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Que tots siguin u 
 
Les paraules de Jn 17, 21º continúen ressonant: “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en 
mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m'has 
enviat.” 
 
Iniciem demà la Setmana de pregària per la unitat dels cristians.Es bo de participat en 
celebracions de pregària i en trobades que responguin a aquesta voluntat de Jesús: “Que 
tots siguem u”. Una unitat que es nodreix des de la diversitat. Una unitat que no només cal 
treballar amb altres confessions cristianes, sinó també a l’intern del mateix catolicisme. Els 
egos personals, els interessos, la recerca de poder... ens allunyen de l’esperit evangèlic. 
Sense una conversió personal, la unitat esdevé un miratge. 
 
Al darrer informatiu Horeb s’hi van incloure diversos materials per celebrar aquestes 
jornades. 

 

 
 
 
L’instint de la bretxa 
  
Es parla insistentment que a Catalunya s’ha produït una fractura, que s’agreugen els 
problemes de convivència, que no es pot passejar tranquil·lament pel carrer, que ni tan 
sols les famílies es poden reunir per Nadal… La llista catastròfica i hiperdramàtica es pot 
allargar fins a l’extrem, inclòs el missatge reial nadalenc. Es presenten querelles de 
possibles violències futures, que no es produeixen, perquè els fets desmenteixen les 
profecies apocalíptiques. No obstant això, la màxima polarització està servida. 

D’entrada 
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Hans Rosling, a través del seu magnífic llibre Factfulness, denuncia que la gent té una 
visió absolutament equivocada del món. També sistemàticament equivocada, perquè la 
visió que es té no està basada en fets. Els fets contradiuen els relats, els objectius dels 
quals no s’encaminen a la 
veritat, sinó a l’obtenció del 
poder. 
 
Analitza allò que ell anomena 
«deu instints». El primer: 
l’instint de la bretxa. Rosling 
contradiu amb dades la 
reducció de la realitat a dos 
extrems i una bretxa enmig. 
Explica, per exemple, que 
dividir el món entre països 
desenvolupats i països en via de desenvolupament no es correspon a la realitat. 
Justament, en la bretxa aparent es troben possiblement la majoria dels països. En el 
nostre cas, s’ha polaritzat la societat catalana entre els unionistes i els independentistes, 
com si enmig no hi hagués ningú, que és on hi ha la majoria. Es té tant de pànic dels fets 
que fins i tot s’ha impedit una votació no vinculant. El crit independentista més gran no ha 
vingut de Catalunya. La guàrdia civil i la policia nacional eren acomiadades des dels llocs 
d’origen al crit de: «A por ellos.» Fins i tot el cantaven dins de les furgonetes. La bretxa 
entre nosaltres (espanyols unionistes) i ells (catalans independentistes) consagra la 
polarització. Es tracta de l’ou de la serp d’una confrontació, que reflecteix els errors d’una 
visió equivocada i una manera primitiva de resoldre els conflictes. Substituir la complexitat 
per esquemes simples i polaritzats té un preu massa alt, però hi ha qui està interessat a 
pagar-lo. 

 
Lluís Serra i Llansana 
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 PROPERS VIATGES APOSTÒLICS 
DEL PAPA FRANCESC 

 
 

Panamà: XXXIV Jornada Mundial de la Joventut 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO 
A PANAMÁ PARA LA XXXIV JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

 
23-28 DE ENERO DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 23 de enero de 2019 
ROMA-PANAMÁ  

9.35 Salida en avión desde Roma/Fiumicino hacia Panamá 

16.30 Llegada al Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá 
Acogida oficial 

16.50 Transporte hacia la Nunciatura Apostólica 

  
Jueves, 24 de enero de 2019 
PANAMÁ 

9.45 Ceremonia de bienvenida en la entrada principal de la Presidencia de la 
Republica – Palacio de las Garzas 

10.00 Visita al presidente de la República en la Presidencia de la Republica – Palacio 
de las Garzas 

10.40 Encuentro con las autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la 
sociedad en el Palacio Bolívar – Ministerio de Relaciones Exteriores 

11.15 Encuentro con los obispos centroamericanos en la iglesia de S. Francisco de 
Asís 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/24/autorita-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/24/autorita-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/24/vescovicentroamericani-panama.html
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17.30 Ceremonia de acogida y apertura de la JMJ en el Campo Santa María la Antigua 
– Cinta Costera 

  
Viernes, 25 de enero de 2019 
PANAMÁ 

10.30 Liturgia penitencial con los jóvenes privados de libertad en el Centro de 
Cumplimiento de Menores Las Garzas de Pacora 

11.50 Transporte en helicóptero a la Nunciatura Apostólica 

17.30 Vía Crucis con los jóvenes en el Campo Santa María la Antigua – Cinta Costera 

  
Sábado, 26 de enero de 2019 
PANAMÁ 

9.15 Santa Misa con la dedicación del altar de la Catedral Basílica de Santa María 
la Antigua con los Sacerdotes, los Consagrados y los Movimientos Laicales  

12.15 Comida con los jóvenes en el Seminario Mayor San José 

18.30 Vigilia con los jóvenes en el Campo San Juan Pablo II – Metro Park 

  
Domingo, 27 de enero de 2019 
PANAMÁ - ROMA 

8.00 Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo San Juan 
Pablo II – Metro Park 

10.45 Visita a la casa hogar Buen Samaritano 

  Ángelus  

16.30 Encuentro con los voluntarios de la JMJ en el Estadio Rommel Fernández 

18.00 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá 

18.15 Salida en avión hacia Roma 

 
Lunes, 28 de enero de 2019 
PANAMÁ - ROMA 

11.50 Llegada al Aeropuerto de Roma/Ciampino 

 
 
Huso orario 
Roma  +1h UTC 
Panamá  -5h UTC 
  
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 20 de noviembre de 2018.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/24/apertura-gmg-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/25/penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/25/via-crucis-gmg.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/26/messa-panama-cattedrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/26/messa-panama-cattedrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/26/veglia-giovani-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/27/messa-gmg-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/27/casa-hogar.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/27/angelus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/1/27/volontari-gmg.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/11/20/0859/01863.html
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Viatje del Papa Francesc als Emirats Àrabs Units  

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO 

A LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

3-5 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 3 de febrero de 2019 
ROMA- ABU DHABI 

13.00 Salida en avión de Roma/Fiumicino para Abu Dhabi 

22.00 Llegada al aeropuerto presidencial de Abu Dhabi 
Recibimiento oficial 

  
Lunes, 4 de febrero de 2019 
ABU DHABI 

12.00 Ceremonia de bienvenida en la entrada principal del Palacio Presidencial 

12.20 Visita oficial al príncipe heredero en el Palacio Presidencial 

17.00 Encuentro privado con los miembros del Muslim Council of Elders en la Gran 
Mezquita del Jeque Zayed 

18.10 Encuentro interreligioso en el  Founder’s Memorial 

  
Martes, 5 de febrero de 2019 
ABU DHABI – ROMA 

9.15 Visita en privado a la Catedral 

10.30 Santa Misa en el Zayed Sports City 

12.40 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Presidencial de Abu Dhabi 

13.00 Salida en avión para  Roma 

17.00 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Ciampino 

  
Huso orario 
Roma:  +1 h UTC 
Abu Dhabi  +4 UTC 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 12 de diciembre de 2018.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/2/4/incontro-interreligioso.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/2/5/messa.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/12/12/via.html
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Viatje del Papa Francesc a Rumania 
 
 

 
 
 
 
Viernes 11.01.2019 

Declaración del Director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 
Alessandro Gisotti 
 
Su Santidad el Papa Francisco, aceptando la invitación del Presidente, de las Autoridades 
del Estado y de la Iglesia Católica de Rumania, efectuará un viaje apostólico a ese país 
del 31 de mayo al 2 de junio de 2019 para visitar las ciudades de Bucarest, Iaşi y Blaj y el 
santuario mariano de Şumuleu Ciuc. 
 
El programa del viaje se publicará a su debido tiempo. 
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ITINERARIS DE SANTEDAT 
 

Decretos de la Congregación de las Causas de los Santos 
 

El 15 de enero de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a S.E. el cardenal 
Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 
Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a promulgar los 
decretos relativos a: 
 
- el milagro atribuido a la intercesión de la beata Marguerite Bays, virgen, de la Tercera 
Orden de San Francisco de Asís; nacida en La Pierraz (Suiza) el 8 de septiembre de 1815 
y fallecida en Siviriez (Suiza) el 27 de junio de 1879. 
 
- el martirio de las Siervas de Dios María del Carmen (en el siglo: Isabel Lacaba Andía) y 
13 compañeras, religiosas profesas de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas; 
asesinadas por odio a la fe, en España en 1936. 
 
- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Anna Kaworek, Cofundadora de la 
Congregación de las Hermanas de San Miguel Arcángel; nacida en Biedrzychowice 
(Polonia) el 18 de junio de 1872 y fallecida en Miejsce Piastowe (Polonia) el 30 de 
diciembre de 1936. 
 
- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Soledad Sanjurjo Santos (en el siglo: 
María Consuelo),religiosa profesa de la Congregación de los Siervas de María Ministras 
de los Enfermos; nacida en Arecibo (Puerto Rico) el 15 de noviembre de 1892 y fallecida 
en San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico) el 23 de abril de 1973. 
 
 

Beatificació del servent de Déu Marià Mullerat i Soldevila 
 

La beatificació del servent de Déu Marià Mullerat i 
Soldevila, pare de família i metge de professió, mort 
el 13 d’agost de 1936 a El Pla, prop d’Arbeca, per 
odi a la fe, se celebrarà el dissabte dia 23 de març 
d’aquest any 2019, a les 11.00 h, a la Catedral. 
Serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte 
de la Congregació de la Causa dels Sants. 
 
 
 
Amb motiu d’aquesta important celebració —serà la 
primera beatificació que tingui lloc a la Catedral— 
s’ha activat una pàgina web 
(http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat), a la que 
també es pot accedir des del web de l’Arquebisbat, 
on s’hi pot trobar la biografia del servent de Déu, 
documentació d’interès, materials com ara el logotip, 
l’estampa o les pregàries; un recull d’articles, 
notícies o actes d’agenda, entre altra informació. 

 

http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat/
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El batec vital de les 
congregacions 

 
 

La nova província de Sant Pau: una oportunitat pels claretians 
 
(Claretians) En clau d’oportunitat. Així veuen els claretians més joves la futura nova 
província que agruparà Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia. Serà efectiva a partir de 
l’1 de gener del 2020 i rebrà el nom de Província de Sant Pau. La darrera trobada 
sectorial d’aquest nou projecte va aplegar 35 participants a la Casa d’Espiritualitat de les 
Religioses Maria Immaculada a Barcelona. 
 
“Anem amb l'esperança d'aquesta nova província; dins de les oportunitats que tenim, a 
veure si podríem fer alguna cosa perquè arribi el missatge de Déu segons el carisme del 
pare Claret”, explica Benjitu Bareto, de la Província de Catalunya. Aquest vídeo també 
recull el testimoni de Raymond Adormeo, de la Delegació de França; Massimo Proscia, de 
la Delegació d’Itàlia; i Juan Martín Askaiturrieta, de la Província d’Euskal Herria. Com a 
reptes de la nova província apunten la diversitat de contextos, culturals, socials i 
lingüístics. Com a oportunitats, la força de treballar plegats i de compartir projectes 
pastorals educatius, socials i comunicatius. 
 

 
El contingut de la trobada es va estructurar en tres sessions: la primera sobre el Projecte 
Provincial de Vida i Missió; la segona sobre Missió Compartida; i la tercera sobre Vida 
Comunitària. Els participants van reflexionar els documents amb un temps de treball 
personal, en grups i també amb posades en comú. 
 
