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Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fra Eduard Rey, nou 

president de l’URC, adreça 

una salutació a totes les 

religioses i religiosos  de  

la Unió. 

La Gna. Josefina Mullerat i 

Sans, Dominica de 

l’Anunciata, assisteix a 

Tarragona a la beatificació 

del seu pare. 
 

Barcelona, 7 de febrer de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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 Una primavera de vida i de notícies diverses 

Barcelona, 28 de març de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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La fraternitat 

El papa Francesc 

signa l’Exhortació 

Apostòlica 

Postsinodal en forma 

de carta als joves, 

titulada. “Viu Crist, 

Esperança nostra”, 

que será publica la 

semana entrant. 
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SALUTACIÓ A TOTES LES RELIGIOSES 
I RELIGIOSOS DE LA URC 

Us escric aquestes ratlles pocs dies 
després d'haver acceptat a la 
nostra darrera assemblea de ser 
president la URC. Agraeixo la 
confiança que heu dipositat en mi i 
em poso a la vostra disposició. Sóc 
fra Eduard Rey, actualment 
ministre provincial dels caputxins 
de Catalunya i Balears. Tinc 41 
anys i aviat en farà 21 de la meva 
primera professió. Fins a la meva 
elecció com a ministre provincial el 
juliol de 2017, tota la meva vida 
religiosa s'havia esdevingut al 
convent d'Arenys de Mar, primer 
com a novici i estudiant, i després, 

a partir de 2005, com a formador. Tot aquest temps com a vice-mestre o mestre de 
novicis segons la temporada ha fet que m'hagi orientat molt més cap a mirar de conèixer 
la vida religiosa en la seva profunditat que en la seva extensió i pluralitat de formes i 
carismes. Déu em regala, doncs, ara, un temps per conèixer més a fons aquesta altra 
dimensió, gairebé nova per a mi. 

He estat elegit en temps de Quaresma, i crec que no és un mal símbol del que estem 
vivint en aquests moments, un temps de purificació, en què emergeixen del passat, a 
vegades pròxim però a vegades gairebé remot, ombres i dificultats que es projecten sobre 
nosaltres ara amb tota la força amplificadora dels mitjans de comunicació. És moment de 
tornar a sentir la veu del Senyor: "El Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos". No ho deia 
a gent que tinguessin un passat ni un present immaculat. Però així i tot van ser capaços 
de portar aquest missatge de la proximitat renovadora de Déu fins a l'extrem de la terra 
després de la seva resurrecció. 

Una vegada més, som cridats a no buscar en les nostres estructures o en el nostre 
reconeixement una "zona de comfort", sinó a recordar que, pels vots que professem, hem 
estat cridats a ser signes d'aquesta proximitat de Déu, a viure una vida que no es pugui 
entendre sense Ell. Els nostres fundadors ens han parlat de no anteposar res a l'amor de 
Crist (Regla de sant Benet 4,21), viure en obsequi de Jesucrist (Regla del Carmel 
2), alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor (Exercicis de sant Ignasi 23,2), 
per posar sols alguns exemples. Jo sento amb molta força que, malgrat les dificultats, si 
sabem ser testimonis que Déu és real, la vida religiosa té un futur, reduir-se no és el 
mateix que desaparèixer i l'Església no és complerta sense nosaltres. A Déu demano que 
em concedeixi el seu Esperit per escampar esperança des d'aquest nou càrrec. 
Encomaneu-me vosaltres també. De tot cor,  

fra Eduard Rey 

Paraules del president 
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Dormir en temps de tribulació 

  
Dos testaments. Dos viatges. Dues tempestes. Dos protagonistes. Dues tripulacions 

angoixades i preses del pànic que no aconsegueixen controlar l’embarcació sacsejada per 
grans onatges. 

El profeta Jonàs rep com a missió del Senyor anar a Nínive. Ell s’escapa cap a una 
altra direcció. Puja en un vaixell i en paga el passatge. El vent i la tempesta tenen tanta 
força que els mariners llancen la càrrega al mar per alleugerir el vaixell. Mentrestant, 
Jonàs jeu profundament adormit al fons de la nau. Cada tripulant prega al seu déu. La 
tempesta posa en perill les seves 
vides. 

Jesús, al capvespre, demana 
als deixebles traspassar a l’altra riba 
del llac. Una gran tempesta 
inesperada fa anar de corcoll els 
pescadors avesats. El temporal 
encrespa les onades i l’aigua omple 
l’embarcació. Mentrestant, Jesús 
dorm a popa amb el cap sobre un 
coixí. La perícia dels deixebles 
serveix de poc i s’estavella enfront 
de l’adversitat de la tempesta. 

