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“Sóc la serventa del Senyor: que es 

compleixin en mi les teves paraules” 

Lc 1,38 
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L’anunci 
 

Quina és la nostra tasca principal com a cristians? Si aquesta pregunta es planteja 
en una reunió, de seguida es fan de manera subtil anàlisis de mercat, es formulen plans 
estratègics, se suggereixen iniciatives per enfortir la marca i s’esmenta sens falta la 
tecnologia de la comunicació. 

 
El nostre actiu fonamental i imprescindible, la persona i el missatge de Jesús de 

Natzaret, queda relegat sovint a un segon pla. El papa Francesc va dir fa uns anys quan 
la gent l’aclamava a la plaça de Sant Pere: «Menys Francesc i més Jesús.» L’Església 
corre el risc de parlar més d’ella mateixa que d’anunciar Jesús. Més pendent, de vegades, 
del dogma, de la moral i dels problemes interns que 
de proclamar Jesús. Les congregacions religioses 
poden prestar més atenció a les fundadores i 
fundadors, indubtablement admirables en molts 
casos, que a la persona de Jesús. 

 
Maria de Natzaret apunta al que és essencial: 

«Feu tot el que ell us digui» (Jn 2,5). Què ens diu 
Jesús?: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona 
nova (l’evangeli) a tota la humanitat.» La nostra 
bona notícia és Jesús i el seu Regne. Al voltant seu, 
la comunitat de creients, que ens assegura la 
transmissió del seu missatge i que no s’organitza 
segons les instàncies mundanes de poder: «Entre 
vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre 
servidor» (Mt 20,26). Som conscients de la presència de Jesús entre nosaltres? Jesús ens 
dona la clau: «On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo soc allí enmig d’ells» (Mt 
18,20). Ens sentim comunitat quan celebrem l’eucaristia o només cobrim una necessitat 
personal? Sabem veure Jesús en la persona del que té fam, del que té set, del foraster, 
del que va despullat, del malalt, del que és a la presó? Com els tractem? 

 
Pau a la seva carta als romans és molt explícit: «Com creuran en ell, si no n’han 

sentit a parlar? I com en sentiran parlar, si ningú no l’anuncia?» (Rm 10,14). Un anunci a 
través de la vida, la paraula, l’exemple, l’acompanyament, el compromís. 

 
 
Novetats de la mentida 
 
EL PUNT AVUI Pel Grup Sant Jordi 
23 GENER 2019 
 

Parlar de fake news (falses notícies) s’ha posat de moda, però no revela res de nou. 
Aquesta expressió correspon a un terme més habitual i casolà: la mentida. Hi ha un altre 
mot que ha irromput amb força des que el 2016 el diccionari d’Oxford el va declarar 
paraula de l’any: post-truth (postveritat). Una nova manera de dir mentida, però afegint-hi 
més connotacions. Aquests dos mots anglesos estan força presents en el panorama 
actual. Vesteixen d’una manera nova una realitat present al llarg de la història: la mentida. 

D’entrada 



3 | 41 

 

 
El decàleg de Moisès, que conté els anomenats deu manaments, inclou en el vuitè el fals 
testimoni com una forma de mentida. Per tant, des dels inicis del poble d’Israel, aquesta 
conducta estava proscrita. Cinc segles abans, el Codi d’Hammurabi dedica els primers 
articles d’un conjunt de 282 al fals testimoni. Jesús, tot mantenint un debat amb un grup 
de coetanis, els acusa de tenir com a pare el diable, a qui considera “mentider i pare de 
la mentida” (Jn 8,44). Moments abans, havia afirmat que “la veritat us farà lliures”. La 
vinculació entre veritat i llibertat és un tema de gran rellevància. Si la realitat de fons és la 
mateixa, què hi trobem de nou? És suficient la utilització de termes com ara fake news i 
post-truth? No ho crec. 

 
La tecnologia aporta una gran novetat a la comunicació, ja que permet una difusió 
extraordinària en el temps (instantània), en l’espai (món global) i en els formats 
(escriptura, àudio, imatge). Per tant, la mentida es beneficia d’aquest nou marc perquè 
eixampla el seu abast gairebé de manera il·limitada. Premsa, ràdio, televisió com a 
sistemes tradicionals no són aliens a aquesta situació, encara que no tothom es 
comporta de la mateixa manera. WhatsApps, piulades, fotografies, vídeos, correus 
electrònics, com a nous formats, arriben a velocitat de la llum a tots els racons del planeta. 
Qui menteix ho sap. Institucions, partits polítics, grups econòmics... utilitzen el poder de la 
mentida per als seus interessos inconfessables i difonen a través de bots veritats a 
mitges i notícies distorsionades. A més, qui reenvia un missatge o una piulada falsa 
esdevé un col·laborador gratuït. Com es pot discerir la veritat d’una notícia? Com es pot 
saber si una fotografia ha estat retocada? 
 
Per què alguns personatges menteixen amb gran naturalitat davant les càmeres de 
televisió, en una roda de premsa o en el mateix Parlament? No els cau la cara de 
vergonya? Hi ha una explicació. La prestigiosa revista Nature Neuroscience va publicar 
l’any 2016 una investigació de quatre científics de la University College de Londres 
segons la qual el cervell s’adapta a la mentida. Com més enganys, les sensacions 
negatives s’esvaeixen i desapareixen els remordiments. La mentida provoca 
conseqüències molt negatives, a voltes dramàtiques, i normalitzar-la és destruir la 
convivència. 

Lluís Serra i Llansana 
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PROGRAMA DEL VIATGE 
APOSTÒLIC 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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Queridas hermanitas, 
 
Estoy contento de recibirlas en ocasión de su Capítulo General. Saludo a la Responsable 
General y, a través de ustedes, saludo a todas las Hermanitas de Jesús. 
 
La celebración de un Capítulo General es un momento de gracia para cada instituto de 
vida consagrada. En un clima de oración y de afecto fraterno, los religiosos se ponen 
juntos a oír el Espíritu Santo para enfrentar juntos los cuestionamientos y los desafíos que 
el instituto enfrenta en ese preciso momento de su historia. Sin embargo, antes de ser un 
momento de reflexión sobre cuestiones prácticas, un Capitulo es la experiencia espiritual 
común para volver a la fuente de la llamada, personal y comunitaria. 
 
Y en la fuente de su instituto está la experiencia arrolladora de la ternura de Dios hecha 
por la Fundadora, Hermanita Magdalena de Jesús. En las huellas del Beato Carlos de 
Jesús ella ha percibido que el Dios Omnipotente, Creador y Señor del universo, no ha 
tenido miedo de hacerse un niño pequeño, confiado, en los brazos de María, por amor a 
nosotros y que aún que quiere darse a cada uno de nosotros, humildemente, por amor. 
Hoy, después de casi ochenta años de la fundación del Instituto, más de mil hermanitas 
están esparcidas por el mundo. Ellas se encuentras en situaciones humanamente 
difíciles, con los más pequeños y más pobres. No están allí principalmente para sanar, 
educar, catequizar – aún si estas cosas las hacen bien -, sino para amar, para estar con 
los más pequeños, como hacía Jesús, para anunciar el Evangelio con la sencilla vida de 
trabajo, de presencia, de amistad, de acogida incondicionada. Es importante, de vital 

Discurs del papa Francesc a les participantes del Capítol 

General de les Germanites de Jesús 
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importancia para ustedes, volver continuamente a esta experiencia original de la cercanía 
de Dios, que se da dulce y humilde a nosotros para salvarnos y colmarnos de su amor. Y 
este amor de Dios debe expresarse más en la evangelización de los gestos que en las 
palabras: en la sonrisa, el silencio, la adoración, la paciencia. Me viene a la memoria ese 
diálogo entre la encina y el almendro. La encina le dice al almendro: “Háblame de Dios, y 
el almendro floreció”. Esto es lo que la iglesia pide a ustedes: florecer, florecer en gestos 
de amor de Dios. 
 

 
 
Sobre todo queridas hermanitas, hagan de manera de mantener ferviente su vida 
espiritual, porque es de este amor, recibido de Dios incesantemente y siempre nuevo que 
rebosa su amor para los hermanos y las hermanas. Y es de esta vida espiritual que los 
jóvenes tienen sed y que permite a ellos responder a su vez a la invitación del Señor. Es 
de esta vida espiritual que brota el testimonio evangélico que los pobres esperan. Las 
recetas sirven, pero después; si no tienen esto, no tienen efecto. 
 
No teman de avanzar, llevando en su corazón al Niño Jesús, hacia todos los lugares en 
los que están los más pequeños de nuestro mundo. Quédense libres de los lazos de las 
obras y cosas, libres para amar a los que encuentran donde el Espíritu las conduce. 
Libres para volar, libres para soñar. Las dificultades del tiempo presente las hace 
compartir los dolores de tantos hermanos: también ustedes, junto a ellos, se encuentran a 
veces obligadas a cerrar o abandonar sus casas para huir a otro lugar; también ustedes 
conocen las pruebas de la edad, de la soledad y del sufrimiento; también ustedes 
experimentan la dureza del camino cuando se trata de permanecer fieles atravesando 
desiertos. Pero en todo esto, el amor que llevan en su corazón hace de ustedes mujeres 
libres adheridas a lo esencial. 
 
Tengan a pecho la calidad de la vida fraterna en su comunidad. A pesar de las pruebas, 
hermanita Magdalena, siguiendo a Jesús pobre entre los pobres, encontró la verdadera 
alegría, una alegría que ella compartió con todos, partiendo con sus hermanas. La 
simplicidad y la alegría pertenecen a la vida consagrada y de un modo particular a la de 
ustedes. El Niño Jesús de Nazaret era alegre, El seguramente, ha jugado y reído con 
María y José, con los niños de su edad y con los vecinos. Para encontrar el gusto de la 
vida comunitaria, es necesario buscar siempre la simplicidad, el afecto, las pequeñas 
atenciones, el servicio y maravillarse. 
 
Es de esta fraternidad entre ustedes que nace el servicio de la autoridad. El ejercicio de la 
responsabilidad, en la Iglesia, tiene sus raíces en la voluntad común y fraterna de oír al 
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Señor, de ponerse al seguimiento de su escuela y de vivir de su Espíritu a fin de que su 
Reino pueda extenderse hacia todos los corazones. Es en este contexto de escucha 
común y fraterno que encuentra lugar el diálogo y la obediencia. Y en una total 
obediencia, como el Niño Jesús, todas las Hermanitas de Jesús crecerán “en sabiduría, 
edad y gracia ante Dios y los hombres” (Lc. 2,52). 
 