L’equip coordinador del procés de preparació de la nova província –format pels superiors 
majors Ricard Costa-Jussà de Catalunya, Franco Incampo, d’Itàlia, Mateo Larrauri 
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d’Euskal Herria, Pierre Zanga, de França i per Manuel Tamargo com a delegat del govern 
general– va convocar la trobada amb l’objectiu també de “trobar-se, conèixer-se i prendre 
consciència” de qui són els claretians menors de 65 anys del nou organisme. 
La trobada, celebrada del 27 al 28 de desembre, ha servit per compartir i dialogar sobre 
les bases de la nova agrupació territorial. Però sobretot per conèixer més a fons els 
camps d’acció i el tarannà de cada província actual. 
 
 

Monges del segle XXI 
 
SEGRE.COM | LORENA METAUTE 
 

El monestir de Santa Maria de Refet, a Seró, està habitat de nou gràcies a l’empenta de 
dos jerònimes. Sor Maria Trinitat i Pilar són dos monges de clausura que trenquen 
prejudicis, retiren la palla i es queden amb l’agulla del paller. Són fidels al missatge de 
Déu però innoven en les formes de comunicar-lo. Les visitem i les descobrim. 
 

 
 
Les coses solament canvien quan es fan de diferent manera. Així va ser com sor Maria 
Trinitat va prendre la determinació d’emancipar-se del convent de les jerònimes de 
Barcelona i reconstruir el monestir de Refet com un espai on començar de nou per evitar 
que l’orde morís. Fa dos anys, aquesta doctora en Biologia que va ingressar a l’orde amb 
32 anys, va assistir a la cloenda de la vida consagrada que va celebrar-se a Roma. 
Aleshores feia uns mesos que la Pilar havia sortit del convent cansada dels prejudicis de 
les generacions més grans de les monges. 
A Roma, sor Maria Trinitat va escoltar com el papa alertava dels efectes de la inseminació 
artificial als monestirs, referint-se a importar vocacions de països estrangers i animava les 
que havien consagrat la seva vida a Déu que escoltessin les necessitats i els nous 
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llenguatges de la societat per tal de portar el missatge cristià arreu. “Vaig veure clar que la 
visió de la Pilar, que era també la meva, era el camí. Calia tornar als orígens i treballar per 
atansar-nos a la gent i recuperar vocacions”, diu sor Maria Trinitat mentre s’escalfa les 
mans amb una infusió de ratafia. “El missatge de Jesús l’entén tothom si arriba. Ara bé, 
com pot arribar avui dia? Amb les xarxes socials”, explica la Pilar, qui, abans d’entrar a 
l’orde de les jerònimes dirigia una empresa de turisme amb èxit, després d’haver estudiat 
la carrera d’Història. 
 
Va caldre un WhatsApp i una emoticona 
somrient perquè la Pilar acceptés la proposta 
de sor Maria Trinitat de sortir del monestir de 
Barcelona, on encara hi ha 25 monges d’edat 
avançada i algunes de joves, arribades de 
l’Índia, i instal·lar-se a Santa Maria de Refet. 
Quan van arribar estava impracticable, 
impossible d’establir-s’hi. El bisbat d’Urgell va 
fer les reformes imprescindibles i les dos 
monges van passar-hi la primera nit el 23 de 
març del 2016. “Teníem un camping gas a 
sobre d’aquesta taula. Res. Però molta 
il·lusió”, coincideixen. El bisbat d’Urgell els 
cobra un euro de lloguer i a canvi elles 
paguen el manteniment. Com? Vet aquí la 
manera com s’han guanyat l’estima dels seus 
veïns. Fan espelmes, tasses i sabons naturals 
que venen a la botiga del monestir que, a poc 
a poc, s’ha anat ampliant amb altres regals 
cristians que un compraria pels missatges 
positius i d’amor, de l’estil de Mr. Wonderful, i 
altres productes de proximitat com el vi de 
Seró de Vinya l’Hereu o el formatge de Tòrrec. 
“El que tenim a les vitrines de la botiga són 
regals cristians i amb la seva venda 
col·laborem amb algunes famílies”, diu la Pilar. Ens parla de @thecoziwife, una mare de 
família cristiana d’Illinois que va començar a fer fundes de tasses i cervesa amb missatges 
evangelitzadors per vendre i treure’s un sou quedant-se a casa a criar els seus fills i fer 
homeschooling. 
 
Les visitem un dia de boira que no arriba a l’altura del monestir. Les portes estan obertes. 
Sempre. Un cartell a la porta ens indica que estaran encantades de rebre qualsevol que 
s’hi atansi. “Abans de venir, però, demanem que ens truquin perquè potser no hi som”, diu 
la Pilar. És inevitable que ens contrariem. Són monges de clausura però van i vénen cada 
dia de Balaguer per anar a missa de nou, i també es desplacen a fer encàrrecs o rebre els 
productors de la zona, que molts són amics també. “Clausura no és estar tancades rere 
d’una reixa com abans. Clausura és viure apartades del món, centrar-se en la pregària, en 
el treball, a acollir la gent que ve a l’hostatgeria, a difondre la paraula de Déu... Però no a 
tancar-se. De fet el que volem és apertura, és difondre i atreure la gent. Que tornin a fer 
seu el monestir i es recuperi la fe. Avui dia no s’entén la importància de la pregària a la 
societat i cal que existeixin les vocacions per tenir aquest equilibri social”, explica sor 
Maria Trinitat. La pregària és una constant al seu dia a dia, que comença a les sis del 
matí. Ens expliquen que abans, la gent s’atansava als monestirs, on sabien que les 
monges pregaven per les seves necessitats, i donaven un paperet amb la seva demanda 
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escrita. “Ara la gent ens escriu per Instagram i per WhatsApp i preguem per ells”, diu la 
Pilar. Els demanen que preguin per familiars malalts, per matrimonis en perill, i altres 
preocupacions grans i petites. Seguint amb el seu dia a dia, després de fer les lectures de 
la missa del dia i les primeres pregàries a les seves habitacions, esmorzen i agafen el 
cotxe per anar a missa de les nou al Sant Crist de Balaguer. Aprofiten el camí per resar el 
rosari i de tornada fan encàrrecs. De nou al monestir treballen (aquests dies estan ben 
enfeinades fent lots de Nadal per a una empresa de Barcelona amb productes de la zona 
que poden consultar a www.refetviu.cat). Abans de dinar fan la Sexta, i segueixen en 
silenci fins a l’adoració del Santíssim a les 16.00 hores. De nou, tarda de treball i els 
vespres de pregària per acabar amb el sopar de les 20.00 h, les completes i a dormir a les 
23.00 hores. “Com que hi ha tanta feina, som flexibles en els horaris”, apunta la Pilar. 
Tornarem a Santa Maria de Refet, per la calma que s’hi respira, pel somriure i caliu de la 
Pilar i sor Maria Trinitat. Diuen que no són modernes, que no inventen res. Però sí que 
són innovadores. Un raig de llum d’una nova era en les formes a l’Església. “Si no és de 
Déu, el nostre projecte es desmuntarà”, apunten. Però la seva energia, història, empenta i 
somriure ho ha de ser per força. 

 
Un monestir de clausura connectat al món  
 
Jesús i els seus apòstols sabien que perquè la gent els escoltés, havien d’anar a trobar-
los. Així, recorrien els pobles visitant places, mercats i altres espais on es feia vida social. 
Aquesta és la norma que segueixen les monges jerònimes que des de fa dos anys viuen 
al monestir de Refet. Així, la Pilar i sor Maria Trinitat estan allà on es troba la gent: a les 
xarxes socials, per poder evangelitzar i, també, guanyar els diners que necessiten per 
mantenir el monestir. La Pilar diu que no innoven, que sempre s’ha fet de promoure la 
paraula de Déu, però sí que innoven en el llenguatge i els canals de difusió. Tenen 
WhatsApp, Instagram, botiga en línia i una pàgina web amb blog actiu. 
 
A INSTAGRAM 
    @santamariaderefet: Usuari d’Instagram amb què escriuen la Pilar i sor Maria Trinitat. 
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    @artesaniadelasmonjas: Aquest perfil és on trobaran tots els productes que fan i 
venen la Pilar i sor Maria Trinitat al monestir de Refet. 
 
BOTIGA EN LÍNIA 
 
Si volen comprar regals cristians aquest Nadal i no tenen temps d’anar a fer una visita al 
monestir de Refet, tenen disponible la botiga en línia a www. artesaniadelasmonjas.com 
 
EL MONESTIR I HOSTATGERIA 
 
Si volen seguir el dia a dia al monestir i estar informats de les activitats que s’hi 
organitzen, així com tenir més informació sobre l’hostatgeria, poden visitar la pàgina web 
http://jeronimesurgell.cat 
 

 
 
MOTIUS PER ANAR AL MONESTIR DE REFET 
 

 Descans i connexió: El monestir està ubicat en una zona tranquil·la, dalt d’una 
muntanya a Seró. Apartat de qualsevol nucli de població, permet estar en silenci, 
descansar, estudiar i connectar-se amb un mateix. 

 Conèixer l’entorn a través del turisme: A l’hostatgeria fan nit famílies que fan 
turisme per la zona. Les religioses indiquen llocs per descobrir i productes locals 
per tastar. 

 Celebracions: El monestir està preparat per acollir celebracions de petit format. N’hi 
ha que ja han aprofitat l’ermita per celebrar-hi bodes, batejos, comunions i 
aniversaris. Sor Maria Trinitat s’encarrega de la cuina. L’entorn és ideal per crear 
records inoblidables en família i entre amics. 

 L’aplec de maig: Estiguem atents perquè al maig celebren una trobada especial. 
Fins a la plaça exterior del monestir es desplacen productors de la zona que 
pertanyen a la iniciativa Refet Viu (www.refetviu.cat). Hi ha activitats, mercat 
d’artesania, missa i sorpreses. 

 Història: El monestir data del segle XIII. Part de l’arquitectura remet a l’època 
romànica, tot i que hi ha una part de l’edificació posterior. Conèixer la història de 
l’edifici, que va ser casa d’ermitans, benedictins i llar de famílies, segons l’època, 
així com poder passar una bona estona parlant amb la Pilar i sor Maria Trinitat, és 
un altre bon motiu per atansar-se al monestir ubicat en un entorn privilegiat. 

 

http://jeronimesurgell.cat/
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LXIX Capítulo General de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios 
 
Desde el 14 de enero hasta el 5 de febrero tendrá lugar en Roma la celebración del LXIX 
Capítulo General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios bajo el lema 
"Construyendo el futuro de la Hospitalidad".  
 El Capítulo General es el máximo órgano del Gobierno de la Orden. Se celebra cada seis 
años y es convocado por el Superior General, cargo que representa   actualmente el Hno. 
Jesús Etayo. En el Capítulo se examina el estado de la Institución bajo todos los 
aspectos y se elige, según los Estatutos Generales, al Superior General que, así mismo, 
elige su consejo, formado por 4 consejeros generales.   
  
Podéis seguir el desarrollo del Capítulo en nuestra web: https://www.ohsjd.es/capitulo-
2019  
   
Comunicación Corporativa 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Provincia de Aragón-San Rafael 
 
 

Una franciscana abraçada  

 
La Fraternitat Franciscana del carrer Santaló. Ja veieu que som CATORZE. Entre 
cinquanta cinc i cent anys. Cal pregar per les vocacions en tots els estats de la vida de 
l'església. Tot celebrant el Baptisme de Jesús. 
 

https://www.ohsjd.es/capitulo-2019
https://www.ohsjd.es/capitulo-2019
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Programes de l’urc 

 
 
 

Mestres i responsables de la formació inicial 
 
Mestres i responsables de la formació inicial de congregacions que participen en el curs 
intercongregacional que organitza el CEVRE (Centre d’Espiritualitat i Vida Religiosa) de 
l’URC s’han reunit dilluns passat, 14 de gener, a la seu de l’URC a la plaça Urquinaona de 
Barcelona per reflexionar sobre el reptes formatius per integrar l’espiritualitat de la 
vivència dels consells evangèlics i les bases antropològiques. 
 