No hi ha cap més opció que 
despertar Jonàs. El capità del vaixell 
ho fa i li diu davant la inconsciència de la situació: «Què fas, tu, dormint? Aixeca’t i clama 
al teu déu! Potser es recordarà de nosaltres, i no morirem.» 

Els deixebles de Jesús, pescadors des de la infància, han de confiar en un fuster. La 
seva perícia no els serveix de res. L’han de despertar. Hi ha moments a la vida que Déu 
sembla que dorm insensible a les nostres angoixes mentre estem immersos en grans 
tribulacions. Cal despertar-lo. El seu crit és una barreja d’amor i d’angoixa: «Mestre, tant 
se te’n dona que ens enfonsem?» 

Jonàs dorm per fugir de la presència del Senyor. Es desconnecta de la realitat que 
l’envolta. Els companys de viatge pateixen per les sacsejades de l’onatge. Jonàs es 
mostra insensible. 

Jesús, en canvi, és el fonament i la confiança. Recrimina als deixebles que 
s’angoixin tant pels esdeveniments externs: «Per què sou tan covards? Encara no teniu 
fe?» 

Fugida enfront de confiança. En els moments procel·losos de la vida de cada 
persona i de la mateixa Església, torna a plantejar-se el dilema: fugir o confiar. 

  
 

El tema de fons 
  

Les pràctiques quaresmals del dejuni i l’abstinència, l’almoina i la pregària no 
gaudeixen de bona premsa. Nuclis significatius de la societat les critiquen. Alguns 
cristians les consideren irrellevants. En el nostre context, el dejuni només està indicat dos 
dies a l’any: Dimecres de Cendra i Divendres Sant. Els destinataris són els catòlics de 18 
a 59 anys. L’abstinència de carn comprèn un ventall temporal de 14 anys en endavant per 
al Dimecres de Cendra i tots els divendres de Quaresma. Avui molts creients ignoren 

D’entrada 
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aquesta norma, ironitzen dient que es pot deixar de menjar carn i concedir-se una bona 
mariscada o se n’obliden. La paraula almoina sona bé a mitges. Aportació econòmica o 
contribució evadeixen valoracions negatives que alguns s’entesten a vincular a l’almoina. 
La pregària, al marge dels marcs litúrgics generals, no es considera gaire important per a 
alguns. 

Situar la Quaresma en l’itinerari cristià és 
indispensable. El seu sentit més profund apunta a la 
conversió personal, al canvi de mentalitat (metanoia). 
Com Jesús va dir a Pere: «Tu penses com els homes i 
no com Déu.» Mundanitat espiritual enfront d’evangeli. 
Una tasca quotidiana, que no admet pausa ni oblit. 

Dejuni i abstinència són pràctiques antiquades 
que, en els temps que vivim, tenen cap sentit? No ho 
crec. Posseeixen una profunda actualitat. Vegetarians, 
vegans, etc., se n’abstenen. El dejuni al servei d’una 
dieta o de mantenir una línia està a l’ordre del dia. La 
novetat és una altra. No es critica el dejuni i 
l’abstinència, com a pràctiques, sinó la motivació 
religiosa del seu exercici. Es pot fer perquè les 
persones estiguin més primes, per criteris nutricionistes determinats, com a expressió de 
protesta social… En aquests casos, no hi ha cap problema. Però fer-ho per motius 
religiosos, de fe… no. Aquest és el tema de fons. La negació de criteris transcendents. No 
cal atacar dogmes. N’hi ha prou de ridiculitzar unes pràctiques senzilles, vinculades en 
aquest cas, a activitats quotidianes. Negant-ne la pràctica n’impedeixo la motivació. No 
som massa ingenus? 

 
 

Gna. Josefina Mullerat i Sans, Dominica de l’Anunciata 

 

Crec que deu ser un fet excepcional. Potser a Catalunya no hi ha hagut cap antecedent. A 
nivell mundial, ho ignoro, però deu haver-hi casos comptats. Que una religiosa assisteixi a 
la beatificació del seu pare... És el cas de la germana Josefina Mullerat i Sans, dominica 
de l’Anunciata, que va assistir el dia 23 de març a la catedral de Tarragona a la 
beatificació del seu pare, el Sr. Marià Mullerat i Soldevila. Per què no es tan fàcil que 
succeeixi sovint? Necessita dues coses: que la cerimònia de la beatificació no sigui massa 
lluny de la mort del beat i que la persona beatificada sigui laica, en aquest cas un pare de 
família. La vida religiosa de Catalunya està joiosa d’aquests fets. Felicitem a la germana 
Josefina i a la seva família i a la seva comgregació per aquest esdeveniment viscut al cap 
de setmana passat. Com diu l’Exhortació del Papa: “Gaudete et Exsultate”. 