La fraternidad vivida entre ustedes abre sus corazones a la fraternidad con todos. Su 
fundadora las ha invitado a hacerse “árabes entre los árabes, nómade entre los nómades, 
obreros entre los obreros y sobre todo, humanas entre los seres humanos” (Annie de 
Jesús, La Hermanita de Jesús. La experiencia de Belén hasta el fin del mundo Cerf. 2008, 
p. 184). Lunaparquistas con las Lunaparquistas como aquí en Roma. Y es así como el 
instituto se ha extendido en muchos países y han encontrado estos pequeños de todas 
las razas, idiomas y religiones. Sus corazones no tienen barreras. Naturalmente ustedes, 
no pueden cambiar el mundo solas, pero pueden iluminarlo llevando la alegría del 
Evangelio, en el barrio, en las calles, mezcladas entre la muchedumbre, siempre cercanas 
a los más pequeños. 
 
Siendo ustedes también, pequeñas entre los pequeños que la Beata Virgen presenta a su 
Hijo Jesús nuestro Señor, pueden contar con su maternal intercesión, como también con 
la oración de la Iglesia por su instituto, sobre todo en ocasión de este Capítulo General. 
 
Les agradezco de verdad, les agradezco su visita, y les pido por favor de rezar por mí. 
Gracias. 
 
ROMA – Lunes, 2 de octubre de 2017 
Reproducció del discurs pronunciat més d’un any abans 
 
 

 
Sala del Consistori     
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AICA, 22 gener 19 
FLAMA  
 

El papa Francesc a través d'una carta apostòlica en forma de motu proprio publicat aquest 
dissabte, 19 de gener, estableix que a partir d'ara, se suprimeix la Pontifícia Comissió 
Ecclesia Dei, instituïda el 2 de juliol de 1988, "amb la finalitat de col·laborar amb els 
Bisbes i dicasteris de la Cúria Romana, facilitant la plena comunió eclesial de sacerdots, 
seminaristes, comunitats o religiosos i religioses, lligats a la Fraternitat fundada per Mons. 
Marcel Lefebvre, que desitjaven romandre units al successor de Pere en l'Església 
Catòlica, conservant les seves pròpies tradicions espirituals i litúrgiques". 
 
El papa Francesc explica en l'escrit que ha pres aquesta decisió perquè, han canviat les 
condicions que van portar al papa Joan Pau II a la institució de la Comissió Pontifícia 
Ecclesia Dei. 
 
Així mateix, el Sant Pare constata que, els instituts i comunitats religioses que 
habitualment celebren en la seva forma extraordinària han trobat avui la seva pròpia 
estabilitat de nombre i de vida. A més, el Papa assenyala que les finalitats i qüestions 
tractades per aquesta Comissió són principalment de naturalesa doctrinal; i desitjant que 
aquests objectius es facin cada vegada més evidents a la consciència de les comunitats 
eclesials. 
 
Per això, Francesc ha decidit suprimir la Pontifícia Comissió Ecclesia Dei, i transferir 
integralment les tasques assignades a aquesta Comissió a la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, dins de la qual es crearà una secció especial per continuar el treball de 
vigilància, promoció i protecció dut a terme fins ara per la suprimida Comissió Pontifícia 
Ecclesia Dei. De la mateixa manera, el pressupost de la Comissió Pontifícia, d'ara en 
endavant, forma part de la comptabilitat ordinària d'aquesta Congregació Vaticana. 
 

 

El Papa suprimeix la Comissió Ecclesia Dei per al diàleg amb 

els lefebvristes 
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Des de fa més de trenta anys, precisa el Sant Pare, la Comissió Pontifícia Ecclesia Dei, 
instituïda el 2 de juliol de 1988, va dur a terme amb sincera sol·licitud i encomiable 
preocupació la finalitat per la qual va ser instituïda. D'aquesta manera, va poder exercir la 
seva autoritat i competència en nom de la Santa Seu sobre les societats i associacions 
esmentades. 
 
Posteriorment, en virtut del motu proprio Summorum Pontificum, del 7 de juliol de 2007, la 
Comissió Pontifícia estendre l'autoritat de la Santa Seu a aquells instituts i Comunitats 
Religioses que s'havien adherit a la forma extraordinària del Ritu Romà i havien assumit 
les tradicions anteriors de la vida religiosa, supervisant l'observança i aplicació de les 
disposicions establertes. 
 
Dos anys més tard, el meu venerable predecessor Benet XVI, assenyala el Pontífex - amb 
el motu proprio Ecclesiae unitatem, del 2 de juliol de 2009, va reorganitzar l'estructura de 
la pontifícia comissió, per fer-la més adequada a la nova situació creada per la remissió 
de l'excomunió dels quatre bisbes consagrats sense mandat pontifici. I, a més, 
considerant que, després d'aquest acte de gràcia, les qüestions tractades per la mateixa 
Comissió Pontifícia eren de caràcter fonamentalment doctrinal, la va vincular més 
orgànicament a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, mantenint els seus objectius 
inicials, però modificant la seva estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor 
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CELEBRACIONS DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA 2019 

 
 

BISBATS DE CATALUNYA 

 

TARRAGONA 

Diumenge 3 de febrer, eucaristia presidida per l’arquebisbe, Mons. Jaume Pujol. 

Lloc: Catedral de Tarragona 

Hora: a les 11.00 h 

Organitza: Delegació diocesana de Vida Consagrada 

Després una trobada festiva amb els assistents 

 

TORTOSA 

Dissabte 2 de febrer 16:30 h. Casa Mare de les Germanes de la Consolació 

- salutacions i pregària de benvinguda. 

- presentació de la Jornada i breu aplicació del lema. 

- temps de compartir experiències i vivències de vides consagrades. 

- pregària de Vespres presidida pel Sr. Bisbe Enric Benavent 

- al finalitzar psicolabis i temps de conversa entre els assistents. 

 

LLEIDA 

El dissabte, 2 de febrer, la Candelera, celebrem el Dia de la Vida Consagrada a nivell 

mundial. Enguany ens acull la Comunitat de germanes del Col·legi Mater Salvatoris. A la 

rotonda de Jardiland de la carretera d'Osca es troba l'indicador de Mater Salvatoris. (La 

setmana vinent donarem més dades.) 

 9.45h Acolliment 

10.00h Eucaristia. Presideix el nostre Bisbe Salvador. 

11.00h Descans. Begudes. 

11.30h Explicació de les Gnes. del Mater sobre la missió i treball que fan a l’escola.  

11.45h Presentació amb power-point del capítol 3, les Benaurances, de Gaudete et 

Exultate del Papa Francesc.  

12.15h Diàleg per grups sobre el tema. 

13.00h Comiat. 

 

VIC 

Dissabte. dia 2 de febrer, eucaristia a la catedral de Vic, a les 19.00 h. Presidida pel bisbe 

Romà Casanova i Casanova.  
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URGELL 

En principi com cada any cada parròquia i cada comunitat s’organitza. 

 

GIRONA 

2 de Febrer -dissabte- celebrem la Jornada de la Vida Consagrada. Eucaristia, a les 7 de 

la tarda, presidida pel Bisbe Francesc, a la parròquia de Santa Susanna, Mercadal 

(Girona) 

 

SOLSONA 

Les parròquies on hi ha Comunitat religioses faran celebració especial. 

 

 

 

 

BARCELONA 

Celebració eucarística el dia 2, a les 12h. a la catedral, presidida per l’arquebisbe Mons. 

Joan Josep Omella. 

Trobar-nos els diferents carismes suscitats per l’Esperit Sant en bé del poble de Déu, al 

voltant del nostre pastor diocesà, fa visible la comunió i la necessària complementarietat 

entre tots.  

La Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, juntament 

amb la Unió de Religiosos de Catalunya, us convidem a unir-vos a aquesta celebració. 

 

TERRASSA 

Domingo 27 de enero. Encuentro de los religiosos de la diócesis a las 17h en el Centro 

Borja de Sant Cugat del Vallès: 

 

17h: oración y presentación 

17.15h: conferencia “La exhortación Gaudete te Exsultate aplicada a la vida consagrada”, 

a cargo de la Hna. Begoña Fornés RP, antigua delegada de vida consagrada 

18h: presentación del nuevo Plan Pastoral Diocesano y informaciones 

18.30h: refrigerio 

19h: oración de Vísperas presidida por el Sr. obispo 

Lugar: Centro Borja. Carrer de Llaceres, 30 08173, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat celebrarà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

el dia 2 de febrer amb una eucaristia, presidida pel bisbe Agustí Cortés, a les 12 del 

migdia, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.  

Es donarà gràcies pels religiosos i religioses que aquesta any celebren 25, 50, 60 70 o 75 

anys de professió religiosa. Es donarà gràcies pels capítols, assemblees... que s'han 

celebrat durant l'any 2018. També es pregarà pels religiosos i religioses difunts de l’any 

passat. 
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El batec de les 
congregacions 

 
 
 

 

Comunicat del Monestir de Montserrat 

Davant els fets exposats pel Sr. Miguel Ángel Hurtado a diversos mitjans de comunicació 
en els quals acusa d’abusos sexuals un monjo de Montserrat, la comunitat benedictina vol 
expressar el següent: 
 
1. Montserrat condemna rotundament qualsevol tipus d’abusos realitzats a menors i 
se solidaritza amb totes les víctimes i el dolor que pateixen. Igualment, vol fer públic de 
nou el seu compromís per lluitar en contra d’aquestes actuacions tan execrables, 
especialment en el si de l’Església. 
 
2. Els fets relatius a abusos deshonestos (tocaments) que denuncia el Sr. Hurtado es 
remunten a l’any 1998. Tenia 17 anys i formava part del Servei Escolta de Montserrat, el 
responsable del qual era el G. 
Andreu Soler. 
 
3. En el moment en què el Sr. 
Hurtado posà els fets en 
coneixement d’un membre de la 
comunitat se li proposà que ho 
expliqués al P. Abat.  Tot i que no 
ho va fer, s’inicià una investigació 
interna dins del monestir per aclarir 
els fets.  
 
