes 
edicions a Barcelona. El nostre proper repte és portar el cinema a centres educatius i 
empreses per mostrar la riquesa de les tradicions de pobles i cultures desplegant la 
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importància d'enllaços de cohesió i interacció. La pàgina web 
sobre cinemaespiritual.cat és un mitjà de gran valor en aquest sentit. 
 
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Peio-Sanchez 

 

 

Nota.- Ahir es va trametre el Servei de Documentació núm 201 amb totes les informacions 
sobre la XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 

http://www.cinemaespiritual.cat/
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Ministre de la Paraula  

VUITÈ VOLUM DE LES OBRES COMPLETES DE SANT JOSEP MANYANET 
El vuitè volum de les Obres Completes de San José Manyanet, que acaba d'aparèixer, 
recull la predicació del sacerdot fundador de les Filles i Fills de la Sagrada Família. Consta 
d'I-XIV i 1088 pàgines i ha estat editat, com els anteriors, per la Biblioteca d'Autors 
Cristians de Madrid.  

Josep Manyanet no va ser un predicador de renom ni es va dedicar en exclusiva a aquest 
ministeri, però com a sacerdot i, sobretot com a fundador, va haver de recórrer a la 
predicació de sermons i exhortacions amb molta freqüència. El seu primer sermó oficial va 
ser en 1a Quaresma de 1865 en la catedral de la Seu d'Urgell, davant del bisbe, autoritats 
i fidels de la ciutat. 

Com era costum, solia escriure els sermons i algunes de les exhortacions, que són els 
pocs que s'han conservat. Referent a les exhortacions a les comunitats religioses, que feia 
cada setmana, ja s'ha dit en el vol. VIè, que moltes d'elles haurien format part del llibre 
L'esperit de la Sagrada Família en forma de meditacions. Només dues exhortacions es 
conserven impreses perquè van ser publicades a Barcelona pel rector de Sant Cugat del 
Rec. 

En aquesta edició, exhortacions i sermons estan dividits en tres seccions: en la primera, 
els que es refereixen a l'any litúrgic, recollits en tres capítols; en la segona, els que tracten 
dels misteris de la vida de la Mare de Déu i Sant Josep, agrupats també en tres capítols; i 
en la tercera, els que presenten la vida cristiana, religiosa i sacerdotal, la intercessió 
d'alguns sants i les realitats últimes de l'home, reunits en quatre capítols.  

El volum ha estat preparat per Josep M. Blanquet i Josep Roca, S.F. i pot adquirir-se en 
les llibreries religioses habituals. 

Vuitè volum de les obres completes de sant Josep Manyanet 
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Entre els dies 29-31 octubre va tenir lloc en el Monestir de Sant Doménez de Guzman de 
Sant Cugat del Vallès unes jornades de formació adreçades a monges dominiques 
d'Espanya, Polònia, Irlanda i Alemanya, sobre la instrucció "Cor Orans". El ponent va ser 
el P. Stéfano Cañuto, agustí, membre de la Congregació per a la Vida Consagrada. 

Mn. Fidel Catalán 

Vicari Episcopal del Vallès Occidental i Moderador de Cúria 

Míriam Díez | Barcelona. Diumenge, 4 de novembre de 2018 
https://www.elnacional.cat/bundles/cs/Widgets/VaCentralContent/images/box.png 

 
Sosté el savi mallorquí Amengual que avui tot sembla girar entorn 
de l’individu: en molts d’aspectes pareix haver-se convertit en el 
valor bàsic. Tot està al seu servei, des de la política a la lluita per la 
llibertat, la dignitat, la igualtat. L’individu es reclou i aquest 
tancament du a l’individualisme, més basat en la independència i no 
tant en l’autonomia, o fins i tot en l’aïllament i la soledat. Atomització, 
argumenta el filòsof Gabriel Amengual a La religió en temps de 
nihilisme (Cruïlla-Fundació Joan Maragall). Aquest catedràtic vincula 
l’individualisme amb la manca de responsabilitat: la despersonalització té com a 
conseqüència la irresponsabilitat. De la moral del camell, carregat de deures i obligacions, 

Jornades de formació a les dominiques de Sant Cugat 

Individualisme aniquilador 



27 | 43 

 

hem passat a la moral del camaleó (Adela Cortina), el comportament del qual consisteix 
només a adaptar-se al medi. 