Lluís Serra Llansana 
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BEATIFICACIÓ A TARRAGONA 

 
 

 

 

 

Filla del Beat Marià Mullerat i Soldevila 

 

La Germana Josefina viu a NAVARCLES, 

juntament amb 20 Gnes més formant la 
comunitat de Dominiques de l’Anunciata. 

Quan es van esdevenir els fets del martiri del seu 
pare la Gna. Josefina tenia 7 anys, era la segona 

filla i recorda molt bé tot el que va passar, a casa 
seva, aquell dia. Ella ho va presenciar tot i 

guarda el grat record de la fermesa del seu pare 
acomiadant-se de la seva esposa i besant la més petita de les seves filles, que 

aleshores tenia 8 mesos, recalcant a tothom que perdonessin i que es 
retrobarien al cel. 

El Dr Marià, al mes de maig del 1936, veien com anaven les coses va dir a la 

seva esposa que era convenient que la Josefina fes la primera comunió, perquè 

després ja no podria fer-la. Aquest esdeveniment va ser la darrera celebració 
familiar que va viure el Beat  Marià. I ell mateix li va fer un petit poema que 

diu:     
“Quin matí de primavera i quin dia més feliç, 

la Comunió primera m’omple d’encís. 
La Comunió darrera, que la pugui fer al Paradís”. 

 
Un cop mort el seu pare, va haver de viure la separació, per pocs anys, de les 

germanes, les dues grans van anar a Sta Coloma amb els oncles i les dues 
petites es van quedar a Arbeca amb la mare, la besàvia i l’avi els quals les van 

cuidar.  

Els records més entranyables del seu pare, son que era una bona persona, 

pare amatent, molt bon metge, un excel·lent cristià i d’una entrega sense 
mesura a totes les persones que ho necessitaven. 

Recorda que, al voltant de la llar de foc als capvespres, el pare, cada dia, 

dirigia el res del sant rosari i en acabar llegia un capítol del llibre de Sant 
Antoni Mª de Liguori sobre “Preparación para la muerte”. En acabar, tenien el 

costum de fer “l’amistat” als pares (gest de besar la mà) i anaven a dormir.  

La germana Josefina explica que segueix llegint, cada dia, un capítol del mateix 

llibre, costum que les quatre germanes han mantingut fins ara. Cada una 
d’elles te un exemplar d’aquest llibre, com el del pare, per poder seguir 

Gna. Josefina Mullerat i Sans 

Dominica de l’Anunciata 
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l’exemple. Aquest llibre ella el guarda com un  gran tresor. És un testimoni i un 

exemple de vida. 

També recorda que el seu pare, va tenir molta 

cura de les germanes Dominiques que residien a 
Arbeca en aquells moments de perill, cercant 

tots els mitjans per tal de protegir-les. 

La seva vocació com a Dominica de l’Anunciata li 

ve de part de la germana de la mare, la seva 
tieta Gna. Montserrat Sans que era dominica. 

També perquè va viure uns anys interna amb les 
dominiques al col·legi del carrer Elisabets de 

Barcelona. Malgrat que tenia altres tietes 
religioses, ella es va decantar per les dominiques 

del P Coll. 

Quan va manifestar que volia ser religiosa, la 
seva mare li va posar una condició. Tenia 

d’esperar que la seva germana gran la M Dolors 

es cases i tornés del viatge de noces. Ella ho 
acceptar i un cop complert, va ingressar al convent, marxant de casa. 

Ha treballat molt per la causa del seu pare. Ha col·laborat juntament amb Mn 

Jaume Ciurana, fill d’Arbeca i company del seu pare, i primer impulsor del 
procés de beatificació, comunicant mitjançant uns Fulls els fets de la vida i 

martiri del seu pare. Quan l’estat de la Gna. Josefina ja no li ha permès fer-ho, 
els seus nebots li han agafat el relleu, fins arribar a assolir el fi desitjat. 

Enmig de tantes alegries, ha viscut també el dol de la mort de la seva germana 
gran M Dolors, justament 9 dies abans de la Beatificació. Les 4 germanes 

sempre han estat molt unides, per això han sentit més aquesta pèrdua. 