4. L’any 2000 fou elegit abat el 
P. Josep M. Soler. Aquest mateix 
any, va rebre una carta de la mare del Sr. Hurtado on li explicava els fets i immediatament 
el P. Abat hi contactà per telèfon per expressar-li la voluntat de parlar amb el seu fill. En 
aquest sentit, el P. Abat envià una carta al Sr. Hurtado demanant-li de poder parlar amb 
ell per a poder tenir la informació personalment, tot manifestant la seva voluntat de 
continuar investigant per arribar a conèixer tota la veritat. 
 
5. El G. Andreu Soler va donar sempre una versió diferent dels fets. Tot i això, com a 
mesura preventiva, a finals del 2000, el P. Abat el va apartar de tota activitat pastoral i de 
contacte amb joves i el va destinar a la casa dependent del Miracle.  
 
6. L’any 2003 el Sr. Hurtado envià una carta al P. Abat on afirmava que després 
d’haver-ho parlat amb la seva família no volien denunciar els fets, que no volia mantenir 
encara una entrevista amb el P. Abat i demanava un ajut econòmic per pagar la seva 
teràpia psicològica, la de la seva mare, a més de fer una aportació econòmica a una 
entitat d’ajuda als joves que han sofert abusos (ECPAT).  

Monestir de Montserrat Santa Maria de Montserrat 
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7. El monestir, per tal d’ajudar el Sr. Hurtado, li donà el suport econòmic que 
demanava. Degut a què el Sr. Hurtado encara no volia mantenir cap entrevista amb el P. 
Abat, la gestió del pagament es va fer a través de l’advocat del monestir i l’advocada del 
Sr. Hurtado. La quantia total fou de 8.600 euros, que incloïa també els honoraris de la 
seva advocada. 
 
8. En els anys següents hi va haver diverses trucades telefòniques entre el monestir i 
la família del Sr. Hurtado per interessar-se per la seva evolució. 
 
9. L’any 2004 el P. Abat va poder mantenir la primera entrevista personal amb el Sr. 
Hurtado, en la qual li va demanar novament perdó pel mal que se li hagués pogut causar i 
es continuava posant a la seva disposició per tot el que pogués necessitar. El Sr. Hurtado 
va marxar agraït. 
 
10. El G. Andreu Soler va morir l’any 2008, després d’haver retornat a la infermeria de 
Montserrat per malaltia greu. 
 
11. El Sr. Hurtado tornà a contactar amb el monestir l’any 2011 i s’entrevistà de nou 
amb el P. Abat Josep M. Soler. Com ja havia fet anteriorment, el P. Abat li manifestà que 
es posava a la seva disposició. 
 
12. L’any 2015, el Sr. Hurtado contactà de nou amb el P. Abat i en l’entrevista personal 
que mantingueren li expressà el seu malestar per un llibre del 2007 promogut pels antics 
membres del Servei Escola de Montserrat i publicat per l’editorial de l’abadia. Un dels 
autors d’aquest llibre era el G. Andreu Soler i s’hi elogiava la tasca educativa de l’entitat. 
El P. Abat li demanà disculpes i li explicà que les publicacions funcionen autònomament 
de manera que va tenir coneixement de la publicació del llibre amb posterioritat. El Sr. 
Hurtado demanà que es retirés aquesta publicació, petició a la qual el P. Abat va accedir. 
En aquesta reunió el Sr. Hurtado va retornar al P. Abat els diners de l’ajut econòmic que 
se li havia donat, dels quals se’n feu donatiu a la Fundació Vicki Bernadet i a la Creu 
Roja. 
 
13. A principis de 2016, el P. Abat Josep M. Soler va escriure una carta al Sr. Hurtado 
per informar-lo de les mesures preses arran de la darrera conversa ja que s’havien retirat 
del mercat tots els llibres que encara hi havia d’aquesta publicació. 
 
14. L’any 2016, en una entrevista personal, el P. Abat va informar d’aquesta situació en 
a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d’aquests afers a la 
Santa Seu. 
 
15. El monestir es vol reafirmar en la condemna més absoluta dels abusos comesos 
contra menors, expressa el seu total suport a les víctimes i la seva ferma voluntat d’actuar 
amb total transparència. Vol manifestar també que, malgrat que el G. Andreu Soler va 
donar sempre una versió diferent dels fets de la del Sr. Hurtado, les actuacions del 
monestir sempre han estat mogudes pel desig d’ajudar el Sr. Hurtado i d’estar al seu 
costat. Així mateix, el monestir expressa que no té coneixement de cap altra denúncia 
contra el G. Andreu Soler i demana perdó per tot allò en què no haig pogut estar a 
l’alçada de les expectatives. 
 
Montserrat, 19 de gener de 2019 
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El meu germà Andreu, monjo acusat i mort 

 
“El meu germà Andreu” és el títol de l’article que Jordi López Camps publica en el seu 

blog Vita Moleskine a catalunyareligio.cat 
 
 He quedat sorprès per les acusacions fetes contra el 
germà Andreu Soler, monjo benedictí de Santa Maria de 
Montserrat i mort fa uns quants anys. Algunes cròniques 
periodístiques han presentat a l’Andreu Soler com una 
persona depravada atenent a les acusacions d’abús 
efectuades per Miguel Angel Hurtado quan era un jove que 
participava en el grup d’escoltes del monestir. Aquestes 
acusacions, no són cap novetat, feia uns quants anys el 
mateix Hurtado havia iniciat una campanya, a partir de la 
seva experiència, per modificar la prescripció dels delictes 
d’abús sexual a infants. La novetat de la notícia d’ara és 
que, després de molts anys de denunciar en medis de 
comunicació aquest fet sense dir noms, Miguel Angel 
Hurtado ha posat rostre a la seva acusació i ha situat els 
fets en el monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el 
conseqüent impacte mediàtic que ha tingut la qüestió, i 
l’aprofitament d’alguns comentaris fan per acarnissar-se 

contra el monestir de Santa Maria de Montserrat i els seu compromís amb Catalunya. 
Quan passa això, hom pot sospitar que les casualitats són més que improbables. 
 
Voldria parlar bé del germà Andreu i del monestir de Santa Maria de Montserrat. És de 
justícia fer-ho. Ho vull fer perquè vaig tenir l’oportunitat de tenir força relació amb l’Andreu 
Soler sempre a fi de bé.  El germà Andreu era un monjo molt conegut, especialment per 
l’acolliment que feia als peregrins a l’hostatgeria, la seva direcció des de l’any 1959 dels 
anomenats Nois de Servei d’Ordre-Escoltes de Montserrat o per algunes de les diverses 
iniciatives socials que impulsà, entre elles la Penya Barcelonista de Montserrat-Monistrol 
o la seva participació activa en l’Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes de Barcelona. 
El germà Andreu era un belluguet simpàtic. Tenia una curiositat inquieta i inabastable, la 
qual sabia gestionar hàbilment. Sempre estava assabentat de tot i, amb to confidencial, 
ho explicava a qui el volgués escoltar. Dic tot això per presentar la persona, però el retrat 
fora incomplert sinó destaqués la seva dimensió monàstica, era un monjo de pedra picada 
amb una fidelitat eclesial ben contrastada. 
 
La meva relació amb el germà Andreu fou sempre en la vessant religiosa. Diria que, 
després del germà Carles Solà, el germà Andreu fou el següent monjo que vaig conèixer 
quan jo era un nen i passava els llargs estius entre les cel·les, la sagristia fent d’escolanet 
i jugant per les places o la muntanya. Des de llavors vaig mantenir viva una relació amb el 
germà Andreu fins la seva mort. El seu guiatge espiritual fou clau per no perdre’m en els 
difícils anys d’una joventut plena de molts interrogants i desitjos. Les xerrades a la 
porteria o caminant pel jardí m’ajudaren a ressituar un vida de fe en alguns moments més 
confosa del que jo hagués volgut. Reconec que els seus consells, mai donats com a 
imposició, sinó com a acompanyament em foren útils per saber quin era el meu camí 
interior. A través del germà Andreu vaig descobrir que la fe podia viure’s amb alegria, 
donació als demés i joia interior. 
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Foren anys de repensar el cristianisme a la llum de l’impuls conciliar. Els consells del 
germà Andreu em permeteren situar el meu seguiment de Jesús en clau de fe dialogant 
amb el món i gens acomplexada en una societat que estava canviant de paradigmes. El 
propi germà Andreu fou un lluitador constant en la defensa dels religiosos que no eren 
sacerdots i volien viure en igualtat dins d’una comunitat religiosa. El seus estudis a la 
facultat de Teologia li permeteren entendre millor el que per ell era una intuïció de fe 
renovada a la llum dels signes dels temps. Fou una persona que m’aportà valors i 
asserenar el meu esperit. Cada persona pot haver tingut una experiència personal i 
irrepetible de la seva relació amb el germà Andreu. Aquests dies s’ha conegut una versió 
dissonant amb el que és la meva experiència. Les relacions entre persones són 
complexes i polièdriques, per això he volgut exposar la meva percepció extreta de la 
meva relació personal amb el germà Andreu sempre correcte, afable i compartida amb 
altres persones que li confiàvem les nostres inquietuds i esperances. 
 
 
 
 
 
 
Catalunya Religió. Dll, 21/01/2019 
(Glòria Barrete –CR) 
 
En temps de Don Bosco, fundador de la congregació salesiana, eren moltes les persones 
que ajudaven el sacerdot italià en la seva tasca. Persones que anaven i venien o inclús la 
seva pròpia mare, Mama Margarita, qui donava un cop de mà allà on fes falta. En aquella 
època l'hàbit religiós era indispensable per a tot religiós, fos sacerdot o llec. Don Bosco es 
va atrevir a integrar a la seva incipient congregació salesians en mànigues de camisa, 
sense hàbit ni signes externs. Naixia així la figura del salesià coadjutor, un laic consagrat 
amb vots religiosos i dedicat per igual a la missió salesiana, això sí, sense ser sacerdot. 
 
Del 17 al 21 de gener l'obra salesiana Martí Codolar a Barcelona ha acollit el Seminari 
Europeu dedicat a aprofundir en la figura del Salesià Coadjutor. Trenta-vuit salesians 
coadjutors de les dues regions salesianes d'Europa han treballat aspectes com la 
identitat, la missió, la formació o el perfil propi, acompanyats pel Rector Major emèrit de la 
congregació, Pascual Chávez.   
 