 

Fòrum de qüestions econòmiques 
 
 
 

Administradors/es generals i provincials i/o persones amb responsabilitats econòmiques 
s’han reunit a l’Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) de la 
Plaça Urquinaona a Barcelona per mantenir un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes 
econòmics d’interès (inter)congregacional. En aquesta reunió s’han abordat tres temes: 

 
Tema 1: La banca ètica. Arcadi Oliveres, professor emèrit d’Economia Mundial 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i expresident de Justícia i Pau 
Tema 2: Llei de centres de culte. Immatriculacions. Antoni Matabosch, delegació 
d’Economia de l’arquebisbat de Barcelona 
Tema 3: preguntes sobre la Llei europea de protecció de dades 

 

 
 
S’ha donar aquesta documentació complementària sobre el primer tema 
 
Web de FETS (Finançament Ètic i Solidari) 
http://fets.org/ 

http://fets.org/
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I aquí el seu catàleg sobre finances ètiques recentment publicat. 
https://www.dineretic.net/ 

 
 

No t’estalviïs canviar el món 

 

Publicat el 14/01/2019 per Fets Finaçament ètic i solidari 
Les finances ètiques són una alternativa real a la banca tradicional. Amb elles l’activitat 
financera recupera el seu sentit inicial de creació de riquesa local, inclusiva, comunitària i 
sostenible. Per tal de parlar-ne en profunditat, en aquesta nova edició de FETSCoopera 
ens acompanyen na Clara Soler (Fiare Banca Etica), en David Díaz de Quijano 
(OikoCrédit) i en Raimon Gassiot (Coop57). 
 

El món de les finances és complex. 
Als rumors d’una possible nova crisi 
financera s’hi afegeix la por que 
moltes persones senten a l’apropar-
se a un banc, sobretot després de la 
responsabilitat que el sistema bancari 
convencional va tenir en el 
desencadenament de la passada crisi 
econòmica, amb diverses acusacions 
de frau, estafa o de practiques 
deshonestes envers els seus clients. 
Davant d’aques panorama, cal 
preguntar-se: És millor invertir en 
una entitat de finances ètiques? 
Estarem protegits? 

Les finances ètiques tenen el seu 
origen en la necessitat de l’Economia Social i Solidaria  (ESS) de disposar de fonts 
d’inversió per tal de donar suport a iniciatives de transformació social. Cal no oblidar que 
el principi bàsic del món de les finances és molt senzill: es tracta és de canalitzar 
recursos des de persones que no els utilitzen en un moment determinat, cap a 
persones que els necessiten per a dur a terme una activitat. Les primeres, així com 
l’intermediari (el banc) reben una compensació en forma d’interessos, mentre que les 
altres podran dur a terme l’activitat per a la qual necessitaven aquests recursos. L’ESS no 
és pas una excepció a aquest principi. 

Però, ¿què entenen com a projecte de transformació social des de la banca ètica? En 
principi un projecte de transformació social és aquell que posa al centre de la seva 
activitat les persones i que desenvolupa un model econòmic alternatiu basat en 
criteris d’equitat, justícia social i ambiental. No hi ha una tipologia “típica” de projecte, més 
enllà de que es trobin emmarcats en un model econòmic diferenciat propi de l’ESS. 

Les modalitats en les quals s’estructura el suport des de les finances ètiques a l’ESS 
depèn en bona mesura de cada actor. Pel que fa a les cooperatives que ens acompanyen 
en aquest capítol de FETSCoopera, des de Fiare existeixen diverses eines, que engloben 
des de les accions de sensibilització i promoció de l’ESS fins a la prestació per una 
banda de serveis financers i per l’altra de serveis bancaris. Actualment Fiare es troba 
formada per més de 3.000 socis, dels quals molts són entitats que pertanyen elles 
mateixes al món de l’ESS. 

https://www.dineretic.net/
http://fets.org/no-testalviis-canviar-mon/
http://fets.org/author/fets-finacament-etic-i-solidari/
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
http://catalunya.oikocredit.es/ca/
https://coop57.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
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A nivell de coop57, no es presten pròpiament serveis bancaris sinó que l’activitat es troba 
centrada en el suport financer a projectes/actors. Aquest suport no parteix pas des de 
productes estandarditzats (línies de préstecs, etc..) sinó que per a cada projecte/actor se 
n’adapta a mida, en el que es podria anomenar serveis bancaris artesanals. Contra el 
que es podria pensar, la taxa de denegació de préstecs és força baixa donat que el que 
es duu a terme és un acompanyamentals actors, més que no pas la prestació puntual 
d’un servei financer. 

OikoCrèdit, per la seva banda, parteix d’un enfocament orientat a la cooperació per al 
desenvolupament, tot treballant en l’àmbit de les micro-finances al sud global des 
d’entitats locals. Això es duu a terme identificant estructures de micro-finances que 
treballen en contextos de cooperacióper al desenvolupament i posant a la seva 
disposició paquets de capital d’una mida relativament modesta (uns 100.000€) que 
després l’entitat de micro-finances posarà en circulació en forma de microcrèdits. De 
manera molt sintètica, Oikocrèdit 
transforma la dita popular “no els donis el 
peix, dona-l’s la canya”, tot proposant un 
“no els donis el peix ni la canya (que 
potser no és útil en el context local), 
dona’ls un crèdit i que posin en marxa 
la seva pròpia manera de fer”. 

Les finances ètiques son estretament 
complementaries a les iniciatives que 
es duen a terme des de la cooperació 
per al desenvolupament. Per una banda 
des de l’oferta de serveis financers a 
través, per exemple, de l’avançament de 
subvencions, prefinançar la compra d’un 
contenidor de matèries primes de comerç 
just per a la seva posterior 
comercialització o finançar l’habilitació 
d’un local. Però més enllà dels serveis 
bancaris o financers, la complementarietat més important es troba en la identitat 
entre els objectius dels uns i dels altres. Així, dipositant els excedents de tresoreria en 
la banca ètica, les entitats de cooperació col·laboren activament en la posada en marxa 
de projectes d’ESS tant localment com al sud global. 

Les entitats de finances ètiques no només contribueixen a les iniciatives de transformació 
social a través de serveis financers o bancaris, sinó que, al tractar-se elles mateixes 
d’estructures sense ànim de lucre, en molts casos es destinen els beneficis que 
l’activitat econòmica pugui donar a projectes de transformació social. 

Una de les claus de les finances ètiques és la participació dels beneficiaris en la seva 
gestió. Tot i que l’enfoc i l’activitat d’OikoCrèdit, Fiare i Coop57 son molt diferents, les tres 
comparteixen un model organitzatiu (són cooperatives) que busca que qualsevol 
persona sòcia (que en una altra entitat seria clienta) participi en els òrgans de 
govern i en el dia dia de l’entitat, sense deixar les decisions rellevants en mans d’un nucli 
reduït de persones no usuàries dels serveis de cada cooperativa. A més a més de la seva 
constitució en tant que cooperatives, les tres cooperatives han dut a terme un procés de 
creació d’estructures internes d’escolta a les persones sòcies per garantir aquests 
processos de participació en el dia a dia de cada cooperativa. 

Fiare, per exemple, a part de l’assemblea general de persones sòcies, que conforma el 
principal espai de presa de decisions, disposa també d’altres espais, com ara els grups 

https://coop57.coop/
http://catalunya.oikocredit.es/ca/
http://catalunya.oikocredit.es/ca/
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
https://coop57.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
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de treball, que treballen en sensibilització de la ciutadania, o les comissions d’avaluació 
etico-social dels projectes finançats, les quals estan formades per persones externes a 
l’equip contractat. Aquestes vetllen per la identitat entre els projectes candidats a rebre 
suport financer i els principis de la cooperativa. Només amb el vist i plau d’aquestes 
comissions comença l’anàlisi convencional des d’un punt de vista financer per tal 
d’assegurar que el projecte és viable i ofereix garanties de retorn econòmic. 

Un escenari similar trobem a Coop57, on existeix el principi de que el receptor del 
finançament ha de formar part de tot el procés, participant en la definició del 
producte financer i de l’estratègia de la cooperativa i fins i tot en la definició dels 
preus (els tipus d’interès). Respecte a aquest últim punt, cal tenir en compte que sovint 
existeix la percepció de que aquests preus (o tipus d’interès) els fixen des d’index 
internacionals de difícil accés per al públic en general. Però en realitat la seva definició no 
escapa en cap cas a la lògica d’un acord entre les parts, la qual es pot establir en el marc 
del procés de definició del suport financer a cada projecte amb criteris d’equitat, justícia o 
sostenibilitat propis de l’ESS. 

Un actor molt 
important per al 
creixement de 
l’economia social i 
solidària és 
l’administració 
pública. Tot i així, 
en l’àmbit de les 
finances ètiques el 
rol de l’administració 
té actualment una 
incidència reduïda 
i el lideratge ve 
sens dubte de les persones i entitats de l’ESS. Les administracions són molt 
interessants per a garantir que l’ESS es pugui desenvolupar, però no poden ser el motor. 
Així, tot i que aquests darrers anys algunes administracions han volgut aproximar-se al 
món de les finances ètiques, actualment poques en fan una utilització real en la seva 
activitat quotidiana. Algunes cooperatives fins i tot rebutgen la signatura de convenis amb 
les administracions si no van acompanyats de propostes concretes, doncs en alguns 
casos s’han sentit utilitzades per administracions interessades a «fer-se la foto», però 
sense una intencionalitat real d’implementar processos de treball en el marc de les 
finances ètiques. En aquest sentit, més que en la prestació de serveis financers i/o 
bancaris a l’administració, el veritable espai de creixement sembla trobar-se en el 
desplegament de polítiques de promoció de la Economia Social i Solidaria, com per 
exemple mitjançant programes per a finançar projectes d’ESS compartint riscos amb els 
ajuntaments en projectes nous (que sempre són més arriscats). 

El que és un fet és que la banca tradicional cada vegada mira més cap a la banca ètica. 
Les etiquetes de «banca responsable» o similar son utilitzades actualment en l’àmbit de la 
publicitat de la banca tradicional i, si al final aquesta acaba tenint algun tipus d’incidència 
en les maneres de fer de la banca tradicional, aquesta actitud no és mal vista per la banca 
ètica. Però, en tot cas, la «quota de mercat» és encara molt reduïda. El creixement de 
les finances ètiques va inexorablement lligat al de l’ESS i això implica que la capacitat 
de creixement de les finances ètiques depèn de que hi hagi projectes a finançar. Les 
finances han d’acompanyar l’economia real, i no a l’inrevés, raó per la qual les 
finances ètiques només seran una concurrència seriosa per al sistema bancari 
tradicional quan l’ESS sigui una amenaça per al capitalisme. 

https://coop57.coop/
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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. 

« Conflictes? El perdó: l’art de la 
sanació » 

En un món necessitat de guarició, de relacions harmòniques i 

fluides proposem endinsar-nos en el perdó, com a mitjà de sanació 

personal i col·lectiva, per tal de poder desenvolupar-nos des de 

dins i créixer. 