L’individualisme ha passat de ser una actitud vital que destaca la importància de l’individu 
enfront del grup o la societat a convertir-se en un dogma: els drets de l’individu s’erigeixen 
com a valor suprem i l’impuls del liberalisme ha empès aquesta teoria fins a límits que 
anul·len el valor de la col·lectivitat, considerada com una rèmora marxista o fins i tot 
eclesial, perquè en la lluita contra l’individualisme comunisme i religions es troben molt a 
prop. És el cant al “jo”, la celebració del “self”. Els “selfies” davant del retrat col·lectiu, el 
“jo” per sobre del “nosaltres”. Un exemple radical és la gent que es casa amb si mateixa. 
En la seva darrera accepció, l’individualisme és la dissolució de la persona, que queda 
atomitzada i despersonalitzada. L’individu s’absolutitza i es referma com a poder social en 
els poderosos o, adverteix el canonge mallorquí Amengual, es cau en l’autocentrament, el 
narcisisme, l’hedonisme. 

Els filòsofs antics deien que les persones tenim dues facultats, nous i orexis, intel·ligència 
i desig. En parla Josep Lluís Micó al seu Absolut digital (Pamsa), quan recorda que la 

“intel·ligència ens posa 
en contacte amb la 
veritat; la segona, amb 
el bé. L’enteniment és 
receptiu, però l’anhel és 
dinàmic, i en l’era 
digital, també 
impacient”. 

Ni l’individualisme sol 
ens salva ni la 
dissolució en un 
col·lectivisme naïf ens 
redimeix 

Igor Grossmann i 
Michael Varnum de la 
Universitat de Waterloo 
(Canadà) i de la 
Universitat Estatal 
d’Arizona (EUA), han 

publicat un estudi sobre individualisme on conclouen que és un fenomen creixent 
caracteritzat per persones cada cop menys condicionades pels llaços familiars, el deure o 
el conformisme. Sostenen que el que ens fa més individualistes és la nostra feina. Els 
noms de les persones cada vegada són més singulars i no compostos (abans els nens i 
nenes tenien noms compostos, per exemple per recordar algú de la família). Hi ha una 
voluntat d’autonomia envers la tradició i les arrels. 

El Renaixement va dur l’individualisme, i el protestantisme el va potenciar amb la vivència 
personal i sense mediacions de la fe. Ni l’individualisme sol ens salva ni la dissolució en 
un col·lectivisme naïf ens redimeix.   

L’individu és una meravella, però l’individu no és res sense els altres. La màxima sartriana 
de “l’infern són els altres” oblida un petit detall. Sense els altres, no hi seríem. Sense els 
altres, no som. L’excés d’individualisme empobreix la societat, la fa més tancada, 
rancorosa, desconfiada, gris. Brillem gràcies a la llum dels altres, no només per la nostra 
força, per fabulosa que ens sembli. Nosaltres no és un “no als altres”, en paraules de 
Francesc Torralba. Que així no sigui. 
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La Vanguardia 4 Nov 2018 

Armand Puig ARMAND PUIG, sacerdot, professor de Teologia i rector de l’Ateneu 

Universitari Sant Pacià 

Conservades. Les columnes del 
temple d’August encara es poden 
veure dins el Centre Excursionista 
 
 La periodista cultural Catherine Nixey, 
autora del llibre La edad de la 
penumbra. Como el cristianismo 
destruyó el mundo clásico ha qualificat 
de “fanàtic” el cristianisme dels segles 
IV-VI, el que va de Teodosi a Justinià, i 
l’ha qualificat de destructor de la 
filosofia grega. Segons això, el 
cristianisme hauria practicat un genocidi 
cultural de primera magnitud. Així ho 
emfasitza en una entrevista a La Contra 
de La Vanguardia (29/X/2018). És certa 
aquesta greu acusació sobre la base 
del que coneixem del món antic? 

Nixey afirma que els cristians són 
responsables de la destrucció d’una 
gran quantitat de temples, en particular 
el de Serapis a Alexandria. El decret de 
l’emperador Teodosi sobre els temples 
pagans (394 d.C.) no va implicar 
necessàriament la seva destrucció. Un 
exemple el tenim a Barcelona. A la 
nostra ciutat es conserva en bon estat, 
molt a prop de la Catedral, al carrer 
Paradís, el temple d’August. No 
presenta rastres de cap destrucció. 