 

Qui són els salesians coadjutors? 

http://www.infoans.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=7085:espana-seminario-europeo-para-salesianos-coadjutores&Itemid=1680&lang=es
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Chávez afirma que Don Bosco va expressar la figura del salesià coadjutor amb tres 
demandes: "Tinc necessitat de vosaltres, que sigueu molts, i que sigueu homes de gran 
virtut". El fundador tenia clar que el sacerdot hi havia moltes coses que no les podia fer, "i 
no les havia de fer", remarca Chávez. Sovint succeeix que el sacerdot es veu fent coses 
que li treuen temps del que és important al ministeri sacerdotal. Tot i que el sacerdot 
salesià, per vocació, és un educador, "és inevitable que el trobis enmig dels nois". 
 
La diferència, doncs, entre el salesià sacerdot i el salesià coadjutor és que aquest darrer 
viu aquesta missió "des de la perspectiva laïcal". És un consagrat que professa els tres 
vots, d'obediència, pobresa i castedat, però sense arribar a ser sacerdot. 
 
Aquesta va ser la opció personal del Jesús Julián García o del Pep Alamán, dos 
salesians coadjutors presents al Seminari Europeu. Per al Jesús la diferència, potser, és 
que ells "porten Crist a la gent i no esperen a que la gent s'apropi a l'església per fer-ho", 
tot i que, com afirma en Pep, "el carisma és el mateix per a tots, la trobada amb el Crist 
vivent es dona amb els joves, i els més necessitats". 
 
 
 
 
 
 

Editorial 

Un fantasma plana sobre Europa... 
Així començava el Manifest 
comunista (1848) de Karl Marx. Es 
referia, naturalment, al “fantasma” 
del comunisme. Si ara tornés a la 
vida ens fa la impressió que es 
quedaria profundament perplex, 
perquè justament el seu diagnòstic, 
a més de 170 anys de distància, 
s’està complint però en sentit 
totalment contrari. Efectivament, el 
fantasma de la por sacseja el món 
occidental en general i Europa en 
particular. Donald Trump governa 
els EUA i Jair Bolsonaro acaba de 
guanyar les eleccions al Brasil. No 
se’ls pot qualificar d’humanistes ja 
que es caracteritzen per la voluntat 
d’aïllament i per la xenofòbia. 
Tanmateix l’accés al poder de la 
dreta aïllacionista i de l’extrema 
dreta autoritària no és cosa només 
del continent americà. A Europa nou 
estats estan governats amb el 
suport de partits d’aquestes 
tendències, partits que estan a l’alça 
per les seves posicions en contra 
dels immigrants i de la Unió 

A l’entorn d’un editorial de la revista Poblet 
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Europea. Aïllament, xenofòbia, anti-musulmans viscerals i tics demagògics amb deriva 
autoritària constitueixen els seus qualificatius. Cal recordar que la UE, malgrat els seus 
problemes i defectes, és un dels espais on el benestar social, la llibertat, la lliure circulació 
interior de persones, la democràcia i la separació de poders ha assolit fins avui les cotes 
més altes de la història. Sembla, doncs, que una mena de pulsió autodestructiva s’hagi 
apoderat de les pors i de les emocions d’una part sensible de l’electorat europeu. Fins i tot 
en el marc de l’Estat espanyol ja tenim un partit que proposa l’eliminació de les 
autonomies, la deportació dels immigrants il·legals, la derogació de les lleis de memòria 
històrica i contra la violència de gènere. 

Si posem una lupa sobre Catalunya, la situació política també és lluny de normalitzar-se. 
No creiem, però, que es pugui parlar d’un país “fracturat” —els qui ho pensin que visitin 
l’Ulster per saber què vol dir “societat fracturada”— i les divisions que ara hi ha no són pas 
més greus que les que puguin sorgir dels debats sobre l’avortament, l’eutanàsia o el 
matrimoni entre persones del mateix sexe. La política divideix, certament, perquè la 
societat és plural i té punts de vista diferents, fins i tot en qüestions radicals. El que 
sembla, però, un sentiment àmpliament compartit que depassa la normalitat social i crea 
un profund malestar és la situació dels presos per decisions polítiques, en reclusió sense 
judici des de fa molts mesos. A tot plegat s’hi afegeix les peticions de penes 
completament exagerades i unes acusacions que no es corresponen amb el que molts 
han vist en la realitat. Tornem a insistir en la necessitat del diàleg sincer i en 
l’abandonament de la via judicial per resoldre un conflicte polític de primer ordre, tal i com 
van dir els bisbes catalans en la seva declaració. 

Davant d’aquest panorama ombrívol un cop més hem d’obrir la porta de l’esperança a 
partir de les paraules del papa Francesc, potser l’únic líder humanista de què disposem en 
aquests moments a Europa. Destaquem la seva proposta de confiança amb la força de la 
joventut, que és, sens dubte, el futur: A Cracòvia, durant l’obertura de l’última Jornada 
Mundial de la Joventut, us vaig preguntar diverses vegades: «Les coses, es poden 
canviar?». I vosaltres vau cridar tots alhora «sí». Aquesta és una resposta que neix d’un 
cor jove que no suporta la injustícia i no pot doblegar-se a la cultura del rebuig, ni cedir 
davant la globalització de la indiferència. Escolteu aquest crit que ve d’allò més íntim! El 
papa Francesc, doncs, ens convida a no tenir por i a mantenir l’esperança en un món 
millor que cal construir des d’ara i sense defallir com a exigència cristiana. 

Rebreu la revista a l’entorn del Nadal. Els qui la fem us volem desitjar unes bones festes i 
us convidem a mantenir la flama de l’esperança cristiana per a l’any 2019. Tinguem 
present la paraula de Déu en boca de Jeremies: «No els tinguis por, que estic amb tu per 
salvar-te» (Jr 1,8). 

 

Nota de Premsa de la Comunitat Cistercenca de Santa Maria de 

Poblet 

La Comunitat Cistercenca de Santa Maria de Poblet davant de diverses informacions 
aparegudes en els mitjans de comunicació vol aclarir que la revista Poblet està editada i 
dirigida per un consell de redacció depenent de la Germandat de Poblet, no pas per la 
Comunitat monàstica. La Germandat és una associació de laics que comparteixen 
l’espiritualitat cistercenca i que tenen la seva pròpia estructura i funcionament 
desvinculada de la Comunitat de monjos. La Comunitat lamenta qualsevol malentès 
derivat dels editorials o articles publicats a la revista Poblet, que en cap cas expressa 
l’opinió de la Comunitat de monjos. 

Santa Maria de Poblet 8 de gener de 2019. 
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Vivim en l’era de la informació? 
 
 

LA VANGUARDIA 
DIUMENGE 20 GENER 2019 
Cristòfol A. Trepat i Carbonell 
 

Vivim ja de ple en la segona onada de la tecnologia de la informació i la comunicació. Mai 
com ara no havíem tingut accés a tantes notícies, servides,a més,amb una rapidesa que 
gairebé coincideix amb el temps real. Mai com ara tampoc no havíem disposat d’una 
capacitat d’informar pel nostre compte a través de blogs, webs de tota mena, mitjans 
digitals, piulades de Twitter, Instagram, Facebook, etc. Estem, doncs, més ben informats 
avui? Ha augmentat la fiabilitat? No necessàriament. Ho hem viscut recentment a propòsit 
de la difusió d’un fragment de l’editorial de la revista Poblet que alguns mitjans de 
comunicació que s’hi van referir atribuïen erròniament a la voluntat de la comunitat 
monàstica.  
 

 

 
La comunitat de Santa Maria de Poblet està formada per una trentena de monjos que 
porten una vida de pregària, treball, lectura i estudi d’acord amb les normes i l’espiritualitat 
de la Regla de sant Benet. Els seus membres, pel que fa a l’àmbit polític, cultural, social i 
civil de la societat, tenen idees particulars i parers diferents, com qualsevol altre ciutadà. 
Però no està entre les seves missions posicionarse sobre qualsevol fet d’aquests àmbits. 
 
Paral∙lelament hi ha la Germandat de Poblet, creada per un grup de laics l’any 1945 amb 
la finalitat de donar ajut i assistència material a la comunitat.A partir dels anys setanta 
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l’ajuda material va anar deixant de ser necessària i les restauracions pendents havien de 
ser assumides per les administracions públiques. La germandat va reorientar els seus 
objectius, sense deixar d’ajudar la comunitat en alguns casos –com ara concedint beques 
d’estudis per a la formació de monjos joves–. D’aleshores ençà intenta viure l’espiritualitat 
cistercenca en l’àmbit civil i organitza activitats d’ordre espiritual (recessos, reunions de 
pregària, trobades de reflexió, etc.). La germandat, composta per uns 300 membres, està 
vinculada espiritualmental monestir, però és autònoma en el seu funcionament. I des de fa 
temps edita un butlletí semestral, que porta el nom del cenobi, el contingut del qual és 
preeminentment històric i espiritual.  
 
La revista Poblet és gestionada per un consell de redacció; un dels seus membres és el 
director, responsable dels editorials. Així doncs, l’editorial del butlletí no és l’expressió de 
la comunitat monàstica, ni tampoc de la germandat. Aquesta, com en el cas de la 
comunitat, és plural, i sobre els parers que s’exposen a l’editorial els seus membres, 
naturalment, en poden discrepar. Tanmateix,com que sembla que és difícil aconseguir 
que els parers de l’editorial no siguin interpretats com l’opinió de tota la germandat,a partir 
d’ara es procurarà que,a més del consell de redacció, doni el vistiplau del contingut 
editorial, per unanimitat, la junta de la germandat, en què estan representades la majoria 
de les seves diverses sensibilitats.  