Al voltant d'unes reflexions teòriques i de la mà de la psicologia 

desemmascararem falses concepcions del perdó, aprofundirem les 

10 fases del procés i realitzarem alguna dinàmica  per tal 

d'endinsar-nos i desenvolupar, en el propi interior, el procés del perdó..  

a càrrec de   
Maite Valls Martí 

Maite Valls Marti és religiosa de Jesús-Maria. Psicòloga, Psicoterapeuta i Mestra. Màster en Psicologia 

clínica i Psicoteràpia per la Universitat Ramon Llull. Especialista universitari en organització i pràctica 

de l’educació (Especialista d’orientació educativa) a la Universitat Pontifícia Comillas de  Madrid.  

Professora del postgrau d’Acompanyament Espiritual i del Màster d’Espiritualitat Transcultural de la 

Fundació Vidal i Barraquer. Professora de Teologia Espiritual de l’ISCREB. Professora de la URC 

formació inicial. Membre del Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer. Membre de la AIEMPR 

(Associació Internacional d’Estudis Mèdics, Psicològics i Religiosos) 

Participa en: Grup de recerca Psicologia, espiritualitat i religions: Psicopatologia i Salut Mental, de la 

Fundació Vidal i Barraquer; Seminari d’Aprofundiment en Psicologia, Neurociència i Espiritualitat de la 

Fundació Vidal i Barraquer; Seminari en el CETR. Participa en un grup on es comparteix l’experiència 

espiritual des de diferents tradicions religioses. Viu en una comunitat en dos seus que és centre d’acollida 

per a nens i nenes de 4 a 18 anys.  I la comunitat col·labora en la Xarxa d’Hospitalitat de Migra Studium.  

Combina les teràpies psicològiques, amb l’acompanyament espiritual, la docència i la formació 

psicològica i espiritual a través de seminaris i tallers. Acompanya i imparteix Exercicis Espirituals de 

Sant Ignasi. 

 
 

Data: 9 de febrer de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

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

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

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

 

« Conflictes? El perdó: l’art de la sanació » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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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 
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Textos  
per a la reflexió i el diàleg 

 

Distòpia i totalitarisme 
 
Míriam Díez elnacional.cat | 13 gener 2019 
 

Huxley, Orwell i Ray Bradbury són alguns dels escriptors 
que ens van dibuixar un inquietant món on no seríem 
lliures, viuríem sota dictadures de les majories i la vigilància 
d’un Big Brother que ens tindria controlats. Semblaven 
bestieses de ciència-ficció, deliris d’escriptors massa 
avesats als estupefaents. Van ser profetes de distòpies, 
aquestes representacions fictícies d’una societat futura amb 
trets més aviat negatius que origina l’alienació humana. La 
famosa sèrie Black mirror és la distòpia més nítida que 
tenim. I el que avui ens passa és que tot aquell suposat horror el percebem proper, 
aixafant-nos els talons. Una por que s’acosta.  
 
Aldous Leonard Huxley (1894-1963) va ser un filòsof britànic que es va donar a conèixer 
amb les novel·les en què aquest ambient que veiem al costat es descrivia amb tota mena 
de detalls. Tenia una passió per l’espiritualitat, la parapsicologia i el misticisme, un tret que 
el diferencia d’alguns escriptors de ciència-ficció, més racionalistes i al·lèrgics a la 
religiositat. La seva família, científica i intel·lectual, el va encaminar a estudiar a la 
Universitat d’Oxford, però problemes oculars van impedir-li acabar la carrera i es va 
dedicar a exercir de crític literari per Europa. El 1932 publica Un món feliç. Huxley ja 
advertia del control social i dels possibles perills de la tecnologia, igualment com Eric Blair, 
conegut com a George Orwell, que va néixer a l’Índia, però es va educar a la prestigiosa 
escola Eton. Aquí el coneixem perquè es va posicionar amb els republicans. Orwell ens 
presenta societats controlades per totalitarismes burocràtics que coarten la llibertat 
individual. Els personatges de Rebel·lió a la granja són animals d’una granja que es 
rebel·len contra els amos, però que acaben creant una estructura pitjor que la que tenien. 
A 1984, Orwell fa una dissecció del poder que és digna de ser ensenyada als estudiants 
—i en queden sempre impressionats—, en què el control del Big Brother i la vigilància 
massiva són els reis imperants. 
 
Hem entrat al 2019 amb algunes prediccions de Blade runner, com la injustícia i la 
pobresa. No veiem cotxes voladors, tot i que Uber ha anunciat que té la patent d’un 
vehicle que es mou per l’aire, però sí que tenim realitats com muntanyes de residus que 
acumulem nosaltres mateixos i sacs de pobresa que augmenten exponencialment. No 
vivim en cap utopia, tampoc en la distòpia dissenyada, però entremig hi ha el nostre món, 
ple de persones i entitats que en tenen cura i el protegeixen, contra milers d’individus que 
el destrueixen a consciència. I enmig d’aquest panorama, les religions, que a les seves 
narratives solen compartir totes una utopia de benestar i felicitat que no forma part 
d’aquest món, però que depèn de la nostra acció en aquest ara i aquí. Ni que sigui en 
virtut d’un món futurible que no sabem si existeix, celebro que hi hagi persones que 
intenten no malbaratar aquest planeta, que es preocupen de la dignitat de les persones, 
que tenen respecte per la natura. En els mons distòpics que ens presenten els futuristes, 
la natura ha quedat substituïda per la fredor tecnològica. Només depèn d’un plus de 
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consciència humana que això no sigui real. No claudiquem davant de tecnologies que no 
han caigut del cel, sinó que a vegades hem construït nosaltres creant els nostres futurs 
inferns particulars. Si hi ha un missatge que ens pot interessar de les diferents tradicions 
religioses és la tornada, sempre, a la interioritat. De les persones, no dels robots. 
 
 

“Les classes magistrals han perdut part del sentit” 
 
Innovació 
Enric Masllorens té un llarg historial en el món educatiu. Va ser 
director d’alguns centres i director general de la Institució 
Cultural del CIC i de la patronal Associació Escolar Catalana 
(AEC). Avui és el director de la Fundació Jesuïtes Educació 
(FJE), una xarxa de vuit col·legis (uns 15.000 alumnes) a 
Catalunya, sis a Barcelona, un a Bellvitge-l’Hospitalet i un altre 
a Raimat, a Lleida, que treballen junts amb la idea de canviar 
l’educació. 
 

ENRIC MASLLORENS  
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ (FJE) 
 
MIREIA ROURERA – BARCELONA 
EL PUNT AVUI 
13 GENER 2019 
 
El curs 2014/15, els Jesuïtes de Catalunya, que depenen de la Companyia de Jesús, van 
posar en marxa una reforma pedagògica que ha deixat enrere la manera clàssica de fer 
classes. Han incorporat estratègies innovadores com ara el treball per projectes, la 
supressió de llibres, l’eliminació d’exàmens en favor de l’avaluació contínua i les classes 
de 60 alumnes i tres educadors. Aquesta transformació, que va començar de manera 
experimental en alguns centres, s’ha anat aplicant a tots els col·legis i a hores d’ara la 
innovació ja ha arribat a tots els nivells, des de l’educació infantil fins al batxillerat, passant 
per la primària, l’ESO i l’FP. 
 
Una institució privada pot fer aquesta sèrie de canvis educatius pel seu compte? 
És evident que hi ha una normativa i totes les escoles de Catalunya l’hem de seguir. En 
aquest moment, però, hi ha una eclosió en la innovació educativa. Nosaltres preferim par-
lar de transformació de les escoles i l’educació. Tot Catalunya està en un moment àlgid en 
aquest sentit i se’ns permet fer més coses. Tot s’ha de pactar, tot s’ha de treballar, però 
quan les propostes són positives i hi ha un interès clar per transformar l’educció perquè 
vagi en benefici dels alumnes, és més fàcil incorporar-hi alguns canvis. 
 
Vostès treballen en xarxa i és a partir del projecte Horitzó 2020 que comencen a 
implantar el seu model de canvi. 
Sí, vam començar el curs 2014/15 de manera experimental en algunes escoles, i a hores 
d’ara les nostres vuit escoles ja estan en procés de transformació. Aquest curs és el pri-
mer en què totes les etapes ja s’han iniciat en aquesta transformació, que no vol dir que 
en les vuit escoles estiguin en procés tots els cursos. 
 
El canvi devia ser un xoc per a pares, nens, professors... 
Quan vam explicar que entràvem en un procés de transformació després d’anys de parlar 
que calia que hi hagués canvis en el món educatiu, ens hi vam posar amb tots els recur-
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sos necessaris, amb voluntat i amb convicció. Vam parlar molt amb les famílies, que, en el 
nostre projecte, han d’entrar a l’escola. Molts pares no ho tenien clar, com és lògic, però 
finalment ens van fer confiança. Ara passa que els pares dels alumnes que estan en una 
classe que encara no ha entrat en el procés ens donen pressa perquè volen que els seus 
fills visquin aquest nou model. 
 
En el vostre projecte, l’alumne és el protagonista? 
L’alumne és el centre clar del fet educatiu i fins i tot en el treball per projectes decideix, 
planifica, investiga el projecte i hi 
té un paper protagonista molt 
important. També el treball en 
grup és bàsic. La peça clau del 
nostre projecte, però, són els 
educadors, que estan sent cor-
responsables d’aquesta transfor-
mació educativa. Ha calgut molt 
esforç i molt estudi per la seva 
part. Ells han elaborat el material 
de treball. 
 
Fan servir menys llibres. 
Fem servir menys llibres de text 
perquè els educadors elaboren el 
material que faran servir a classe. Els nostres alumnes llegeixen tant o més que els altres. 
Les nostres classes tenen una biblioteca i un dels projectes que fem és llegir llibres. 
 
No fan exàmens perquè fan avaluació continuada. Però a la vida hi ha exàmens! 
Els nostres alumnes estaran preparats per a la vida perquè a les nostres escoles hi ha 
proves contínues, reptes continus. Hem reduït molt el nombre d’exàmens clàssics, però 
això no vol dir que els alumnes, quan acaben un projecte, no l’hagin de presentar en 
públic. L’avaluació continuada comporta reptes i proves. 
 
Heu apostat per reduir el nombre de classes magistrals. 
Cert, sobretot a primària i en els primers cursos de secundària. A mesura que va pujant 
l’edat dels alumnes, no tant. Nosaltres entenem que les classes magistrals estaven per-
dent una mica de sentit. Això que a les aules totes les taules hagin d’estar mirant el pro-
fessor, i el professor explicant... Nosaltres creiem que potser aquella estona els continguts 
es poden explicar d’una altra manera més participativa, fent recerca amb l’ordinador o a la 
biblioteca. En fem menys perquè en fèiem un abús. I ara en fem un ús. 
 
Classes de 60 alumnes i tres professors. 
D’això, se’n diu codocència. Tenim el permís de l’administració per fer una part de les nos-
tres classes ajuntant dos grups: a infantil i a primària són 50 alumnes, i a secundària, bat-
xillerat i FP en són 60. Hi ha dos i fins a tres professors, així poden fer grups i atendre 
necessitats més específiques... I tots tirant endavant el projecte o el treball cooperatiu que 
estiguin fent en aquell moment. 
 
Per fer aquestes classes, heu hagut de tirar parets a terra. 
L’escola es transforma absolutament. En el nostre projecte canvia tot, des del lideratge de 
la mateixa escola fins a la manera de fer les classes i la metodologia, la formació dels 
docents, el rol dels docents i també els espais. Hem tirat envans, hem fet que cada classe 
tingui una àgora per fer el “bon dia” i el final del dia, hem canviat els armaris, les taules 
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són diferents... A tercer i a quart d’ESO hem començat a utilitzar cadires amb rodes! Però, 
a tot això, naturalment, s’hi han de dedicar molts recursos. 
 