L’arqueologia pot provar, a més, que sota l’església de Sant Just hi ha el basament de 
l’altre temple romà de la ciutat: aquest, com en el cas de la catedral de Tarragona, fou 
reconvertit o integrat en església cristiana tan sols al segle VI, quan la religió grecoromana 
havia desaparegut. Per cert, ben a prop dels dos temples romans, a l’actual plaça de Sant 
Miquel, les antigues termes es van convertir en monestir. Tot i això, no hi ha prova 
arqueològica de cap destrucció dels temples barcelonins per part dels monjos de Sant 
Miquel. 

De fet, segons l’investigador Peter Thonemann (Oxford), dels set-cents temples romans 
que hi havia a la Gàl·lia tan sols 10 (!) van ser destruïts amb violència entre els segles IV i 
V, sense que se sàpiga del cert qui va ser l’autor d’aquestes destruccions. I comptant tot 
l’imperi, Richard Bayliss, professor de la Universitat de Newcastle, fa pujar la xifra de 
temples destruïts a quaranta-tres. En els seus estudis, Bayliss demostra que els temples, 
abandonats, van ser reutilitzats i reconvertits en espais de reunió cívica, magatzems, 
cementiris, habitacles, muralles i tallers. No hi hagué, doncs, una destrucció massiva de 
temples ni una reconversió immediata i massiva en esglésies. 

El cristianisme, hereu de la cultura grecoromana 
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Una altra afirmació de Nixey es refereix a la destrucció de llibres. Segons ella, el 
cristianisme hauria destruït les obres gregues i romanes, i hauria eliminat així una part 
molt important del pensament filosòfic antic. M’agradaria contrastar aquesta posició, més 
aviat genèrica, amb una dada que aporta el professor Hans-Joseph Klauck (Chicago): la 
interacció constant entre cristianisme i cultura grecoromana, emergent a partir del segle 
IV, que comportà adaptacions, avaluacions crítiques i alhora antagonismes i oposició. 

Però això no impedí que totes dues realitats es fecundessin mútuament. La cultura 
grecoromana va aportar, segons Klauck, “la llengua, la retòrica, la literatura, l’art, la 
filosofia, que esdevingueren components indispensables per explicar el cristianisme”. El 
cristianisme, al seu torn, es convertí en l’hereu de la cultura grecoromana, fins al punt que 
un vuitanta per cent (!) dels coneixements que posseïm de l’antiguitat grecoromana ens 
han arribat gràcies a les còpies fetes als escriptoris monàstics, tant bizantins (grecs) com 
siríacs. 

A part de les traduccions del grec al siríac foren traduïdes a l’àrab moltes obres d’Aristòtil, 
que intuïren decisivament en Avicenna i Averrois. I des d’aquestes es feren les 
traduccions llatines d’Aristòtil, que influïren decisivament en Tomàs d’Aquino. Com diu 
Klauck, no sense un pèl d’ironia, “en darrer terme, el cristianisme va demostrar ser un 
deixeble altament agraït” de la cultura grecoromana, en cap cas el seu destructor. 
 
 

Els historiadors contradiuen les dades de Catherine Nixey sobre la suposada destrucció 
de temples pels cristians Un 80% del que sabem de l’era grecoromana ens han arribat per 
les còpies fetes als escriptoris monàstics 
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Tenia 82 anys, en feia 55 que era monjo i 49 que va ser ordenat  prevere; era doctor en 
teologia, especialitzat en antropologia, professor emèrit de la UAB, de l'ISCREB, de l'ISCR 
Sant Fructuós i de l'Abadia de Montserrat  
 

Montserrat,  11  de  novembre  de  2018. 

Aquesta nit ha mort al Monestir  de Montserrat el  P. Lluís Duch i Álvarez. Tenia 82 anys, 
en feia 55 que era monjo i 49 que va ser ordenat prevere. La missa exequial  se  celebrarà  
dimarts, a les 10.45h, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, i serà presidida pel P. 
Abat Josep Maria Soler. Es podrà seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat).  

El P. Lluís Duch va néixer a Barcelona el 13  de  setembre de 1936.  Va entrar  al 
Monestir de Montserrat l'any 1961, on va fer la professió  simple  l'any 1963  i  la solemne 
el 1967. El 1969 va ser ordenat sacerdot. Era doctor en teologia per la Universitat de 
Tübingen  (Alemanya), s'havia especialitzat en  antropologia,  i era professor emèrit de la 
Facultat  de Ciències de la Comunicació de  la Universitat  Autònoma de Barcelona, de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, de la Biblioteca Mística i Filosòfica Alois M. Hass (U. 
Pompeu Fabra), de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), de 
l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, de l'Institut 
d'Humanitats de Barcelona, de l'Escola Teològica i Filosòfica de l'Abadia de Montserrat, 
de l'Instituto de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México i de l'Institut 
del Teatre.  