 
 

El contingut de l’editorial objecte de la polèmica, que caldria llegir en conjunt i no treure 
algunes frases del seu context, en un paràgraf feia referència a la situació de tensió social 
i divisió que pateix la societat catalana en aquests moments. S’hi feien afirmacions que, 
naturalment, poden ser discutibles. Cadascú va interpretar i aprofitar la notícia d’acord 
amb el biaix ideològic. Tanmateix, el que resulta més greu és alguna acusació aïllada cap 
al secretari de la germandat quan no havia tingut cap mena de responsabilitat en la revista 
i ni tan sols coneixia l’editorial. Els únics responsables del contingut de l’editorial són els 
membres del consell de redacció i, molt en particular, el seu director, que n’assumeix tota 
la responsabilitat. Som, certament, a l’era de la informació. Però també som a l’era de la 
mentida i de la postveritat. Podem conèixer ràpidament molts dels esdeveniments i de les 
opinions de les persones.  
 
Però no sabem amb certesa, en massa ocasions, si la informació és veraç. I, pitjor encara, 
es formen veritats que són intencionalment i conscientment falses o que no tenen res a 
veure amb els fets. Amb les presses s’entén que hi hagi errors. El que menys s’entén, 
però, és que no hi hagi mecanismes ràpids que permetin desmentir la notícia falsa al 
mateix temps, espai i tipografia de l’errorode la falsedat escampada. Vivim temps que el 
mal que es pot fer a la imatge pública de les persones i de les institucions és immediat, 
injust i irreparable. Ara, certament, tenim més accés a la informació, però malauradament 
cada dia dubtem més de la seva fiabilitat. 
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Textos per a la REFLEXIÓ 
I EL DIÀLEG 

 
 
 
 
 
Vida Religiosa 
Emili Turú 
 

El autobús urbano se paró junto al llamativo anuncio, que captó mi atención. El póster, 
con grandes letras, decía: “No inviertas en sufrimiento”. En la letra pequeña descubrí que 
se trata de una campaña de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual, muy oportuna y directa: “Si lo toleras, lo fomentas. 
Si te aprovechas, eres cómplice. Si lo denuncias, ayudas a liberarlas”. 
 
Esta campaña me sugirió otra que podríamos promover entre nosotros al inicio de este 
año, usando exactamente el mismo eslogan: “No inviertas en sufrimiento”. Estoy seguro 
de que todos tenemos amigos o conocidos que, ante situaciones de dificultad, ya sean 
éstas de salud, de relaciones u otras, algunas de esas personas reaccionan con 
serenidad y entereza, mientras que otras se hunden irremediablemente. Misma dificultad, 
distinta reacción. 

 
Ya sabemos que no es lo mismo dolor que sufrimiento: “El dolor es un aspecto inevitable 
de nuestra existencia; el sufrimiento depende de nuestra reacción ante ese dolor” 
(Alejandro Jodorowsky). Viktor Frankl, desde su experiencia como superviviente de 
Auschwitz, conocía muy bien esa diferencia. En su libro “El hombre en busca de sentido”, 
mantiene que cualquier persona puede, incluso en las peores circunstancias, decidir lo 
que será de ella, mental y espiritualmente. Y que puede conservar su dignidad humana 
incluso en un campo de concentración. En el fondo, es esta libertad espiritual –que no 
puede ser quitada– lo que hace que la vida tenga sentido y propósito: “Las fuerzas más 

“No inviertas en sufrimiento” 



22 | 41 

 

allá de tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad de 
elegir cómo responderás a la situación. No puedes controlar lo que te sucede en la vida, 
pero siempre puedes controlar lo que sentirás y harás respecto a lo que te sucede”. 
 
El año se nos presenta como una página en blanco, que tenemos la libertad de escribir 
como queramos. Seguro que vendrán momentos inevitables de dolor; en nuestras manos, 
la posibilidad de invertir o no en sufrimiento. Nuestra propia vida ¡y la de quienes están a 
nuestro alrededor! sentirán la diferencia. 
 
 
   
 

 
Leonardo Boff 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=921 
 
Cada uno de nosotros tiene la edad del universo que son 13.730 millones de años. Todos 
estábamos virtualmente juntos en aquel puntito, más pequeño que la cabeza de un alfiler, 
pero repleto de energía y de materia. Ocurrió la gran explosión, y generó las enormes 
estrellas rojas dentro de las cuales se formaron todos los elementos físico-químicos que 
componen el universo y todos los seres que lo forman. Somos hijos e hijas de las estrellas 
y del polvo cósmico. Somos también la porción de la Tierra viva que ha llegado a sentir, a 
pensar, a amar y a venerar. Por nosotros la 
Tierra y el universo sienten que forman un 
gran Todo. Y nosotros podemos desarrollar 
la conciencia de esa pertenencia. 
 
                ¿Cuál es nuestro lugar dentro de 
ese Todo? Más inmediatamente, ¿dentro del 
proceso de la evolución? ¿Dentro de la 
Madre Tierra? ¿Dentro de la historia 
humana? No nos es dado saberlo todavía. 
Tal vez será la gran revelación cuando 
hagamos el paso alquímico de este lado de 
la vida hacia el otro. Ahí, espero, todo 
quedará claro y nos sorprenderemos, porque todos estamos umbilicalmente 
interrelacionados, formando la inmensa cadena de los seres y el tejido de la Vida. 
Caeremos, así lo creo, en los brazos de un Dios-Padre–y-Madre, de infinita misericordia 
para quien la necesita por causa de sus maldades, y en un abrazo amoroso eterno para 
los que se orientaron por el bien y por el amor. Después de pasar por la clínica de Dios-
misericordia, los otros vendrán también. 
 
                Yo de niño de pocos meses estaba condenado a morir. Cuenta mi madre, y las 
tías siempre lo repetían, que yo tenía “el macaquiño”, expresión popular para la anemia 
profunda. Todo lo que ingería, lo vomitaba. Todos decían en dialecto véneto: “poareto, va 
morir”: “pobrecito, va a morir”. 
 
                Mi madre, desesperada, y a escondidas de mi padre que no creía en esas 
cosas, fue a la rezandera, a la vieja Campañola. Ella hizo sus rezos y le dijo: “dele un 
baño con estas hierbas y después de hacer el pan en el horno, espere hasta que esté 
tibio y meta a su hijito dentro”. Eso fue lo que hizo mi madre Regina. Me puso sobre la 
pala de sacar el pan horneado y me metió dentro. Y me dejó allí un buen rato. 

El misterioso destino de cada uno 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=921


23 | 41 

 

                Y ocurrió una transformación. Al sacarme del horno empecé a llorar, decían, y a 
buscar el pecho para chupar la leche materna. Después, mi madre, masticaba en su boca 
algunas comidas más fuertes y me las daba. Empecé a comer y a fortalecerme. Sobreviví. 
Y aquí estoy, oficialmente viejo, con 80 años cumplidos. 
 
                Pasé por varios peligros que podrían haberme costado la vida: un avión DC-10 
en llamas rumbo a Nueva York; un accidente de automóvil contra un caballo muerto en la 
carretera que me rompió todo; un clavo enorme que cayó sobre mi frente cuando 
estudiaba en Múnich, que podría haberme matado si hubiera caído sobre mi cabeza; en 
los Alpes caí en un valle profundo cubierto de nieve y unos campesinos bávaros, 
viéndome con el hábito oscuro y que me hundía cada vez más, me sacaron con una 
cuerda. Y otros. 
 
                Norberto Bobbio me concedió el título de doctor honoris causa en política por la 
Universidad de Turín. Entendió que la teología de la liberación había realizado una 
contribución importante al afirmar la fuerza histórica de los pobres. El asistencialismo 
clásico o la mera solidaridad, manteniendo a los pobres siempre dependientes, es 
insuficiente. Ellos pueden ser sujetos de su liberación, cuando concientizados y 
organizados. Superamos el para los pobres, insistimos en el caminar con los pobres, 
siendo ellos los protagonistas, y quien pueda y tenga ese carisma viva como los pobres, 
como lo hicieron tantos, como Dom Pedro Casaldáliga. 
 

 
                 
Recuerdo que comencé mi discurso de agradecimiento al título, concedido por esa 
notable figura que es Norberto Bobbio, diciendo: “vengo de la piedra lascada, del fondo de 
la historia, cuando a duras penas teníamos medios para sobrevivir. Mis abuelos italianos y 
mi familia desbravaron una región deshabitada y cubierta de pinares, Concórdia, en los 
confines de Santa Catarina. Ellos tuvieron que luchar para sobrevivir. Muchos murieron 
por falta de médicos. Después fui subiendo en la escala de la evolución: los 11 hermanos 
estudiaron, hicieron la universidad, yo pude terminar mis estudios en Alemania. Ahora 
estoy aquí en esta famosa universidad”. Y a pedido de Bobbio, hice un resumen de los 
propósitos de la Teología de la Liberación, que tiene como eje central la opción por los 
pobres contra su pobreza y a favor de la justicia social. Di muchos cursos por todo el 
mundo, escribí bastante, enjugué lágrimas y mantuve fuerte la esperanza de militantes 
que se frustraban con los rumbos de nuestro país. 
 
                ¿Cuál será mi destino? No lo sé. Tomé como lema el que era de mi padre, que 
lo vivía: “quien no vive para servir, no sirve para vivir”. A Dios la última palabra. 
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RACÓ DE LECTURA 

 
 

«La “Fulla” dels diumenges. Un bocí d’història del “Full 

Dominical” 

 
La “Fulla” dels diumenges. Un bocí d’història del “Full Dominical” (1891-1991)» 
Sor Gemma Morató i Sendra, OP 
• Data de publicació: Desembre 2018 
• N. de pàgines: 205 pàg. 
• Enquadernació: Rústica 
• Editorial: Arquebisbat de Barcelona. Col·lecció Tots Recordem 
• Idioma: Català 
• ISBN: 9788409060054 

 
Aquest llibre és una bona part de la tesi doctoral de Sor Gemma Morató i Sendra, 
defensada a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i dirigida pel Dr. Xavier Baró. 
Esdevé el primer número de la Col·lecció Tots Recordem iniciada per la Delegació de 
Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona. 
 
Vol donar a conèixer la història del Full Dominical 
de la diòcesi de Barcelona, esbrinar i repassar, fer 
una aproximació de com es va forjar aquesta 
publicació fundada per Mn. Josep Ildefons Gatell, i 
que des de 1892 es troba en la majoria de llars 
catòliques. Un full d’avisos i comunicats, típic del 
diumenge al sortir de missa, que perdura encara 
avui. 
 