Han fet un curs pont entre primària i secundària? 
No és ben bé un curs pont, és una altra organització. Nosaltres vam pensar que per al 
desenvolupament psicològic de l’alumne seria bo unir en una única etapa els dos darrers 
cursos de primària, cinquè i sisè, amb els 
dos primers cursos de secundària, primer 
i segon d’ESO. És un moment de prea-
dolescència, d’adolescència, de canvis 
vitals molt importants, un moment clau 
en l’aprenentatge, també de valors, en el 
nostre cas valors cristians, i hem creat 
aquesta etapa nova. Amb el vistiplau de 
l’administració, naturalment. 
 
Aquest curs 2018/19, les innovacions 
arriben al batxillerat. 
L’any passat vam fer canvis a l’FP i 
aquest any n’introduïm al batxillerat. Tot i que en matèries hi ha uns mínims que s’han de 
fer, perquè són alumnes que aquest any hauran de fer la selectivitat, hem introduït canvis 
en les tutories, que són molt més personalitzades. 
 
 

Laïcisme i laïcitat 
 
LA VANGUARDIA | DIUMENGE 13 GENER 
 
Encara són molts els que avui comparteixen la tradicional tesi del laïcisme més rònec que 
Déu no hauria d’existir i que tots els que continuen sent creients són l’exponent d’un 
sector de la població que encara no “s’ha emancipat del jou de la religió”. Sentint-se 
hereus de les veus que, els segles passats, s’aixecaren en contra d’entendre la societat 
en termes religiosos, els partidaris del laïcisme són contraris a qualsevol manifestació 
religiosa en l’àmbit social. Volen que la religió quedi confinada a l’àmbit estrictament 
privat. Volen una societat laïcista, és a dir, una societat en què els creients no puguin 
demostrar amb pràctiques que ho són. El laïcisme, com diu el cardenal Vidal i Barraquer, 
és l’intent d’imposar la força d’una voluntat per sobre de moltes voluntats, perquè la 
societat és evidentment plural, no laica, i és aquest pluralisme el que cal reconèixer, en 
lloc de voler-lo censurar.  
 
Enfront d’aquesta valoració negativa de la religió, la laïcitat, a diferència del laïcisme, 
demana un estat laic, un estat que, sense identificar-se amb cap religió concreta, estigui al 
servei d’una societat plural que no impedeixi les obres, les entitats i les associacions 
religioses, i reconegui la dimensió positiva del fet religiós i, en especial, les aportacions del 
cristianisme, que en nosaltres és, a més de fe, tradició i cultura. Aquesta laïcitat, que està 
en la base dels models d’aconfessionalitat dels estats, a diferència de les tesis laïcistes, 
incorpora tres idees bàsiques de relació entre les confessions religioses i els estats: el 
respecte i protecció de la llibertat religiosa, la separació entre estat i confessions religioses 
i, a més, la cooperació entre un i altre al servei de la societat.  
 
Les societats modernes són societats seculars en què la religió ha perdut la força que va 
tenir en temps passats. Si tota la vida humana i les seves manifestacions giraven al 
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voltant de la religió, fets polítics com la Revolució Francesa o crítiques a la religió com les 
de Karl Marx o Friedrich Nietzsche van anar gestant societats menys religioses. A partir 
d’aquí, mentre uns es decanten per ressituar la religió dins la societat, sense donar-li el 
paper exclusiu que abans tenia, d’altres, més radicals, exigeixen que s’elimini de l’àmbit 
públic tot allò que es pugui considerar una manifestació o un símbol religiós. Reclamant 
un espai públic lliure de manifestacions religioses, s’intenta fer veure que la posició 
laïcista és una posició neutra quan, de fet, és l’expressió d’una ideologia, d’una manera de 
pensar.  
 

 
 
El 2001 Jürgen Habermas va sorprendre el món començant a parlar de les societats 
postseculars. Habermas defensava que la religió té dret a fer-se escoltar i la democràcia 
té l’obligació d’escoltar-la en benefici de la política i de la societat. La seva tesi és 
innovadora perquè reconeix la gran aportació que la religió pot fer a la societat. I encara 
més, Habermas criticava que es tractés la religió com un tema privat negant-li veu en 
l’esfera pública perquè aquesta actitud atempta contra la igualtat. 
En les tesis d’Habermas hi ha un doble encert. D’una banda, la constatació de tot allò de 
bo i convenient que la religió pot aportar a unes societats com les nostres, que hem de 
reconèixer que estan mancades de molts dels valors que la religió defensa. La història de 
la raó humana és la història d’una raó configurada per la religió i la defensa que aquesta 
religió ha fet dels valors que fonamenten l’humanisme. D’altra banda, Habermas reconeix 
el dret dels creients, un dret a la mateixa altura del dret dels que no creuen, a fer-se seu 
l’espai públic perquè, en tant que públic, és de tothom. Altrament, estaríem tractant les 
persones de manera desigual. 
 
Però el reconeixement i l’acceptació d’aquesta igualtat només és el primer pas. L’espai 
públic ha de ser compartit i això exigeix la bona voluntat de totes les parts. El creients han 
d’acceptar el pluralisme religiós i la laïcitat de l’Estat; per la seva banda, els no creients, 
no han de considerar les conviccions religioses com a irracionals o absurdes i han 
d’admetre que el punt de vista laïcista no és neutral. La societat postsecular ha de 
transitar pel camí d’un diàleg fructífer entre els que pensen diferent i reconèixer que uns i 
altres tenen el mateix dret a fer-se sentir i a manifestar-se en l’esfera pública. La tesi que 
un govern recte és el que mira, no per la majoria, sinó per tots els ciutadans, ja va ser 



26 | 44 

 

considerada per Aristòtil. I és des d’aquest govern recte que s’ha de vetllar perquè l’espai 
públic pugui ser el lloc de manifestació de les creences religioses. 
 
ALBERT BATLLE, JOSEP MARIA CARBONELL, MIRIAM DÍAZ, EUGENI GAY, DAVID JOU, 
JORDI LÓPEZ CAMPS, MARGARITA MAURI, JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL, MONTSERRAT 
SERRALLONGA I FRANCESC TORRALBA 

 
 

Jesús no fue fascista 
 
Blog de Cristianisme i Justícia 
3 enero 2019 · por Víctor Codina 
 
Ya sabemos que es un anacronismo juzgar el pasado con criterios del presente. 
Históricamente el fascismo nace como un movimiento político-social italiano, después de 
la primera guerra mundial. 
 
Etimológicamente el fascismo tiene relación con los fasces romanos, insignia del cónsul 
romano que se componía de un conjunto de 30 varas de madera fina, atadas con una 

cinta de cuero rojo que formaban como un cilindro 
que sujetaba una segur o hacha. 
 
Sin duda, Jesús vivió en Palestina bajo el poder de 
los fasces del Imperio romano. 
 
En realidad, como ya decía Eco en 1995, el 
fascismo es un término muy amplio, una especie 
de collage, que sirve para nombrar a diversas 
ideologías totalitarias que defienden el culto a la 
tradición y el rechazo de lo moderno, la negación 
de la diversidad, el miedo a la diferencia, la 
apelación a los que se sienten frustrados 
económicamente, el machismo, un populismo 
selectivo contra el parlamentarismo, la acción por 
la acción y el grito de “¡viva la muerte!”. 
 
A estas características de Eco, otros autores, 
como Andrés Ortega (El País 23 de diciembre de 

2018) añaden hoy al fascismo el nacionalismo sin compromiso (we first), el racismo 
antiinmigratorio (sobre todo antimusulmán), el supremacismo blanco, la homofobia y el 
machismo, la negación del cambio climático, el liderazgo fuerte, el autoritarismo, el 
rechazo del poder judicial independiente, la crítica a los medios críticos y a la libertad de 
información, la afirmación religiosa cristiana de cuño fundamentalista, (católica, 
evangélica y ortodoxa) y la política del miedo. 
 
Algunos autores hablan de que el fantasma del fascismo amenaza al mundo de hoy e 
incluso ven cierta semejanza con lo que en los años 30 sucedió en Europa. 
 
Todas estas nominaciones y aproximaciones son cuestionables, pero lo que sí es cierto 
es que la extrema derecha se va implantando en Europa y América de modo 
alarmante. Y que en algunos casos dice apoyarse en raíces cristianas y quiere formar a 
jóvenes bajo la bandera de una extrema derecha política cristiana y eclesial. 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/12/17/a-ls-que-votan-novotesmachismo
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/papes241.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/papes246.pdf
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El mensaje y el estilo de Jesús es lo más opuesto al fascismo: habla de amor y 
fraternidad, justicia, preferencia por los últimos, humildad, servicio, comunidad, perdón, 
respeto a los diferentes, confianza y alegría sin miedo ni violencia, defensa de mujeres y 
descartados sociales, defensa de la libertad y crítica de los poderosos que oprimen al 
pueblo y luego se hacen llamar bienhechores. El evangelio de Jesús es lo más opuesto al 
Duce, al Führer, al Caudillo “por la gracia de Dios”, a los dirigentes actuales que se 
autoproclaman únicos Salvadores y Mesías insustituibles y necesarios. 
 
Y aunque Jesús murió por instigación de la teocracia de las autoridades religiosas judías, 
fue el procurador romano Poncio Pilato que actuaba en nombre y defensa del César quien 
lo condenó a muerte por sedicioso y defensor de un reino que, aunque no era de este 
mundo, cuestionaba la Pax Romana. 
 

 
 
Por esto es muy significativo que, en el credo, símbolo de la fe cristiana, se diga que 
Jesús murió bajo el poder de Poncio Pilato. Algunos se escandalizan de que en el credo 
se nombre a Poncio Pilato junto al Dios Padre creador de cielo y tierra, junto a Jesucristo 
que nació de María virgen y junto al Espíritu Santo presente en la Iglesia y la vida eterna. 
Pero esta afirmación de Poncio Pilato en el credo, más allá de afirmar la historicidad 
de la figura de Jesús, indica que Jesús fue víctima de los fasces del Imperio 
romano. 
 
Y aunque a lo largo de la historia, la Iglesia lamentablemente ha sucumbido muchas 
veces al autoritarismo, al fundamentalismo, a la autorreferencialidad y al clericalismo, no 
podemos olvidar que los mártires de los primeros siglos murieron por negarse a quemar 
incienso ante la imagen del César, ya que para ellos Jesús era el único Salvador y Señor, 
el único Kyrios. 
 
Actualmente el papa Francisco condena el clericalismo como “la lepra de la Iglesia”, 
defiende una Iglesia pobre y de puertas abiertas, poliédrica y pirámide invertida con el 
pueblo arriba y la jerarquía abajo, una Iglesia que profesa la misericordia, el cuidado de la 
casa común, la libertad, la opción por los pobres y descartados y la alegría del evangelio. 
Estamos ante las antípodas de una extrema derecha fascista. 
 
Que la extrema derecha no invoque raíces cristianas, ni confunda al pueblo para formar 
una ultra derecha cristiana y eclesial. Jesús no se adhirió jamás a lo que luego se llamaría 
fascismo, sino que fue víctima del poder de los fasces del Imperio romano, bajo el poder 
de Poncio Pilato. 
 
http://blog.cristianismeijusticia.net/2019/01/03/jesus-no-fue-fascista 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/06/dos-nuevas-parabolas-el-poliedro-y-la-piramide-invertida
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Pangea. Transformant el món 
 
Breu descripció 
Pangea és un programa que promou experiències educatives d’Aprenentatge per Servei 
en els àmbits de l’educació per a la Justícia Global. Com tots els projectes d’APS, 
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte que 
incideix en les competències dels adolescents, així com en el seu context. 
 
Quins beneficis ofereix Pangea? 