L'any 2011 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Aquell mateix any, arran del seu 75è aniversari, li va ser dedicat el llibre d'homenatge 
Emparaular el món. El pensament antropològic de Lluís Duch, a cura de Joan-Carles 

Ha mort el P. Lluís Duch 
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Mèlich, Ignasi Moreta i Amador Vega. Entre 2011 i 2018 va ser membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. El 2014 es va 
defensar a la Universitat de Girona la primera tesi doctoral dedicada monogràficament al 
pensament del P. Lluís Duch, a càrrec de Mn. Elies Ferrer. 

Va estudiar els diferents llenguatges dels universos simbòlics i mítics i la seva concreció 
en la vida quotidiana dels nostres dies. Es va interessar des de fa més de trenta anys per 
la interpretació de les narracions mítiques, atenent sobretot al seu impacte en els 
universos religiosos i polítics. En els darrers anys va publicar una Antropologia  de  la  
vida  quotidiana (en sis volums), que té com a referència més important la situació de les 
transmissions efectuades per les estructures d'acollida. Va traduir al català i al  castellà  
escrits  de  Luter,  Müntzer,  Silesius,  Schleiermacher  i  Bonhoeffer.  És  l'autor de més 
de cinquanta llibres i opuscles, i de tres-cents articles i col·laboracions en obres 
col·lectives. 

Entre les seves obres destaquen: L'exili de Déu (Fragmenta, 2017), Sociedad mediática y 
totalitarismo. Antropología de  la comunicación, vol. 2 (Herder Editorial, 2016; junt amb 
Albert Chillón), Religión y política (Fragmenta,  2014), Religió i comunicació (Fragmenta, 
2010), Un extraño  en nuestra casa (Herder  Editorial, 2006), Algunes interpretacions del 
cristianisme (Espai Obert DL, 2004), Ambigüitats de l'amor (Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2004), Antropología de la religión (Herder  Editorial,  2001), Antropologia de la 
vida quotidiana 2.2.  Ambigüitats de l'amor (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004; 
junt amb Joan-Carles Mèlich), Antropología de la vida cotidiana 2.2. Escenarios de 
corporeidad (Trotta, 2002,; junt amb Joan-Carles Mèlich), Antropologia de la vida 
quotidiana 4.2. Armes espirituals i materials. Política (Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2001), Antropologia  de  la  vida  quotidiana 4.1. Armes espirituals i materials. 
Religió (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001), Antropología  de  la  vida  
cotidiana 1. Simbolismo y salud (Trotta, 1999), Antropologia de la religió (Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1997), Mircea  Eliade.  El retorn d'Ulisses a Ítaca (Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1983), De la religió a la religió popular (Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, 1980). 

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat  
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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. 

« Acoger y 
anunciar Al Dios de 
las periferias » 

 
1. Espiritualidad para una vida religiosa en salida  
2. Portadores y portadoras de sueños  
3. Profetas de la comensalidad abierta de Jesús  

 

a càrrec de   
Pepa Torres Pérez 

Pepa Torres Pérez és religiosa de la Congregació de les Apostòliques del Cor de Jesús. Filòloga, 

teòloga i educadora social. Professora de l'Institut Superior de Pastoral de Madrid, en el qual coordina el 

seminari Mujeres en Diálogo.  

Viu en una comunitat intercongregacional al barri madrileny de Lavapiés que ha donat origen a la Xarxa 

interlavapiés, una xarxa de suport mutu contres les fronteres i la precarietat    

Membre del Consell Assessor de la Càtedra de Teologia Contemporània “José Antonio Romeo”. Premi 

Alandar en el 2019 per a la defensa dels drets de les persona migrants. Premi del Consell  Municipal de 

la ciutat d'Albacete per la seva aportació a la Coordinadora Presó i societat, en defensa dels drets de les 

dones preses (2000). Combina la docència i la investigació teològica amb l'acompanyament a persones i 

col·lectius compromeses al món de l'exclusió especialment dones i migrants. Co-fundadora de 

l'associació Coletivo Agar, espacio de investigación y encuentro  desde la diversidad, que té com a 

objectius el foment del diàleg intercultural i interreligiós des de la perspectiva de les dones     

Autora de nombroses publicacions les més recents Teología desde las víctimas (2017), Cartas a 

Francisco  (2017) i Decir Haciendo. Crónicas de periferias (2017).      