El treball abasta els anys de 1891, inici de la 
publicació, passant per l’època de la Guerra Civil 
Espanyola, el Concili Vaticà II i fins el 1991, any de 
la publicació d’un llibre d’estil de disseny del Full 
Dominical. S’ha assolit ja una fita important en la 
història del Full de la diòcesi de Barcelona, un 
mitjà de comunicació humil però constant. La 
fidelitat a una trajectòria més que centenària és 
estímul per continuar endavant amb realisme i 
entusiasme en el servei a l’Església i continuar 
formant part del món dels mitjans de comunicació 
catalans. 
 
Aquest estudi és, en certa manera, pioner, al voler 
presentar una història ben concreta i desconeguda 
del Full Dominical de Barcelona sobretot en la 
seva època inicial. És una publicació sovint vinculada al moment social i polític, i ha 
esdevingut una de les poques publicacions d’Església nascuda a les acaballes del segle 
XIX que encara perdura. Es presenta la història d’un mitjà de comunicació escrit poc 
estudiada, tot i que interessant i curiosa, marcada per esdeveniments històrics i per la vida 
de moltes persones que van lluitar per la bona premsa. 
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El Full de l’Arquebisbat de Barcelona és el full-mare de les diòcesis espanyoles, totes les 
dades que consten en documents i llibres i en la recerca feta confirmen que el Full 
Dominical de la diòcesi de Barcelona fou el primer. És un exemple clar del pensament i la 
relació que s’estableix entre l’Església i els seus fidels. Ho demostra el patiment del 
fundador, Mn. Josep Ildefons Gatell, pel moment social que es viu a finals del segle XIX i 
que el porten ha fundar la Hoja Parroquial de Santa Ana. Es reflexa en l’enfocament de 
les pàgines de la Fulla davant la descristianització i l’anticlericalisme d’alguns sectors de 
la societat,... Durant la Guerra Civil espanyola deixarà de publicar-se i es reprendrà el 
1939, amb un canvi de quasi 180 graus, quan es posarà al costat del règim de Franco. 
 

 
 
El Full Dominical reflecteixen com era la societat catòlica de cada moment, però també es 
percep al llarg del seu recorregut, tot i no tenir un contingut explícitament polític, allò que 
està succeint al país. És reflex d’una societat en cada moment concret. Podríem dir que la 
història del Full Dominical, també és i forma part de la història de Catalunya. Caldrà 
destacar que al 1975 es va tornar a catalanitzar; que els diferents bisbes i arquebisbes de 
Barcelona li han donat sempre suport i hi han mantingut les seves aportacions setmanals; 
que el 1978 va créixer en format i el 1991, un equip format per Josep Maria Casasús, 
Manuel Lamas i Carlos Pérez de Rozas en va confegir un llibre d’estil amb noves pautes. 
 
Així doncs, el llibre té un objectiu específic: fer una aproximació el més amplia possible a 
la història del Full Dominical de la diòcesi de Barcelona de 1891 a 1991. Vol resseguir els 
seus alts i baixos, situant el Full en el context social, polític i periodístic de cada època. 
Desitja valorar la intuïció de Mn. Gatell quan va fundar dita publicació, conèixer els seus 
continuadors, i veure com aquests van lluitar per mantenir-la. Es vol, doncs, descobrir un 
òrgan d’informació i formació de l’Església molt senzill, que sovint passa desapercebut, 
però que encara avui perdura molt modernitzat i que va conviure des dels seus inicis amb 
centenars de publicacions catalanes, polítiques o religioses prou importants en la història 
del periodisme però amb una vida més curta 
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Francesc Torralba presenta el seu darrer llibre, «Món volàtil» 

 

«El cristianisme, tal com l’hem conegut, s’ha volatilitzat» 
 

CatalunyaCristiana núm. 2051. CARME MUNTÉ 

 
El filòsof i teòleg Francesc Torralba, en el seu darrer llibre Món volàtil (Columna), ens 
convida a contemplar un paisatge alpí. Hi veiem roques, un riu i núvols. La roca és el 
símbol visible de la solidesa. El riu expressa la fluïdesa, el canvi, la mobilitat. El núvol, 
símbol del que és vaporós, és el més inestable i volàtil. Doncs és aquí, en un núvol que 
s’esvaeix en l’aire, on s’insereix el món d’avui. El món és volàtil, sí, com indica el títol del 
llibre, però la humanitat continua anhelant una certa solidesa que li doni confiança i 
esperança de present i futur.  
 
El món líquid de Zygmunt Bauman ha donat pas al món volàtil o gasós. Com s’ha 
esdevingut el canvi?  
La metàfora de Zygmunt Bauman descriu molt bé un món en què tot està en moviment, és 
inestable i canvia ràpidament. Però és 
que ja no vivim en un món líquid, sinó 
volàtil. I un món volàtil és un pas més, 
perquè la volatilitat és molt més 
inestable i efímera. Volatilitzar-se és 
desfer-se en l’aire en fragments 
diminuts fins a desaparèixer.  
 
Què genera aquest món volàtil en 
l’ànim de les persones?  
Genera molt neguit, angoixa i 
desassossec perquè no sabem a què 
atendre’ns. L’any que ve treballaré a 
la mateixa empresa?, tindré la 
mateixa parella?, podré pagar la 
hipoteca? El món volàtil no és un lloc confortable on viure. Les persones necessitem terra 
ferma, un centre de gravetat, seguretats i afectes incondicionals.  
 
Ha esmentat les relacions laborals i personals, i les ideologies i les creences? 
També s’han volatilitzat?  
Exactament, la volatilitat no afecta només les realitats materials, sinó també les 
immaterials: valors, creences i ideals. Avui dia estem davant d’identitats efímeres. Tot 
canvia molt acceleradament i digerir aquests processos és molt complex. Les persones 
grans ho pateixen molt. Veuen que un món s’ensorra i això els genera una gran tristesa, 
sobretot en el terreny religiós i polític. 
 
El cristianisme, una religió sòlida de més de 2.000 anys d’història, com es mou en 
un món volàtil?  
Les tradicions espirituals i religioses, particularment el cristianisme, ofereixen una terra 
ferma, un centre de gravetat on agafar-nos quan tot trontolla. El cristianisme ens adverteix 
del caràcter efímer i contingent de tot, cosa que vol dir capacitat de desaferrament i 
deseiximent. El que passa avui dia és que experimentem incòmodament la volatilitat. 
Donàvem per fet que les tradicions s’anirien transmetent de pares a fills, però observem 
que es volatilitzen moltes manifestacions populars i culturals del cristianisme. L’Església 
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ho viu incòmodament perquè l’obliga a identificar què és l’essencial del missatge i 
encarnar-se en un món volàtil, i això és molt complex.  
 
La religió adopta fórmules del món volàtil?  
Apareixen noves formes d’espiritualitat, de tranquil·litat de l’ànima i d’assossegament, molt 
lligades a la volatilitat. L’emergència de les meditacions transcendentals, zen o 
mindfulness és una mena de reacció a la volatilitat. Davant del desassossec, l’acceleració, 
la saturació i la dispersió, necessitem moments d’autocentrar-nos i d’aïllament, per 
endreçar les emocions i els pensaments, i no perdre el control emocional. Aquesta és 
l’explicació de l’auge i emergència d’aquestes espiritualitats que són molt diferents de 
l’espiritualitat cristiana.  
 
En quin sentit? 
L’espiritualitat cristiana és la resposta a una crida, a una Paraula que em commou, que 
m’afecta, que de vegades em consola mentre que d’altres em causa un profund neguit. 
Per tant, no és una espiritualitat del confort, és una 
espiritualitat cristocèntrica, que té com a centre la 
Paraula, que després d’escoltar-la i meditar-la s’ha de 
traduir en la pràctica. En canvi, aquesta espiritualitat 
emergent és com un petit refugi, una bombolleta per 
mantenir un mínim d’equilibri emocional i mental en un 
món tan summament volàtil. La vivència espiritual s’està 
convertint més en un refugi després de la batalla que en 
un motiu per sortir a l’encontre de l’altre.  
 

Politeisme espumós 
 
Vostè parla de politeisme espumós. Quin és el déu 
del món volàtil?  
Avui dia, majoritàriament, hi ha un politeisme espumós 
format per déus efímers: esportistes, cantants, actors, 
actrius... Generen processos d’imitació, de mimesi, però 
són tan efímers com ho és una empresa en un context de 
crisi o com la reputació d’un personatge públic. Les divinitats efímeres no ens resolen res 
ni ens donen cap resposta, són totalment passatgeres, només ens entretenen.  
 
El món volàtil també té com a conseqüència la recerca de falses seguretats i, per 
tant, l’auge dels fonamentalismes? 
El qui té mercat en el món volàtil és el qui ofereix un paquet de seguretats, una terra 
sòlida i una brúixola per orientar-se. En l’àmbit religiós, veiem grups molt emotivistes que 
volen salvar els ciutadans de la inquietud i del desassossec. El cristianisme no es pot 
presentar així, seria fer-ne un ús instrumental. El cristianisme ens obliga a sortir a la 
intempèrie. No n’hi ha prou de tocar les campanes i esperar que vingui la gent, perquè és 
que no venen. El cristianisme, tal com l’hem conegut, s’ha volatilitzat.  
 
Aquesta Església en sortida de la qual parla el papa Francesc, com es concreta 
exactament?  
Hem d’anar a entorns on no som ben rebuts, com per exemple el món dels joves. Tindrem 
molta feina, primerament, per desconstruir els prejudicis. Molts joves que tinc a l’aula 
relacionen Església amb un club de pederastes. Ara bé, hem de ser capaços de mostrar 
una altra cara de l’Església. En aquesta espiritualitat de sortida caldrà molta imaginació, 
audàcia, força, saber escoltar i ser tolerant al fracàs. 
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Vostè parla de la volatilització de les grans paraules. El cristianisme és un lloc on 
recuperar el mot perdut? 
Per descomptat! Si una cosa valoro especialment de l’evangeli és la profunditat i fondària 
que tenen alguns mots. Per això, m’inquieta profundament com aquesta fondària es 
volatilitza i banalitzem determinats mots i conceptes, fruit de l’actual cultura de masses 
digital. Hem confós la felicitat amb el plaer, amb el confort i amb el benestar material. La 
llibertat s’ha reduït a escollir entre pizza margherita o napolitana. Hem banalitzat paraules 
d’una gran fondària, i amb aquest llenguatge tan epidèrmic anem construint la nostra vida.  
 