1. Pangea ofereix els continguts predissenyats perquè l’alumnat executi de forma 
autònoma la fase de recerca. 

2. Pangea ofereix continguts per a serveis comunitaris que potser ja feu com a escola. 
3. Pangea dona recursos per a l’avaluació introspectiva. 
4. Pangea facilita opcions de difusió a través dels mecanismes de comunicació de 

SED. 
 

A qui va adreçat Centres públics i concertats 

Etapa ESO 

Durada Al llarg del curs escolar 

Núm. d’escoles participants 10 

Formació obligatòria Sí 

 
 
Context 
L’article 16 del Decret 187/2015, del 25 
d'agost, d'ordenació dels ensenyaments 
de l'Educació Secundària Obligatòria 
regula el desenvolupament del servei 
comunitari com una acció educativa 
orientada a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, i preveu la implantació 
progressiva del servei comunitari en els 
següents cinc anys.  
 
El Departament d’Ensenyament considera 
l’Aprenentatge per Servei com la 
metodologia més adient per dur a terme 
el servei comunitari, ja que es tracta d’una 
proposta educativa que combina 
processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte ben articulat. 
Un projecte en el qual els participants es 
formen treballant sobre necessitats reals 
del seu entorn amb l’objectiu de millorar-
lo. L’alumnat, alhora que ofereix un servei 
comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a 
desenvolupar el compromís cívic. Són 
moltes les bones pràctiques d’APS que 
els centres educatius de Catalunya han 
anat desenvolupant de manera individual o amb el suport de diferents entitats, 
administracions locals o programes existents. Cada cop són més els centres educatius 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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que entenen que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i 
compromesa cal fer-ho des de la reflexió, però també des de la pràctica. 
 
Es tracta, doncs, d’una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del plans 
educatius i que permet promoure la participació de l'alumnat —com a agent de la 
comunitat— en la detecció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta. 
El 2017 SED Catalunya va començar un procés de reflexió que buscava generar i 
promoure accions i espais de sensibilització social que afavorissin dinàmiques de 
transformació cap a la Justícia Global. Segons aquest procés de reflexió, aquells espais 
de sensibilització estarien dirigits principalment a l'alumnat d'escoles Maristes de 
Catalunya. 
Fruit d'aquest procés, durant el cicle escolar 2016-2017, SED Catalunya va dur a terme la 
prova pilot d'un projecte d'Aprenentatge per Servei. Aquesta prova pilot es va titular 
«PANGEA. CONNECTANT EL MÓN» i es va executar en col·laboració amb l'escola 
Marista Sants-Les Corts. Un grup de sis alumnes van desenvolupar els continguts amb 
l’objectiu de prendre consciència sobre la vulneració dels drets dels infants, en particular, 
pel que fa a l'educació tant a Catalunya com a Tanzània. El servei que aquest grup 
d'alumnes va dur a terme en aquesta prova pilot va consistir en l'elaboració d'un informe 
que SED Catalunya va utilitzar per difondre el compliment dels drets dels infants arreu del 
món. 
 
Com a conseqüència dels resultats positius de la prova pilot, durant el cicle escolar 2017-
2018 SED Catalunya va decidir desenvolupar un altre projecte d’APS amb un abast més 
ampli. Aquesta ampliació del projecte es va titular «PANGEA. TRANSFORMANT EL 
MÓN» i és la proposta que es descriu en aquest document.  
 
Objectius 
Lluitar contra els fenòmens socials que sorgeixen com a conseqüència de la desigualtat 
econòmica, social i cultural entre les persones. 
 

 Aprendre a elaborar diferents plans d’actuació i de millora d’hàbits respectuosos 
amb el medi. 

 Defensa dels drets individuals i col·lectius. 
 Estereotips, prejudicis i discriminacions envers la identitat de gènere, la identitat 

sexual i l’opció afectiva sexual als mitjans de comunicació: pel·lícules, publicitat, 
etc. 

 Alternatives al model consumista que ens proposa el nostre model econòmic. 
 Situacions de vulnerabilitat social de les persones en l’entorn proper. 

 
Descripció 
El projecte Pangea te dues línies d’actuació:  
 

 Apoderar els professors de diferents centres educatius de manera que estiguin 
capacitats per poder incloure una proposta específica d’APS en clau de Justícia 
Global a l’aula a la vegada que obtenen recursos i elements per generar els seus 
propis projectes d’APS en el futur. 

 Que els joves de Secundària coneguin i analitzin de manera crítica la realitat local i 
global amb la finalitat de promoure una consciència crítica envers les causes que 
generen desigualtats i conflictes. Així doncs el projecte pretén engegar un procés 
que contribueixi al canvi d’actituds i pràctiques que puguin fer possible una 
ciutadania que, des de la veu dels joves, sigui més responsable, respectuosa i 
compromesa amb la transformació social. 
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La formació es divideix en tres sessions de la següent manera:  
 
Les dates per al curs escolar 2019-2020 encara s’han de definir. 
 
L’execució del projectes d’APS segueix el següent itinerari: 
 
Passos previs La recerca El servei La difusió 
 
 
Passos previs 
Els passos previs que s'enumeren a continuació són una sèrie d'accions recomanades a 
realitzar per tothom que estigui interessat a dur a terme un APS Pangea. Aquestes 
accions no s’han d'entendre com una sèrie de passos ordenats cronològicament i 
successius, sinó que ha de ser el facilitador Pangea qui, d'acord amb les directrius 
marcades pel seu propi centre educatiu o obra social, decideixi quines s’han d’aplicar i 
l'ordre en què s’han de dur a terme. 

 Formació del grup: és el pas indispensable per poder dur a terme qualsevol 
projecte d’APS. Per a aquesta primera etapa, el projecte Pangea no imposa 
limitacions ni restriccions. El que aconsellem és que la persona encarregada 
d'executar el projecte d'APS segueixi les directrius del seu propi centre (col·legi o 
obra social). 

 Elecció de la temàtica: es tracta que els adolescents reflexionin sobre quines 
situacions del món i de la seva realitat els mouen, per tal de vincular-los a partir de 
l’emoció. SED proposa sis categories d’interès. Gairebé qualsevol projecte 
d’Aprenentatge per Servei pot situar-se en diverses categories: 
 

Drets 
humans 

Medi 
ambient 

Gènere 
Cultura de 
pau 

Interculturalitat 

Sostenibilitat 
econòmica i 
social 
 
 

 
Abans de començar amb el procés de desenvolupament del projecte Pangea, és 
necessari que el grup, conformat preferentment pel facilitador i els participants, 
descobreixin si la necessitat que han detectat es relaciona amb alguna de les propostes ja 
confeccionades i disponibles a la web (https://sedcatalunya.cat/educacio/pangea/).  
 
 
La recerca 
 
Per poder dur a terme el servei que es proposa dins del projecte Pangea és necessari que 
els participants tinguin un coneixement teòric previ d'una problemàtica social actual. Per 
aquesta raó cadascun dels eixos de Pangea (drets humans, gènere, cultura de pau...) 
proposa quatre mòduls de continguts.  
 
Per desenvolupar cadascun dels mòduls s'han disposat una sèrie de passos-
recomanacions que representen la manera en què els participants poden accedir als 
aprenentatges inclosos a cadascun dels mòduls. No obstant això, és important tornar a 
remarcar que el facilitador, d'acord amb les limitacions i característiques que són pròpies 
de l'entorn en què es desenvolupa el projecte, pot assignar una metodologia diferent.  
Aquests mòduls de continguts estan estructurats de la següent manera: 

https://sedcatalunya.cat/educacio/pangea/
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Context Introducció Problema Solució 

Entorn de l'eix 
seleccionat, 
ofereix 
informació 
concreta que 
serveix de 
fonament per a 
una 
problemàtica 
plantejada. 

Dona informació 
concreta i bàsica 
del problema a 
investigar. 

Proporciona 
informació 
concreta sobre la 
problemàtica que 
es pretén abordar 
i per a la qual 
s'oferirà 
posteriorment un 
servei. 

Dona exemples 
per promoure 
solucions i dur a 
terme accions per 
respondre davant 
la problemàtica. 

 
Cadascun d’aquests mòduls també està pensat per respondre a les següents preguntes: 
 
 
En què consisteix la 
crisi/desigualtat/injustícia 
que vols abordar? On té 
el seu origen? Has 
pensat mai en totes les 
persones a qui afecta? 

Com es viu la 
problemàtica al 
teu 
país/comunitat? 
Quins efectes i 
conseqüències 
concrets té? 

Quina és la 
necessitat 
detectada que 
vols solucionar? 
Qui pateix les 
conseqüències 
d’aquest 
problema? 

De quin servei es 
tracta? Amb 
quina entitat es 
pot dur a terme? 
Hi ha serveis o 
activitats 
similars o 
relacionades? 
 

 
Per a cadascun dels mòduls es recomana seguir els següents passos: 
 

Pregunta't 
Cada mòdul comença amb una pregunta concreta que orientarà la 
recerca a realitzar pels participants. 

Coneix Cadascun dels mòduls ofereix una sèrie de recursos. 

Respon 
En finalitzar, els participants hauran d'accedir a un formulari en 
línia en el qual podran donar resposta a la pregunta inicial. 

 
 
El servei 
 
Una vegada realitzats tots els mòduls suggerits dins de l'eix seleccionat és el moment de 
passar a l'execució del servei. Novament, Pangea ofereix una sèrie de passos que el 
facilitador i els participants han d'avaluar si són convenients o si es poden realitzar. 
 
La proposta de servei que integra Pangea es concreta a través de tres opcions diferents: 
 
 

Opció 1 Opció 2 Opció 3 

   
Servei al propi 
centre 

Servei al barri Servei integral 

Abans de realitzar cada proposta de servei és necessari considerar els passos següents: 
Analitza  



32 | 44 

 

Cada mòdul comença amb una pregunta concreta que orientarà la 
recerca a realitzar pels participants. Aquesta pregunta suggereix fer 
una anàlisi de la realitat en què es viu. 
 

Tria 
És necessari que els participants decideixin quin tipus de servei 
desitgen dur a terme. El facilitador pot orientar els participants 
d'acord amb les directrius marcades pel seu propi centre. 

Executa 
 
Els participants duen a terme el servei. 
 

Proposa 
Si, d'acord amb l'anàlisi realitzada en el pas 1, els participants 
descobreixen formes diferents de dur a terme el servei, és possible 
proposar noves opcions. 

 
La difusió 
 
La difusió té com a objectiu que els participants puguin donar a conèixer al públic els 
continguts apresos i el servei realitzat de manera que serveixi com a exercici de 
sensibilització dins de l'entorn en què es viu. 
 
La proposta de difusió que integra Pangea es concreta a través de tres opcions diferents: 
 

Al centre Al barri Amb SED 

   
Contacte 
Diego Aguilar Aguirre 
Tècnic de projectes de SED Catalunya 
sedcatalunyasecre@sed-ongd.org  
 

 

mailto:sedcatalunyasecre@sed-ongd.org
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Seminari “Treballar per viure i viure per treballar?  
Una proposta des de l’evangeli” 
 
Full Informatiu Coordinadora Pastoral Obrera Desembre 2018 núm. 32 
 
Des de la Plataforma Església pel Treball decent 
 
Del 16 d’octubre al 20 de novembre ha tingut lloc a Cristianisme i Justícia el curs Treba-
llar per viure o viure per treballar? Una proposta des de l’Evangeli, amb una dotzena d’as-
sistents procedents majoritàriament de diferents realitats de Pastoral Obrera. La proposta 
formativa s’ha estructurat en 6 sessions que es distribuïren, de dues en dues, seguint 
l’esquema del Veure, Jutjar i Actuar. En un món globalitzat i cada vegada més tecnificat 
(robotitzat), l’objectiu del curs era fer una mirada al món del treball, en què l’atur i la pre-
carietat laboral esdevenen cares de la mateixa moneda, des de l’Evangeli i la Doctrina 
Social de l’Església (DSE) per mobilitzar-nos en favor del treball digne i decent. 
 