 

 
Data: 17 de novembre de 2018, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30 
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 20 €: 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 PT 

 

« Acoger y anunciar al Dios de las periferias » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Carta oberta de preveres i diaques catalans als seus germans en el 
ministeri i als bisbes d'Espanya 

Estimats germans en Crist, us desitgem la Pau i la 
Gràcia del Senyor. 

Un grup nombrós de preveres i diaques catalans 
ens adrecem a tots vosaltres amb motiu del procés 
que estem vivint a Catalunya. A tots ens fa mal 
constatar que les relacions mútues que s’estan 
donant entre cristians i entre comunitats «d’aquí i 
d’allà», i els sentiments recíprocs que expressem, 
no són en molts moments el que haurien de ser 
sentiments propis de germans en la fe. 

És una situació que ens fa mal com a ciutadans i encara més com a cristians. Però 
sobretot ens fa mal com a responsables de comunitats cristianes, perquè tenim molt 
present que, segons el testimoni de Pau, «Déu  (...) ens ha confiat a nosaltres aquest 
servei de la reconciliació» (2Co 5,18-19): ens convida a una reconciliació amb Déu, que 
no és possible sense haver-nos reconciliat prèviament amb els germans (cf. Mt 6,14-15). 
La consciència d’aquesta responsabilitat ens empeny a escriure-us, tot intentant deixar-
nos guiar per l’Esperit de Jesús.  

Les qüestions d’identitat tenen una extraordinària força emotiva. De fet, són a l’arrel de 
molts conflictes i conteses greus en els darrers segles. Si es va arribar a la guerra vol dir 
que no es va fer tot el possible per aconseguir la pau. Vol dir que hem d’extremar-nos al 
màxim en les nostres actuacions, des de totes les parts implicades, per mantenir la 
serenor i fer viable una solució justa i acceptable per a tots. 

Les nostres comunitats cristianes viuen el conflicte com el viu tota la societat espanyola i 
catalana. Però com a seguidors del Senyor Jesús, les nostres comunitats estan cridades a 
viure’l segons l’esperit evangèlic. Orientar aquestes actituds és una missió delicada i greu 
de nosaltres, els pastors. Podem acompanyar les nostres comunitats pel bon camí, però 
podem fer-ho també per camins equivocats, contribuint fins i tot a actituds no 
evangèliques. Ho diem amb tota sinceritat. Ens hem qüestionat moltes vegades quina ha 
de ser la nostra posició. I us demanem a vosaltres, germans preveres, diaques i bisbes, 
que ens acompanyeu en aquesta recerca. 

Pot semblar fora de lloc fer esment a la nostra història en la guerra civil del 1936, però 
creiem que no. En aquell moment, la major part de l’Església espanyola es va inclinar per 
una opció determinada. Passada la terrible guerra i els anys de postguerra, l’Església ha 
hagut de reconèixer que aquella decisió va ser un error històric. Reconèixer això davant 
els enormes patiments que la guerra va ocasionar no pot quedar en un simple sentiment; 
exigeix aprendre de la història i mesurar les nostres actuacions en un clima de recerca 
fidel de l’esperit evangèlic d’amor i de respecte mutu. 

Sembla clar que una de les primeres actituds necessàries és la convicció que l’únic camí 
positiu és el diàleg. Així ho han expressat diverses personalitats tant de l’àmbit civil i 
polític com de l’eclesiàstic. Recordem la presa de posició de Mons. Ricardo Blázquez, 

Pel diàleg, el respecte i la justícia 



34 | 43 

 

president de la CEE: «En aquests moments greus la veritable solució del conflicte passa 
pel recurs al diàleg des de la veritat i a la recerca del bé comú de tots, com assenyala la 
doctrina social de l’Església» (declaracions 23-11-2017). No hi ha reconciliació sense 
diàleg. No és acceptable pretendre resoldre un problema social tan complex des de la 
imposició de la força policial o del Dret Penal. I pot ser molt destructiu deixar-se portar per 
espontaneïtats emotives que poden destruir un esforç social que ha de ser matisat i 
respectuós. 