Ara les tres que queden, (d’esquerra a dreta Josefina, Montserrat i Adela) van 
viure ahir a la catedral de Tarragona la gran festa de la Beatificació del seu 

pare. 
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Cartes dominicals de l’Arquebisbe de Tarragona 

Lliçons de Marià Mullerat  

NÚM.  756  

La beatificació aquesta setmana del metge Marià Mullerat, màrtir al començament de la 
Guerra Civil, és un goig per a l’Església universal, particularment la de Tarragona, que veu 
com un dels seus fills, un laic pare de família, és glorificat públicament pel seu admirable 
testimoni de fe i humanitat. 

Ja hem recordat que fins i tot en els seus últims moments, quan l’havien pujat al camió 
que el conduïa al lloc de la seva execució, a la carretera de les Borges Blanques, es va 
preocupar que quedessin atesos tots els malalts que deixava a Arbeca. 

Pressentia la mort per haver estat alcalde de la població i per la seva condició de catòlic 
practicant. Quan va veure com llençaven de casa seva les imatges religioses que tenia, va 
intuir que tornarien a buscar-lo. Va pensar a fugir a Saragossa, però en arribar a Lleida 
s’ho va repensar i se’n va tornar al poble pensant en els seus malalts i posant per damunt 
aquesta preocupació a la de la seva pròpia vida. Tota una lliçó de caritat, de sacrifici pels 
altres fins a la mort, seguint l’exemple de Jesucrist. 

Al costat d’aquesta virtut m’agradaria destacar un altre traç fonamental de la seva vida de 
fe: la capacitat de perdonar. Ho va fer per anticipat. Quan els milicians van anar a casa 
per emportar-se’l les seves últimes paraules van ser per a demanar a la seva esposa i 
familiars que els perdonessin com ell ho feia en aquell moment. 

Arribat el tràngol de l’afusellament, va pronunciar aquelles paraules sublims de Jesús a la 
creu: «Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan», que va escoltar un testimoni dels 
fets. Marià Mullerat, que es confessava sovint, havia experimentat el perdó de Déu en el 
sagrament de la penitència i això li va permetre imitar el Senyor en aquest dur tràngol. 

Els teòlegs s’han preguntat al llarg dels segles si Déu no tenia altra manera de redimir la 
humanitat que mitjançant la passió dolorosa del seu Fill. Una resposta que s’ha donat és: 
en la seva omnipotència podia, però la humanitat necessitava que fos així per adonar-se 
que Déu és amor. 



8 | 49 

 

La frase evangèlica que «no hi ha amor més gran que donar la vida pels seus amics» es 
va complir en el metge la beatificació del qual acull la Catedral de Tarragona. No és un 
exemple antic del santoral, una història que es desdibuixa en el temps i cobra elements 
llegendaris. La vida i la mort de Marià Mullerat gaudeixen de nombrosos testimonis que 
viuen entre nosaltres, començant per les seves quatre filles. 

  

Que el beat Mullerat sigui un exemple per a la comunitat cristiana. La caritat i el perdó són 
traços principals dels seguidors de Jesucrist i garantia de la societat millor que tots 
anhelem. 

† Jaume Pujol Balcells 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 
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Entrevista al Card. Becciu sobre Mariano Mullerat y Soldevila, próximo beato de la Iglesia 
Católica que será elevado a los altares el 23 de marzo en la Catedral de Tarragona.  
 
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano 
VATICAN NEWS. 22 MARZO 2019 
 
“Momentos antes de su muerte, animó a otros a perdonar a sus perseguidores y rezó”. 
Esta es una de las escenas que ejemplifica el Cardenal Becciu, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, para describir al español Mariano Mullerat y 
Soldevila, laico y padre de familia, asesinado por odio a la fe en 1936, durante la Guerra 
Civil Española, y quien será beatificado el sábado 23 de marzo en la Catedral de 
Tarragona, tratándose además de la primera celebración de beatificación que acoge esta 
catedral. 
 

 
 
Médico comprometido con los pobres 
Durante una entrevista realizada por Roberta Barbi de Vatican News, el prelado asegura 
que descubrir la figura del doctor Mariano Mullerat y Soldevila es “realmente interesante y 
edificante”, pues fue un hombre que como médico se distinguió por su religiosidad y por 
su dedicación a los demás: “imagínese que no quería recibir nada de los pobres, ¡los trató 
de forma gratuita!” – dice el Card. Becciu, puntualizando –  “luego se convirtió en alcalde 
porque la gente comenzó a estimarlo, a amarlo y a ver toda su dedicación a los 
ciudadanos”. El Prefecto además, lo describe como un “cristiano moderno”, pues se 
involucró como doctor y “demostró todo su amor por los enfermos” y luego, como político, 
“encarnó la idea de que un cristiano debe ponerse al servicio de la gente, incluso en la 
política”. 
 