A la primera sessió en Rafael Allepuz ens convidà a ser crítics amb les dades que rebem, 
tot desgranant l’evolució de diferents indicadors del món del treball: taxa d’ocupació, taxa 
d’atur, temporalitat, diferències i bretxes 
salarials, sobreqüalificació... Vam 
constatar que, si bé alguns indicadors 
han millorat recentment, no ho fan 
encara als nivells precrisi i se-gueixen 
prou allunyats de les mitjanes europees. 
Espanya és el segon país de la UE amb 
temporalitat més alta, ja que forma part 
de la cultura empresarial del país cobrir 
llocs es-tables amb treballadors 
inestables, més submisos i menys 
sindicats. És revelador que la proporció 
dels salaris sobre la Renda Nacional 
Bruta segueix al 2017 4,5 punts 
percentu-als per sota de la que hi havia al 2007, de manera que es fa ben palès que la 
recuperació econòmica està afavorint els beneficis per sobre dels salaris. 
 
A la segona sessió la Júlia López va insistir que la normativa laboral alhora que regula el 
temps de treball està regulant el temps de no treball (de descans, d’oci, de formació...). 
Atès que legalment la distribució de la jornada és flexible per a l’empresa, els temps de 
treball es plantegen com si fóssim persones aïllades i no socials. Contràriament al que 
pensem, les vacances (veritable temps de vida) no són un temps remunerat per l’empre-
sa sinó que hi ha uns dies en què es prohibeix treballar i l’empresari reparteix el temps 
que paga al treballador entre les jornades laborables. Es va posar de manifest que les 
relacions d’ocupació s’estan deslaboralitzant, de manera que la regulació del temps de 
treball es difumina, i que la bretxa salarial entre dones i homes fa que quan una parella ha 
de decidir qui agafa un permís i qui treballa la dona estigui en desavantatge per conti-nuar 
treballant. 
 
A la tercera sessió la Dolors Oller ens va situar en els criteris de la DSE, nascuda al S.XIX 
amb l’encíclica Rerum Novarum (1891), tot i que el pensament social de l’Església ja 
venia de les primeres comunitats cristianes i dels Pares de l’Església, i entronca amb la 
tradició profètica del judaisme. La DSE és quelcom dinàmic perquè el capital es va 
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transformant, i no és com un barret que el cristià es posa i es treu, sinó que no hi pot ha-
ver fe sense justícia, ni justícia sense fe. Així mateix, la DSE defensa que les accions 
socials han d’estar amarades d’amor, que no hi pot haver bé individual sense el bé comú, 
i que no es pot separar l’espiritualitat de la resolució dels problemes. 
 
A la quarta sessió en Josep Sols, després de fer un recorregut històric sobre el rol del tre-
ball des de l’antiguitat fins els nostres dies, va centrar-se en el concepte del treball dins de 
la DSE. La DSE posa de manifest que les condicions laborals infrahumanes són fruit de 
l’avarícia de la patronal i de la indefensió dels treballadors. No es pot tractar els treba-
lladors com si fossin coses ja que el treball, i la seva dimensió subjectiva (la persona), té 
primacia sobre el capital, perquè el treballador hi posa la seva vida i el capitalista només 
recursos materials. La tesi que cal que el treballador participi en la propietat de l’empresa 
va suscitar cert debat i penso que és un tema en què caldrà seguir reflexionant a fons. 
 
A la cinquena sessió en Ramir Pàmpols ens va dir que el principi bàsic per resoldre el 
problema del treball ha de ser la solidaritat i que el treball ha de ser una dimensió més de 
la persona, no la que ens totalitza, ni la primera, ni la principal. En un món en què l’ésser 
humà s’ha convertit en un producte més, elegible i per tant descartable, el gran desafia-
ment és aconseguir una globalització positiva de la condició humana, de manera que 

s’han de garantir els drets socials de 
tothom, treballin o no treballin. Així 
doncs, més enllà de l’antiga centralitat 
del treball, ens caldrà exigir la centralitat 
de la vida, de la humanitat i de la 
ciutadania. 
 
La sisena i darrera sessió va consistir en 
una taula rodona, oberta al públic en 
general, sobre Reduir la jornada per 
compartir la riquesa. L’Òscar Murciano, 
secretari d’acció sin-dical de CGT, ens 
va dir que és molt difícil introduir 
propostes de reducció de jornada en els 
convenis laborals ja que ens trobem a 

les portes d’un salt tecnològic que reduirà dràs-ticament la mà d’obra, que un 62% de 
treballadors a jornada parcial, molt precaritzats, voldrien treballar més hores i que 
actualment les forces dels sindicats són escasses i cen-trades a revertir la pèrdua de drets 
de la darrera dècada. L’Albert Recio, professor d’eco-nomia, va comentar que s’ha perdut 
la homogeneïtat de la classe obrera que hi havia fins els anys 60 del S.XX, de manera 
que ara hi ha els que treballen poques hores, els que treballen la jornada laboral i els que 
es pensen que enlloc de treballar estan a la feina per fer carrera; aquesta fragmentació en 
experiències de la ja no classe sinó massa obrera és la que impedeix que la lluita per la 
jornada laboral, que és una lluita per un canvi de vida, no sigui de moment prou reeixida. 
 
En resum, els conceptes que em semblen clau a partir de les diferents aportacions són 
que ens cal ser crítics amb les informacions que rebem, que davant dels canvis socials 
hem de reivindicar el temps de vida i la centralitat de la vida i que la solidaritat i l’espiritua-
litat no es poden separar de la resolució dels problemes. Per tot el que s’ha dit, ha estat 
un curs molt enriquidor i inspirador en la línia del que es pretenia: posar-nos en acció, des 
de la realitat, pel treball digne i decent per a tothom. 
 

Xavier Domènech 
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Docat, el manual de la doctrina social de l’Església per als 
joves 
 
 
L’Editorial Claret publica el llibre Docat, editat en català, de Peter Schallenberg. El text és 
una traducció popular de la doctrina social de l’Església catòlica segons s’ha anat 
desenvolupant aquesta en els seus documents més importants des del papat de Lleó XIII. 
 
El Docat vol respondre a la important pregunta: Què cal fer? i per això està dissenyat com 
un manual d’instruccions que, posant en pràctica l’Evangeli, ens ajuda a transformar-nos 
primer a nosaltres mateixos, després el nostre entorn més proper i, finalment, tot el món. 
 

Està adreçat especialment als joves per tal de 
motivar-los a llegir els grans documents de 
l’Església en els seus originals i perquè actuïn 
segons les màximes de la veritat, de la justícia i 
de l’amor. 
Sota l’acreditada supervisió dels cardenals 
Christoph Schönborn i Reinhard Marx, tot un 
equip de treball s’ha posat mans a l’obra per 
portar als joves del món sencer el missatge 
alliberador de la Doctrina Social Catòlica. Hi ha 
col·laborat reconeguts científics i també molts 
joves. Joves catòlics de tot el món han enviat les 
seves fotografies. Altres han assessorat a l’hora 
de la redacció del text i han contribuït amb les 
seves preguntes i els seus suggeriments a fer-lo 
més comprensible. 
 
El Docat conté 328 preguntes complexes i 
rellevants. A més a més, el llibre compta amb 
centenars de cites de pensadors, sants, filòsofs, 
papes i fragments bíblics com Saint-Exupéry, 
Teresa de Calcuta, Hanna Arendt, Simone Weil, 
Cervantes, Karl Marx o Martin Luther King, entre 
d’altres. 
 

El Papa Francesc, que n’escriu el pròleg, insisteix una vegada i una altra a cridar els 
cristians a involucrar-se activament en un món més just: 
 
    “Un cristià, si no és revolucionari, en aquest temps, no és cristià!” i afirma que 
“Solament transformaran la terra aquells que s’hi lliurin amb Jesús i s’adrecin, guiats per 
ell, cap als marginats que viuen enmig de la brutícia.” 
 
També fa una crida a involucrar-se en política i lluitar per la justícia i la dignitat humana, i 
sobretot, pels més pobres: 
 
    “Procureu que la nostra Església es transformi, que resti viva i se senti al·ludida pels 
crits dels qui estan privats dels seus drets, per les súpliques dels qui sofreixen i per 
aquells de qui ningú no s’ocupa”. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

III Jornada de formación y reflexión sobre “Proyectos 

Intercongregacionales” 

Madrid, 14 de diciembre de 2018 (IVICON).- El 24 de enero de 2019 tendrá lugar la III 
Jornada de formación y reflexión sobre los “Proyectos Intercongregacionales” organizada 
por el Área de Justicia y Solidaridad- Social. 
 
Una vez más esta Jornada nace con el deseo 
de ser un cauce para seguir compartiendo, 
animando y fomentando uniones en este 
campo de lo intercongregacional en el ámbito 
social. 
 
Queremos que sea una Jornada que nos sirva 
para la reflexión y la formación con algunos 
temas que pensamos pueden ser del interés 
de todos. También dedicaremos tiempo a 
adentrarnos más en el conocimiento de alguna experiencia y a compartir.   
 
Estas Jornadas tendrán lugar de 10:30 a 18:00 horas en la Residencia del Amor de Dios, 
en la calle Asura 90 de Madrid.   
 
Para más información escribe a: sec.jys@confer.es 
 

CURSOS I ACTIVITATS AL MONESTIR DE SANT BENET DE 

MONTSERRAT 

FOCUSING I 

El focusing és una eina d’escolta corporal a escoltar la saviesa interior, la veu pròpia més 

original i creativa. 

En qualsevol  situació,  el  teu  cos  t’està informació. Molts  de  nosaltres  no  sabem 

accedir  a  aquesta  informació  perquè  no  té mateixa lògica que la nostra ment Dins 

nostre tenim més saviesa i coneixements que  en  som  conscients. El focusing ens ajuda 

a accedir-hi. 

IMPARTIRÀ EL CURS: Prof. GERARD PORREDON / Terapeuta Humanista. Trainer en 

Focusing pel Focusing Institute i Terapeuta Gestalt.   

CONTINGUT:  Introducció al Focusing. Vivència de la sensació sentida. 

DATES:  Dissabte 26/1 (10:00h) a Diumenge 27/1  (13:00h) 

CURS VÀLID PER A LA FORMACIÓ OFICIAL DE FOCUSING. 

NOTA IMPORTANT:       
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La inscripció al curs implica la reserva de la hostatgeria (habitacions cas  contrari,  

consulteu  preus vostra estada a l’hostatgeria del Monestir, feu la vostra reserva escrivint 

directament a: hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.cat 

RECÉS DE PREGÀRIA, MISERICÒRDIA I ESPIRITUALITAT 

La  humanitat té set d’infinit, de pau, d’esperança, de  concòrdia, de  veritable Humanitat. 

Una veritable Humanitat que es va llaurant dia a dia en el cor de cadascun i cadascuna de  

nosaltres quan escoltem i aprenem a viure amb consciència i misericòrdia. I per a ajudar-

nos a descansar, a carregar piles i a aprendre a viure amb més consciència, per a ajudar-

nos a aprendre a tractar-nos a nosaltres mateixos i als altres amb la misericòrdia amb què 

Déu ens tracta i ens acull incondicionalment, us proposem aquest recés mensual d’un dia. 

Un dia per a estar amb nosaltres mateix@s, per tenir contacte amb la natura, per escoltar, 

per pregar, per meditar, per restar oberts i obertes a l’infinit que sedegem però que ja ens 

habita...  Un dia per a romandre, per a ser... a través del silenci, de la saviesa dels textos 

de les Escriptures, de la reflexió, d’exercicis de consciència plena, de l’aire lliure, de no 

fer...  