 

El diàleg suposa i exigeix actituds serenes, no agressives, disposades a escoltar l’altra 
part i a valorar les seves posicions. En el cas de les nostres comunitats cristianes, un dels 
elements primers ha de ser la convicció que les comunitats diferents de les nostres fan 
també, com nosaltres, un esforç d’objectivitat, fins i tot de simpatia, i estan disposades a 
escoltar i a valorar la nostra actitud, com nosaltres estem disposats a valorar la seva. 

Està a punt d’iniciar-se un judici penal contra molts líders polítics i socials catalans. 
Aquesta situació té una gravetat especial. Ja no n’hi ha prou amb parlar d’un esforç 
d'objectivitat i justícia per les dues parts. Hi ha persones empresonades i processades per 
perseguir el que molts de nosaltres considerem just i d’acord al Dret, i que altres persones 
judiquen i condemnen. En aquesta situació, és encara més urgent demanar-nos a tots un 
sobreesforç d’equitat, justícia i humanitat. 

Al final, fins i tot després de diàleg i reflexió conjunta fraterna, s’hauran de prendre 
decisions. Les formes són molt importants per a nodrir la fraternitat i la pau, però en tot 
cas s’haurà de prendre una decisió sobre el fons del conflicte. El nostre esperit cristià, 
formulat des dels principis de la doctrina social de l’Església, ens porta a cercar i acceptar 
les solucions justes, que respectin els drets de Catalunya així com han de ser respectats 
els de tots els pobles, tal com són descrits, en el seu contingut i els seus límits, per 
l’esmentada doctrina. És en aquest sentit que nosaltres sentim que hem d’orientar les 
nostres comunitats cristianes, subratllant sempre l’esperit de diàleg i de col·laboració. 

Atenguem, doncs, més al que ens uneix que al que ens separa, i no anteposem mai 
ideologies ni lleis humanes al respecte recíproc i a la veritable justícia. No fem res per 
rivalitat ni per arrogància i no mirem cadascú per nosaltres, sinó procurem sobretot pels 
altres (cf. Fl 2,3-4), tot demanant plegats en la pregària que l’amor de Crist i l’amor 
recíproc en Crist ens faci a tots promotors i testimonis d’autèntica fraternitat cristiana entre 
tots. 

Barcelona, 15 de novembre 2018                                               
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Actes,   activitats,   cursos,   seminaris,   informacions, 
conferències,exercicis,    presentacions… 

 

 

NOVEMBRE 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

Conferència 

   Cap on va el cristianisme. 
 Una mirada cap al futur  
     a càrrec d'Angela Volpini 
     al final cantarà Lídia Pujol 

    Cartell [clic] 

diumenge, 18 de 
novembre 
a les 5 de la tarda 

Dansa 
contemplativa 

 Danses senzilles que ens obren el cor 
 i ens fan sentir presents en el present, 
 ara i aquí  

dimecres 21 de novembre 
de 8 a 9 del vespre 

Taller 
de Cal·ligrafia 

 Iniciació a la lletra gòtica 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]      
 

dissabte 24 de novembre 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

 

 
 
 

DIJOUS 15 i DIJOUS 29 

CAPUTXINS DE POMPEIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A càrrec de:
Fra Jacint Duran

Carrer Riera de Sant Miquel 1, bis. Entrada lliure

Dijous 15 de novembre a les 20h.

El Regne (E. Carrère) La Postveritat

J. García del Muro

29 de novembre a les 20h. 

Lloc: Carrer Riera de Sant Miquel 1 bis (Barcelona)
Organitza: Frares Caputxins de Catalunya

Entrada lliure

mailto:conxadell@gmail.com
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Volpini.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC14.pdf
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=4
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=4
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DIJOUS 29 

ASSOCIACIÓ CINTRA 

 

26 DE NOVEMBRE A 2 DE DESEMBRE 

III SETMANA DE LA BÍBLIA 

27N, 20h,  
acte central Setmana de la Bíblia a la Sagrada Família 
 Es poden consultar tots els actes organitzats al 
web www.setmanadelabiblia.cat. 
 
Del 26 de novembre al 2 de desembre se celebra la III 

http://www.setmanadelabiblia.cat/
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Setmana de la Bíblia, que culmina amb el Diumenge de la Paraula, que correspon al 
Diumenge primer d’Advent. La Setmana compta amb el suport de la Conferència Episcopal 
Tarraconense -els bisbes expressaran la importància de la Paraula de Déu en els escrits 
dominicals del diumenge 2 de desembre- i està promoguda per l'Abadia de Montserrat, 
l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret i Ràdio 
Estel-Catalunya Cristiana. El lema escollit per a aquesta segona edició és La Paraula és 
molt a prop teu (Dt 30,14). Durant aquests dies, la majoria de les diòcesis catalanes 
organitzen, d'una banda, un acte central -amb presència del bisbe- i, d'altra banda, moltes 
activitats sorgides des de les parròquies i escoles, de manera que es formi una xarxa que 
capilaritzi la Paraula i faci que s’estengui i es difongui. 
 