Esperança 
 
Quins reptes podem afrontar en un món volàtil caracteritzat per l’individualisme? 
 
Hi ha molta gent decebuda per haver-se compromès en un partit polític, en un sindicat, en 
una associació o en una empresa. Quan aquest projecte s’ha volatilitzat deixa darrere seu 
un rastre de rancúnia, de ressentiment i d’amargor. Els joves avui no es vinculen. Costa el 
compromís polític però sobretot religiós. Sí que es comprometen en l’àmbit social, perquè 
almenys hi veuen uns efectes directes. Això és molt dramàtic perquè només hi ha canvi si 
hi ha persistència i col·laboració intergeneracional.  
 
Després del diagnòstic que fa al llibre, caracteritzat per un cert pessimisme, vostè 
fa una crida a l’esperança.  
Hi ha esperança perquè tot és molt volàtil però roman el desig d’un món millor, de ser 
estimat i de construir una societat justa i fraterna. I aquest anhel el veig tant en les 
persones joves com en les grans. Ara bé, només podem canviar la situació si passem de 
l’individualisme a la comunitat i si sumem el vincle intergeneracional. L’expertesa dels 
adults sumada a la força, l’energia i la indignació dels joves pot ser un nexe poderosíssim, 
que no cultivem prou.  
 
Com a filòsof, teòleg i professor universitari, se sent cridat a aportar solidesa?  
La missió dels professionals que influïm en les generacions joves és ajudar-les a pensar, 
a qüestionar-se tot allò que donen per fet i restablir el valor i la fondària dels mots. Això vol 
dir, d’una banda, un treball filològic, d’estima de la paraula, i de l’altra, filosòfic, 
d’aprofundiment en el seu significat. Hem de dotar de contingut aquests mots perquè les 

nostres converses i la vida en general tinguin més 
qualitat, perquè el nostre pensament sigui més 
profund i perquè les nostres decisions polítiques no 
siguin populistes ni estiguin basades en la ignorància, 
l’estupidesa i el messianisme.  
 
Twitter és l’entorn per antonomàsia del món 
volàtil?  
Certament, Twitter és impulsiu, emotiu, reactiu, un 
entorn on s’envien missatges a cop calent. És una 
claveguera d’emocions tòxiques. I això no obstant, hi 
hem de ser. Al si del Pontifici Consell per a la Cultura, 
del qual soc consultor, vam debatre sobre si el Sant 
Pare havia de ser present a Twitter. La resposta va 

ser que sí. L’Encarnació és un principi que ens obliga a entrar al fang i baixar a l’arena. 
Ens hem d’encarnar en els contextos on som. És el que sempre ha intentat fer el 
cristianisme. 
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José M. Castillo El evangelio marginado 

 
Está al margen, o marginado, lo que no se 
aprovecha y queda fuera de lo útil.  
Lo marginado es lo que no nos sirve, lo que nos 
estorba, por eso lo apartamos de nuestras vidas. 
Esto es, en demasiadas ocasiones, lo que la 
Iglesia ha hecho con el Evangelio de Jesús.  
Por supuesto que en las iglesias se habla del 
Evangelio, se predica y se respeta, pero la Iglesia 
no está organizada ni gestionada de acuerdo con 
el Evangelio.  
Tampoco la gran mayoría de los cristianos vivimos 
de acuerdo a él. Más aún, en muchas cuestiones 
vivimos contra él.  
Lo que más cuida la Iglesia no es la fidelidad al 
Evangelio, sino la observancia de la Religión y, por 
eso, hemos convertido el Evangelio en un acto 
más de la Religión, siendo así que fue la propia 
Religión la que mató a Jesús porque no soportaba 
su Evangelio.  
¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles son sus 

consecuencias? ¿Qué futuro puede tener una Iglesia que vive en semejante 
contradicción? ¿Acaso Jesús no fue un hombre profundamente religioso? Y si así fue, si 
anunció el Reino de Dios, si decimos de él que es el Hijo de Dios, ¿cómo afirmamos que 
la Religión mató a Jesús? 
 
Autor: José Mª Castillo Sánchez   
Desclée De Brouwer 
288 páginas 
 
 
 

El Salteri: crit i lloança  

 
El Salteri és el cim literari i religiós d'un llinatge d'orants. Els 
salms parlen de Déu i de l'home amb tota la seva 
complexitat. Els salmistes reflecteixen vivament les seves 
conviccions personals..., i tot el seu rerefons, tant humà 
com bíblic, és transformat en pregària. 
 
El centre del Salteri l'ocupa Déu, per això sovint són 
pregàries de confiança des de la fe en un Déu que, per als 
salmistes, no sap fer altra cosa que estimar. 
Els salmistes ens ensenyen com hem de transformar en 
pregària la nostra vida i amb quina actitud ens hem de 
col·locar davant de Déu. 
 
Els qui avui resem els salms som, però, els veritables 
salmistes. 
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És important apropar-nos amb atenció i reverència a les 
seves pregàries i dedicar un temps al seu estudi per tal 
de conèixer-ne tot allò que ens faci el salteri més proper i 
familiar. 
 
GRISELDA COS BADIA, 2018    
  
Nº de páginas: 116 págs. 
Encuadernación: Sin definir 
Editorial: L ABADIA DE MONTSERRAT 
Lengua: CATALÁN 
ISBN: 9788491910220 
 
Presentació del llibre “El Salteri. Crit i Lloança” de la 
Gna. Griselda Cos i Boada a càrrec del Dr. Marc 
Garcia-Elias, traumatòleg, nebot i fillol de l’autora 

El llibre que avui tinc el goig de presentar, com els bons 
guisats, va coure lentament i a baixa temperatura. Calia 
coure’l lentament, doncs només una reflexió sense 
presses de cadascun dels pensaments que s’hi presenta 
podia assolir la delicada autenticitat que hi trobem a cada 
pàgina. Òbviament, un llibre que analitzi el Salteri no pot 
contenir paraules poc meditades. Calia que, una a una, 
totes les paraules, totes les frases fossin primmiradament 
pensades i escrites; i en això, cal reconèixer que la meva 
padrina n’és una bona experta.  

Calia també que el guisat fos cuit a baixa temperatura, 
sense risc de cremar-lo amb reflexions agosarades. I en 
això, també, la germana Griselda ens ha sorprès. Els 
comentaris que trobem en cada capítol no són fruit de febrades més o menys 
interessades. No és com el que trobem tan sovint en les columnes dels diaris d’avui dia, o 
en els comentaris de molts tertulians sobre la situació del món actual. No, si una cosa 
requeria un llibre com aquest, era una elaboració  de baixa temperatura. Que no vol dir 
manca de passió, sinó serena reflexió de les vivències d’una monja que estima la veritat, 
de veritat. 

I així va ser que, quan vaig veure’n la portada, d’entrada em causà un sentiment negatiu. 
No em va agradar. No em va agradar, i el pitjor de tot és que, en un atac de sinceritat, ho 
vaig dir en públic. Aquesta portada és com una missa amb guitarres,.. vaig dir, 
irreflexivament. Ui! Què vaig haver dit! A partir d’aquí, ja hi vàrem ser,.. que si la comunitat 
tampoc eren massa entusiastes del disseny,.. que si els del PAM, en canvi, creien que era 
una portada excepcionalment bona,.. que els qui havien decidit el com i el quan del llibre, 
professionals de la comunicació,.. Total, que aquí em teniu, complint la penitència que 
m’havien imposat els “experts” i que consistia en haver d’argumentar, també en públic, el 
perquè de les meves opinions tan “agosarades”.  

Evidentment, jo sóc dels que opino que l’embolcall no fa la cosa, i que la portada d’un 
llibre no és el més important del llibre. Segur que, en això, tots hi estem d’acord. I 
tanmateix, el que voldria que quedés molt clar que m’agrada, i molt, aquest guisat, cuinat 
lentament i a baixa temperatura que ens ha preparat la tieta Griselda. I que si el guisat 
me’l serveixen en un plat de plàstic, potser també me’l menjaria i apreciaria els seus 
mèrits. M’estaria bé, però seria una llàstima.  



31 | 41 

 

Deixeu-me acabar confessant-vos que, ara fa uns dies, vaig decidir treure la portada del 
llibre. La sobrietat del llibre sense cobertes em va agradar tant que el vaig guardar al 
costat dels llibres dedicats al salms que tinc a casa: el de la Magda, el del Pare Hilari 
Raguer, les Introduccions del Salteri de Sant Atanasi, de Martí Luter, d’André Chouraqui...  

Ahir el vespre, despistat com sóc, vaig passar per casa un moment. El necessitava per 
preparar aquestes ratlles introductòries. No el trobava. El llom blanc, sense títol, em va 
delatar. L’important d’un llibre, no és solament el que diu, sinó també poder-lo trobar quan 
el necessites. Així doncs, retiro el que vaig dir, i torno la coberta a la seva posició original. 
Espero poder-lo trobar en el futur, tants cops com en tingui necessitat o ganes de llegir-lo.  

Monestir de Sant Pere de les Puel.les, Barcelona Diumenge, 25 de Novembre del 2018 
 
 
 
 
L’Editorial Claret acaba d’estrenar una aplicació per a mòbil i tauleta digital amb el 
contingut de la Missa de cada dia. L’aplicació, disponible en català i castellà, permet 
seguir la missa diària des de qualsevol lloc. Inclou els textos litúrgics per a totes les 
celebracions eucarístiques del missal català, tant les d’àmbit general com les que són 
pròpies de cada bisbat i les de les principals poblacions. També proporciona comentaris 
sobre els textos bíblics per facilitar la preparació de les homilies o la meditació personal. 
 

 
 
L’aplicació, molt intuïtiva, té un disseny clar i senzill, la qual cosa facilita la navegació pels 
diferents continguts. Conté fotografies de qualitat que completen i fan més agradable la 
lectura. A part dels textos litúrgics oficials de les celebracions eucarístiques inclou 
comentaris de l’evangeli; introduccions, punts de reflexió i pregàries en les solemnitats i el 
santoral; i les principals celebracions locals i diocesanes. 
 