En cada recés us anirem proposant temes diversos. Alguns d’ells: 

-El treball: un regal per a un món millor 

-El cos: casa nostra...  

Inscripcions:   

Per correu electrònic a cgomez36@gmail.com o per  whatsapp al telèfon 676374368  

Si  us  voleu  quedar  a  dinar,  després  d’enviar-me  un correu  o  un  whatsapp 

confirmant la inscripció, poseu-vos en contacte directament amb l’hostatgeria de casa 

abans del dimecres anterior a la sessió per  veure si hi ha lloc.  

Dates: 26/01- 23/II-23/III-11/V-22/VI 
 
Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 
 

Institució Teresiana a Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consell de 

mailto:cgomez36@gmail.com
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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laics: recés, conferència, pregària de Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma d'Entitats Cristianes amb la Immigració 

Recordem que el proper dijous 17 de gener tenim programada la propera reunió de la 
Plataforma d'Entitats Cristianes amb la Immigració. Serà a les 16:30h a la sala Sant Jordi 
de la Delegació de Pastoral Social (c. Sant Pau 101, Barcelona). 
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 

Visita guiada 
al monestir 

 Vols conèixer més el monestir? 
      amb la gna. Conxa Adell 
   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 

dissabte, 19 de gener 
a les 11.30 

Espai 

Contrapunt Musical 
  Audició crítica en directe 
   amb el Cor Lerània 

 dissabte, 26 de gener 
a les 5 de la tarda 

La Regla  
de Sant Benet, 

una eina actual  

  La Regla de Sant Benet i la família 
   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 
   Cartell [clic] 
   Més informació [clic] 

diumenge, 27 de gener 

Recés Silenci 
contemplatiu 

  Espai de meditació 
 segons el mètode de Franz Jalics 

   acompanyat per  
   Glòria Andrés i Rosa Suriñac 

del divendres 1 
al diumenge 3  
de febrer 

Taller 

de Cal·ligrafia 

 Iniciació a la lletra gòtica 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]  

dissabte 9 de febrer 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda  

 
 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 
 

Fundació Migra Studium: campanya #Hospitalaris 

El proper dijous 17 de gener a les 12h a l'Aula 1 del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
la Fundació Migra Studium presenta la campanya #Hospitalaris, per aconseguir 100 
famílies a la ciutat de Barcelona que acullin persones refugiades. Es tracta d'una urgència 
social. Presentaran la campanya els directors de les entitats promotores (Migra Studium i 
Jesuïtes Catalunya). 
 
Ponents: 
Mª Carmen de la Fuente, directora de Migra Studium 

http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/img/aasp201901.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/img/aasp1901.pdf
http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC15.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Llorenç Puig, delegat dels Jesuïtes a Catalunya 
Blanca Baurier, família hospitalària 
 
INFORMACIÓ I CONTACTE: 
Santi Torres comunicacio@migrastudium.org - 630 050 360 
 
 

CURS D'ENNEAGRAMA (2n Nivell) MONESTIR DE LES AVELLANES 

Interioritat i creixement personal a través de l'enneagrama (2n nivell) 
Casa d’Espiritualitat Marista del Monestir de les Avellanes 

DESCRIPCIÓ DEL CURS DE SEGON 
NIVELL: 

Cap de setmana d’aprofundiment en 
l’enneagrama com a camí per a afavorir un 
autoconeixement, destinat a persones que 

han fet el primer curs al Monestir de les 
Avellanes o tenen una coneixença bàsica i 

suficient per integrar-se en aquest segon 
nivell. Es consolidaran els temes tractats i se 
n’obriran de nous, alguns dels quals segons 

l’interès dels participants: subtipus, 
mecanismes de defensa, funcionament dels 
tres centres en les inquietuds bàsiques de la 

vida, orientacions de millora personal, 
relacions interpersonals, la gestió de 

conflictes, el lideratge, el camí de les virtuts… 
Interioritat i transformació personal. 

Psicologia i espiritualitat. 

DATA: 25 al 27 de gener de 2019.  

DESCARREGA’T EL PROGRAMA (PDF) 

 

Fundació Joan Maragall: Ajuts a la Formació 
 
Bases 2019 
Una de les finalitats de la Fundació Joan Maragall és suscitar vocacions de joves cristians 
que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de 
la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les ciències socials 
o de les humanitats), i ajudar-los a formar-se intel·lectualment. 
 
OBJECTIU 
L’objectiu dels ajuts de la Fundació Joan Maragall és contribuir a formar futurs 
intel·lectuals cristians arrelats en la fe eclesial, que tinguin ja una base de cultura 
universitària i manifestin interès per la recerca. 
 
DOTACIÓ 
Cada ajut tindrà una dotació de 6.000€. 
 

https://monestiravellanes.files.wordpress.com/2018/12/dc3adptic-enneagrama-2n-2019.pdf
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DOCUMENTACIÓ 
Els candidats hauran de presentar un pla de treball, que pot consistir en un procés de 
formació en un centre universitari o un projecte d’estudi. Haurà de ser avalat per un 
professor universitari que en el cas de concessió de l’ajut en farà el seguiment, juntament 
amb el tutor designat per la Fundació. El pla de treball especificarà els objectius, el lloc, la 
periodització i els mitjans per dur-lo a terme. S’adjuntarà un currículum vitae, 
eventualment l’acceptació del centre universitari escollit i qualsevol altra documentació 
que el candidat consideri d’interès, així com el nom d’alguna persona que en pugui donar 
referències. El comitè avaluador podrà convocar-lo a una entrevista. Tota la documentació 
serà presentada per triplicat. 
 
CONDICIONS 
Els candidats hauran de ser residents en un territori de parla catalana, tenir preferiblement 
menys de trenta anys i posseir un títol universitari. Durant el període de gaudi de l’ajut 
hauran d’assistir a les trobades periòdiques de formació a què seran convocats. Abans del 
primer d’octubre de 2020 els beneficiaris hauran de presentar una memòria final 
acceptada pel professor avalador. En la memòria es farà menció de l’ajut de la Fundació. 
 
TERMINIS 
Les sol·licituds hauran de ser presentades en català abans del dia 23 de maig de 2019 a 
la secretaria de la Fundació Joan Maragall, València 244, 2n, 08007 Barcelona. La 
resolució dels ajuts es farà pública no més tard del 27 de juny. 
 
NOTA 
La Fundació Joan Maragall es reserva el dret de publicar, si escau, el resultat del treball 
objecte de l’ajut. 
 
DESCARREGAR LES BASES EN PDF: 
https://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/Bases-19-20.pdf 

 

Solidaritat amb els cristians perseguits i amb altres víctimes per les 
seves creences 
 
Quatre entitats de drets humans 

 Justícia i Pau 

 Centre Ecumènic de Catalunya 

 ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició 
de laTortura 

 Pax Romana 
 
han organitzat un Acte cívic en solidaritat amb els 
cristians perseguits i amb altres víctimes per les seves 
creences 
 
dissabte vinent, dia 19 de gener 
a l'Arc de Triomf 
a les 12 del migdia 
 
Parlaran persones que ho han viscut. 
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La demanda social i la llibertat d’ensenyament 

El dia 8 de gener se celebrà un Ple del Consell Escolar de l’Estat per debatre el dictamen 
corresponent a l’avantprojecte de la llei orgànica que modifica la LOE. Diferents integrants 
van aportar esmenes i es va poder constatar el remarcat dissens en la comunitat 
educativa davant d’aquesta proposta de modificació legislativa. 

Recollim en aquest FECC Informa la nota de premsa publicada per diverses institucions 
participants en aquest plenari. 

Un dels aspectes més preocupants que contempla l’Avantprojecte i que, malgrat que la 
defensa de la  seva  retirada  continua  endavant,  és  la  voluntat  de  fer  desaparèixer  la  
demanda  social  com a element a tenir en compte en la programació de llocs escolars. Es 
torna a posar sobre la taula una proposta  de  planificació  unilateral  dels  llocs  escolars,  
aliena  al  concepte  de  participació  en  la  programació prevista a l’art. 27.5 de la 
Constitució i a l’art. 109.2 de l’actual redactat de la LOE.  

L’eliminació de la demanda social com a element a considerar en la programació dels 
llocs escolars implica voler desatendre els interessos i les eleccions de les famílies. Uns 
interessos i voluntat que es posen de manifest de la manera més diàfana en el moment en 
què trien l’escola que consideren més adient per a l’educació dels seus fills i filles. Encara 
resulta més inquietant que aquesta mesura pugui amagar la intenció de reduir de manera 
unilateral els concerts que ara són vigents, de desviar places sol·licitades en un centre   
concret cap a altres escoles a priori no seleccionades. Dissortadament, coneixem 
mesures molt negatives aplicades, per exemple, a l’Aragó i al  País Valencià, que han 
estat revertides pels tribunals. 

No es nega en absolut que l’administració educativa ha d’exercir la seva tasca d’ordenació  
dels ensenyaments, tal com preveu la normativa. Però cap pretensió governativa pot 
discórrer per la via de no veure’s compel·lida a tenir en compte la voluntat i l’interès del 
ciutadà sense més. I la regulació de la programació de llocs escolars considerant la 
demanda social no només no impedeix al govern les seves funcions d’ordenació, sinó 
que, a més, permet que es valori l’elecció que fan els ciutadans responent a un exercici de 
la llibertat d’ensenyament.  

Aquesta és una evidència més de la manca de consens existent. La proposta de 
modificació de la Llei Orgànica d’educació no avança sobre propostes d’acord. A aquestes  
alçades, amb l’existència de l’enèsima implantació d’una nova llei educativa, pot semblar 
evident que es difícil defensar que aquesta reforma pretengui donar estabilitat i solució als 
problemes reals del nostre sistema educatiu.  

Serem davant d’una altra oportunitat perduda? 
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Arrenquen el blog i la revista ‘Vida a les escoles’ 

Dijous passat us informàvem del naixement del blog i de la revista Vida a les escoles, 
substituts de la secció Dia a dia dels centres i les institucions que fins ara apareixia al 
FECC Informa.  

La resposta a aquesta nova proposta ha estat magnífica i ben pròdiga! Moltes escoles heu 
fet arribar notícies que constaten la riquesa, la il·lusió i la qualitat de les activitats que es 
fan als centres. Us agraïm també les diverses consideracions que ens heu fet saber, amb 
la intenció d’aportar millores al projecte. 

Ens fa molta il·lusió poder ser testimonis d’aquestes magnífiques vivències i que les 
pugueu compartir en una comunitat molt àmplia, la qual cosa ens recorda que heu de ser 
curosos amb les autoritzacions dels drets d’imatge.  

Us animem a fer més rica encara aquesta Vida a les escoles. Moltes gràcies! 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Valentí Miserachs 

 
Diumenge 20 de gener del 2019 

 

 
Valentí Miserachs  

 
El compositor Valentí Miserachs acaba d’estrenar la seva darrera obra, l’oratori musical 
“Diàleg Patriarcal”. Miserachs és capellà de la diòcesi de Vic i ha estat qualificat com el 

compositor de capçalera de l’Església catalana. Fa més de 50 anys que viu a Roma on ha 
ocupat diverses responsabilitats acadèmiques i musicals. “Signes dels temps” entrevista 
Valentí Miserachs, compositor i canonge degà de la basílica de Santa Maria la Major de 

Roma. La conversa s’ha gravat a la basílica de Santa Maria d’Igualada. 
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Horari d'emissió: 
TV3, diumenge, a les 10.30 

www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

 

 

 
 

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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019  
   GENER 

18  dv Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

21 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

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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