L’acte central d’aquesta III Setmana de la Bíblia tindrà lloc el dimarts 27 de novembre, a les 
20h, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El Dr. Armand Puig, rector de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià, farà una meditació bíblica sobre La façana de la Passió de 
la Sagrada Família. L’acompanyarà a l’orgue Juan de la Rubia, que realitzarà 
improvisacions a partir del text. És un acte obert, però cal demanar les invitacions prèviament 
a través del web www.setmanadelabiblia.cat.  
 

130 RAP (REUNIÓ D'ABATS I PROVINCIALS) 

CAPUTXINS D’ARENYS DE MAR 

130ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 

Orde de Frares Menors Caputxins 
Santa Maria, 7 | 08350 Arenys de Mar (Maresme) Barcelona 

 

Dilluns, 26 de novembre de 2018 

Horari: 

 10.15, recepció; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 11.45 cafè; 

12.15 segona sessió; 13.15 eucaristia; 14.00 dinar; 15.15 visionat del reportatge del convent en el IV 

Centenari i sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

http://www.setmanadelabiblia.cat/
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ESGLÉSIA PER AL TREBALL DECENT 

REDUIR LA JORNADA PER COMPARTIR LA RIQUESA 
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Dilluns, 19 de noviembre, a les 19 h. a la LlibReria Claret – Sala Pere Casaldàliga, 

presentación del documental “Caputxins: 400 anys a Arenys de Mar” 
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FECC Informa. Núm. 703 (12.11.2018) 
 
Suprimir la puntuació de fills d’exalumnes i malalts crònics per afavorir l’equitat? 
 
El Departament d’Ensenyament té la voluntat de modificar l’actual Decret d’admissió 
d’alumnat, tal i com va anunciar la portaveu del Govern, Consellera Artadi, a la roda de 
premsa posterior al Consell Executiu del proppassat 30 d’octubre de 2018. 

 
La intenció del Departament és suprimir l’aplicació de dos dels criteris complementaris que 
s’han vingut practicant en el procediment de preinscripció i matrícula en els centres 
sostinguts amb fons públics, que són el de tenir una malaltia crònica en el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia i el d’haver tingut pares, tutors o germans 
escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. Seria una decisió que ja tindria 
efectes a partir del proper procés de preinscripció. D’aquesta manera, a efectes pràctics el 
proper curs només restaría vigent el de tenir la condició legal de família nombrosa o 
monoparental. 

Com sabem, els criteris complementaris s’apliquen només si es dona una situació d’empat 
després que les sol·licituds s’hagin ordenat d’acord amb els criteris prioritaris i si tot i amb 
això, després d’haver-se aplicat tots dos tipus de criteris encara subsisteix l’empat, 
l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. 

El Departament d’Ensenyament ha obert un procés de consulta pública prèvia a aquesta 
modificació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors 
afectats, (https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres). La seva justificació 
afirma que, entre d’altres qüestions, la utilització d’aquests criteris són un problema que 
fomenta la segregació escolar, origina situacions fraudulentes i és contrària a Dret, i situa la 
iniciativa en el marc d’aplicació del Pla de Govern de la XII Legislatura, un pla que, com 
explicàvem al FECC Informa 698 de 18/10/2018, obvia el Servei d’Educació de Catalunya i 
no sembla estar dirigit a distribuir o gestionar de manera equilibrada i proporcional els 
recursos i l’organització a la totalitat dels centres que l’integren. 

El criteri complementari de la condició d’exalumne de pares, tutors o germans en el centre 
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on es presenta la sol·licitud té justificació més que suficient. Afavorir la condició d’exalumne 
d’un dels familiars esmentats s’ha d’interpretar com una expressió de reforç de la vinculació 
de la família amb el centre triat i amb el seu projecte educatiu, que potencia la participació 
de les famílies en el procés educatiu i la seva integració en la Comunitat educativa i en la 
comunitat escolar, principis tots ells sobre els quals la llei d’educació configura el model 
educatiu català. I a més, és manifestació d’un lligam o afinitat amb un determinat caràcter 
propi, expressió evident del dret dels pares i mares a l’elecció d’una educació conforme 
amb les seves conviccions. 