L’aplicació es pot descarregar gratuïtament a través de les plataformes App Store, per a 
iPhones i iPads; i de la Play Store, per a smartphones i tauletes android. La versió gratuïta 
permet consultar les lectures, els salms i l’evangeli de cada dia i la versió de pagament 
inclou tots els accessos. Els subscriptors de l’edició en paper de La Missa de cada dia 
poden sol·licitar una subscripció gratuïta de sis mesos a l’app. 
 

Descarregueu-vos l’app de la Missa de cada dia! 
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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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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat 
Títol: "Què et sembla... tornem a casa?" 
Inici: matí del dia 15 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 21 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 

EE2 Dates: 5 a 11 d’agost de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo 
Títol: "Cercadors de Déu, servidors del Regne" 
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 11 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 
Forma d’inscripció: 
 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, correu 
electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 
 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      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 EE1 
(Montserrat, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 agost) 
 
 
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2019 

http://www.urc.cat/
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Autor Obres Missionals Pontifícies 

210 Títol Jornada de la infància missionera 

Font  Obres Missionals Pontifícies 

Publicat 24 de gener de 2019 

Servei de Documentació:  

Jornada de la infància missionera 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Curso de protección de menores  

 
IVICON 
Madrid, 22 de enero de 2019 (IVICON).- El próximo 1 de febrero, en colaboración con el 
Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa ofrece un programa de formación para la protección de 
menores.  
 
El objetivo es ofrecer a la luz de la fe y 
bajo la guía de la Iglesia una formación 
sólida con las necesarias 
competencias y herramientas para, 
entre otras cuestiones, prevenir el 
abuso sexual y crear una cultura de la 
protección del menor. 
 
Los destinatarios serán formadores y 
miembros de gobiernos provinciales y 
generales de Vida Consagrada; 
rectores y formadores de seminarios ; 
equipos directivos de instituciones o colegios vinculados a la Iglesia, así como 
responsables eclesiales interesados en el tema. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero. Para más información, pincha en el 
siguiente enlace:  
http://www.itvr.org/noticias/curso-de-protecci%C3%B3n-de-menores-0%20 
 
 

 Ateneu Universitari Sant Pacià 

 
 
Els propers 20 i 21 de febrer tindrà lloc el III Simposi Internacional: Reforma i Reformes 
en l'Església. Les ponències del matí tindran com a eix el tema "Cap a una Església 
evangèlica, pobra, ecumènica i fraterna". 
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Durant les dues tardes el tema principal serà les claus per a una renovació de les 
parròquies, de la mà de Fr. Michael White i de Tom Corcoran, experts en renovació 
parroquial i autors de llibres i de materials de suport per a parròquies. 
 
On? Facultat de Teologia de Catalunya 
Preu? Hi haurà 4 modalitats d'inscripció 
Descarrega't el programa del Simposi : 
https://www.teologia-
catalunya.cat//recursos/arxius/20181218_0959TRIPTIC_SIMPOSI_V4-ilovepdf- 
compressed_(5).pdf 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
XXI Congrés Internacional i 
Interconfessional de religiosos (CIR)  
   
«La spiritualité de communion» 
13 al 18 de junio de 2019 
 
Preu: 300 € 
Informació: 
mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
Reserves: reserves@larsa-montserrat.com 
Hotel Abat Cisneros 
08199 MONTSERRAT. 
Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristianisme i Justícia: Aula virtual 

 
L'Aula Virtual és una plataforma pedagògica que permet seguir els nostres seminaris 
siguis on siguis, a través d'internet i mitjançant uns materials elaborats pels professors i 
professores de l'equip de Cristianisme i Justícia. La plataforma està pensada també per a 
fomentar la participació a través d'un fòrum que promou el debat i la reflexió. Curs rere 
curs anem incrementant la nostra oferta virtual arribant així cada vegada a més persones. 
 
Trobareu la informació relativa a cada curs a la seva pàgina d'inscripció. Podeu fer la 
vostra inscripció online a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació. Els 
cursos de l'Aula Virtual s'imparteixen en castellà. 
 
 
https://www.cristianismeijusticia.net/aula-virtual 

mailto:mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 

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  

Vetlla de pregària  Vetlla de Quaresma 

  

dissabte 16 de febrer 

a les 7 de la tarda 

Monaquisme 

i Evangeli 

   

 Monaquisme avui 

 i seguiment del Crist 

      amb la gna. Griselda Cos 

  

diumenge 17 de febrer 

a les 6 de 

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

 
 

Consell de laics: pregària de Taizé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC15.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Fundació Joan Maragall: Dues conferències de David Jou, presentació 
llibre 

 
LA CREACIÓ: DEL VERTIGEN CÒSMIC A LA JUSTÍCIA SOCIAL 
A càrrec de David JOU 
 
La idea de Creació suposa, enllà de la curiositat concreta per l'origen del món, la convicció 
que rere l'existència del món hi ha una saviesa, que el món té un sentit, i que el món ha 
estat fet per a tots. 
 
A diferència de la cosmologia física, que es pregunta pels constituents bàsics i les lleis 
fonamentals de l'univers i pel dinamisme del cosmos i de les estructures que conté, la idea 
de Creació celebra l'existència com un do, invita a realitzar un sentit, i compromet a actuar 
amb justícia i misericòrdia, i refereix aquesta celebració, aquesta invitació i aquest 
compromís a un Déu transcendent i proper. 
 
La idea de Creació, doncs, intensifica la nostra relació amb la dimensió còsmica, amb la 
natura que ens volta i amb el proïsme que ens interpel·la. En aquestes dues sessions,  
s'abordarà el tema des d'una perspectiva científica de base, en diàleg amb les propostes 
de l'espiritualitat i la teologia. 
 
Dates: dimecres 6 i 20 de febrer de 2019 
Hora: 19h 
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Valldonzella, 12 - Barcelona) 
 
Entrada lliure amb inscripció prèvia a les dues sessions 
 
INSCRIPCIÓ 
https://www.fundaciojoanmaragall.org/inscripcio-on-line/?ev=6636 

 

 

CRISTIANS, TANMATEIX 
Aquest llibre concep una Església d'estructura laïcal: 
petites comunitats que, enlloc de mirar cap endins, 
mirin cap al món amb vocació de comprometre's en la 
societat segons l'esperit de l'Evangeli, una Església 
que superi la dicotomia entre laïcat i clergat i se centri 
en allò que tenen en comú, tot esdevenint 
principalment cristiana i humana. 
 
Dia: dijous 24 de febrer de 2019 
Hora: 19h 

Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall 
ENTRADA LLIURE 
Carrer València, 244 1r 08007 BARCELONA 
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FECC INFORMA  núm. 711   Data: 21.01.2019 

 

Què caldrà fer per reparar l’injust finançament de l’escola concertada? 

La setmana passada (CESEC Informa n. 147, del 14.01) informàvem de l’increment del 
mòdul de concert en totes les seves partides del 2,25% per a aquest any 2019. En si 
mateix, aquesta pujada no és una notícia dolenta, encara que la xifra resulti del tot 
deficient. 

El pressupost dirigit a la concertada continua sent deficitari i segueix sense incrementar-
se prou en la partida de Despeses de Funcionament (“Altres Despeses”), que és la 
destinada al pagament del personal no docent, a l'equipament necessari per a la tasca 
educativa i al manteniment del centre, i que continua sent insuficient, ja que amb l’actual 
finançament no es cobreixen els costos reals del funcionament d'un centre educatiu, 
constituint un dèficit crònic i agreujat any rere any. 

 

Si observem la taula, publicada pel Consell Escolar de l’Estat a l’Informe 2018 sobre el 
estado del sistema educativo, pàg. 153, només en termes d’IPC ja es pot observar que 
l’any 2018 l’evolució de l’índex dels mòduls de despeses se situa 18 punts per sota del de 
l’IPC. Ni tan sols es cobreix un finançament paral·lel a l’evolució del cost de vida. 

Com es pot parlar d’equitat, si una dada tan clara ja expressa de forma tan contundent la 
manca de dotació de recursos públics? 
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Cal insistir que els centres concertats només reben el 50% d’allò necessari per cobrir les 
despeses de manteniment i funcionament de l'activitat educativa. Sempre d’acord amb les 
dades d’aquest informe, l’any 2015 Catalunya va destinar 5.197 euros per cada alumne 
escolaritzat en centres públics, mentre que als alumnes dels centres privats concertats de 
les etapes d’educació infantil i d’educació primària destinà 2.687 euros. Si no fos per les 
aportacions dels pares i mares, seria impossible la continuïtat de l’escola. 

Diu la LOE que, per garantir que la quantia dels mòduls econòmic pugui atendre la 
gratuïtat dels nivells així previstos per la Llei, es va establir que en el si de la Conferència 
Sectorial d'Educació es constituís una comissió, en la qual participessin les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives en l'àmbit de l'ensenyament privat concertat, 
per a l'estudi de la quantia dels mòduls de concert (Disposició addicional vint-i-novena de 
la LOE). 

També l’administració catalana pot reprendre i impulsar una comissió que permeti 
conèixer el cost real de la plaça escolar, qüestió imprescindible per adequar els mòduls de 
concert, equiparar-ne el finançament amb la dels centres públics i evitar el dèficit crònic de 
finançament que pateixen els centres concertats. 

La competència per a l'aprovació dels mòduls econòmics destinats al finançament dels 
centres privats concertats correspon a l'Estat, que fixa els mínims, i a la Generalitat de 
Catalunya, que en fixar l'import del mòdul econòmic pot incrementar-los. És una qüestió 
de voluntat i de creure realment en el dret a l’educació en un marc de llibertat. 

 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Parròquies de Vilafranca 
 

Diumenge 27 de gener del 2019 
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Parròquies de Vilafranca 

 
Les parròquies de Vilafranca del Penedès treballen de forma conjunta i ofereixen serveis 
compartits als feligresos. Quina és la funció d’una parròquia en un territori rural com el 

Penedès? Quines són les tasques dels rectors? Com col·laboren amb els diaques, 
religiosos i laics? “Signes dels temps” entrevista Xavier Aymerich, rector de la basílica de 

Santa Maria de Vilafranca del Penedès i director de la revista “Missa Dominical” del 
Centre de Pastoral Litúrgica. La conversa s’ha gravat a la cripta gòtica de Santa Maria de 

Vilafranca. 
 

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