El d’afavorir els alumnes que tenen una 
malaltia crònica greu que afecti el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 
que exigeix una dieta complexa que 
condiciona de manera determinant el 

seu estat de salut, es justifica perquè la malaltia acredita l’adopció de mesures d’acció 
positiva que n’afavoreixin l’escolarització en centres adequats o propers al domicili, sense 
obviar que la responsabilitat dels titulars dels centres docents en el servei de menjador 
resta incrementada d’una forma extraordinària, no sent proporcional la necessitat de mitjans 
preventius envers possibles pacients de la malaltia amb els mitjans que d’ordinari es 
disposen als centres docents. També té afectació en la conciliació de la vida laboral i 
familiar, en precisar els pares i mares d’un ritme d’actuacions molt supeditat al tractament 
d’aquesta malaltia envers llurs fills. 

Des del punt de vista objectivament pràctic, estem parlant de l’aplicació d’uns criteris 
complementaris concebuts per a resoldre la situació d’empat, de tal manera que permeti 
l’Administració en regular aquest procediment reduir al màxim el nombre d’alumnes 
sol·licitants d’un centre que tenen la mateixa puntuació després de l’aplicació d’un barem i 
l’admissió dels quals dependria del resultat d’un sorteig públic. 

A més, tota l’argumentació que hi ha al darrere d’aquesta intenció obvia quelcom que és, en 
essència, l’origen de moltes situacions discriminatòries: l’injust infrafinançament dels mòduls 
econòmics que pateix l’escola concertada, al qual no s’aporta cap solució. L’equitat, en el 
sentit que cada alumne rebi allò que precisa en funció de les seves condicions personals i 
per tant, entre d’altres consideracions, en veure’s reflectida en el dret de totes les persones 
a una educació de qualitat i a accedir-hi amb condicions d’igualtat, exigeix que els poders 
públics assignin als centres acollits als concerts els recursos públics suficients per fer-la 
efectiva, exigència que a hores d’ara no es compleix i que cal solucionar de manera 
absolutament prioritària. 

No resulta gens esperançador que les primeres mesures que s’hagin d’adoptar per, 
teòricament, afavorir aquesta equitat sigui la de fer desaparèixer del sistema de gestió del 
procés d’admissió i matrícula qualsevol element que tingui a veure amb la vinculació a un 
projecte educatiu o amb l’exercici real del dret a elecció de centre. 

Aquesta iniciativa és un seriós motiu de preocupació i desconcert. Cal contextualitzar-la 
dins d’un àmbit d’actuació més extens, que és el de la intenció ja manifestada pel 
Departament de modificar la totalitat del decret d’admissió d’alumnes. La proposta 
d’enguany d’eliminar aquests punts complementaris és l’avançada del que podrà venir amb 
posterioritat. Demanem al Govern de la Generalitat que eviti prendre aquestes mesures i 
treballi per la real i efectiva assignació de recursos públics suficients al centres del Servei 
d’Educació de Catalunya. 

L’equitat del sistema s’aconsegueix amb el compromís i coresponsabilitat dels centres 
docents envers aquest objectiu, però també amb la suficient dotació econòmica que ha 
d’efectuar l’administració i amb el respecte als drets educatius de tots els subjectes afectats. 
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18 de novembre del 2018 
 

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen reconeguda la 
seva dignitat? Quina aportació poden fer a la nostra societat? A 
Catalunya són moltes les entitats que treballen en la defensa dels 
drets d’aquest col·lectiu. Una d’elles és la Fundacio El Rusc, que és 
membre de les Comunitats de l’Arca. “Signes dels temps” entrevista 
Pere Domènech, director de la Fundació El Rusc i Jorge Herrera, 
responsable del centre ocupacional El Rusc. La conversa s’ha 
gravat a la seu de la fundació al municipi de Tordera. 

 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.30 
 
 
 
 

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 

Signes dels Temps a TV3: Viure amb discapacitat intel·lectual 

 

http://www.urc.cat/
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NOVEMBRE 

13-15 dm-dj XXV Assamblea general de CONFER  

17 ds Jornada de Formació Permanent  

19 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

24 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

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

26 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 
130 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 

 

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

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

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

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

 

 

 
 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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