Laico coherente y convencido 
Hablando acerca de su vida, el Card. Becciu explica que en 1936, con el estallido de la 
guerra civil, fue encarcelado junto con otros cinco, seguramente por su pertenencia a otro 
partido político, pero lo que surge de este hombre “es su fe”, “es su religiosidad”; “vivió 
como un laico coherente y convencido” subraya. 

Cardenal Becciu: Demostremos nuestra fe como Mariano Mullerat 
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Hombre fiel a Dios 
De su vida vemos que fue animado por una “espiritualidad particular” y que fue realmente 
inspirado y animado “de la lectura de la Palabra de Dios”. También aparece como un 
hombre “fiel a la Misa, fiel a las prácticas de piedad y fiel a la Adoración del Santísimo 
Sacramento”; “esto explica – puntualiza el Card. Becciu – su fuerza, su energía y su 
disponibilidad para los demás”, también “su generosidad y su amor”. 
“En casa, si se respira el aire de Dios, de una forma u otra, incluso tus hijos son 
contagiados”. El prelado explica que el martirio de este hombre provoca que nazca en sus 
hijas “el deseo de seguir amando a Dios y de difundir amor”. 
 

 
 
Ejemplo de testimoniar a Cristo hasta el final 
Un detalle que llama la atención de este hombre – dice – fue el momento de su muerte: 
“en el patíbulo fue llevado junto con otros cinco, pero solo él será beatificado porque los 
mártires no pueden ser improvisados. Vemos que él había vivido profundamente como 
cristiano y, ante la muerte, animó a otros a perdonar a sus perseguidores y rezó. Y 
mientras rezaba, uno de los torturadores lo golpeó en la boca con una azada, como 
diciendo: "Cállate, queremos matarte porque eres un creyente"”. Esto es – asegura el 
Cardenal – “el coraje de dar testimonio de Cristo hasta el final, en cualquier lugar, ante 
cualquier dificultad”. “Nosotros somos cristianos tibios, nos escondemos, buscamos otras 
escapatorias cuando, en cambio – finaliza – deberíamos enfrentarnos y demostrar nuestra 
fe”. 
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El papa francesc 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

A BULGARIA Y A LA REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE 

5-7 DE MAYO DE 2019 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Domingo, 5 de mayo de 2019 
ROMA-SOFÍA 
 

7:00 Salida en avión desde del aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Sofía 

10:00 Llegada al aeropuerto internacional de Sofía 

  Recibimiento oficial 

  Encuentro con el Primer Ministro en la Governmental Lounge del aeropuerto 

  Ceremonia de bienvenida en la plaza adyacente al Palacio Presidencial 

  Visita de cortesía al Presidente de la República en el Palacio Presidencial 

  Encuentro con las autoridades, las sociedad civil y el Cuerpo Diplomático 
en la Plaza Atanas Burov 

  Visita al Patriarca y al Santo Sínodo en el Palacio del Santo Sínodo 

  
Oración privada ante el trono de los Santos Cirilo y Metodio en la Catedral 
Patriarcal de San Alejandro Nevsky 

    

  Regina Coeli en la Plaza de San Alejandro Nevsky     

16:45 Santa Misa en la Plaza Príncipe Alejandro I     
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Lunes, 6 de mayo de 2019 
SOFÍA-RAKOVSKY-SOFÍA 
 
 
 

  Visita a un campo de refugiados 

9:30 Salida en avión hacia Rakovsky 

  Santa Misa de Primeras Comuniones en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Rakovsky 

  Almuerzo con los obispos de Bulgaria en el Convento de las Hermanas 
Franciscanas 

  Encuentro con la comunidad católica en la iglesia de san Miguel Arcángel de 
Rakovsky 

17:15 Salida en avión hacia Sofía 

  Oración por la paz presidida por el Santo Padre con representantes de las 
varias confesiones religiosas en Bulgaria, Plaza Nezavisimost de Sofía 

  
 
 
 
 
Martes, 7 de mayo de 2019 
SOFÍA-SKOPIE-ROMA 
 
 

  Ceremonia de despedida de Bulgaria en el aeropuerto de Sofía 

8:20 Salida en avión desde el aeropuerto de Sofía hacia Skopie 

8:15 Llegada al aeropuerto internacional de Skopie 

  Recibimiento oficial 

  Ceremonia de bienvenida en el patio del Palacio Presidencial 

  Visita de cortesía al Presidente en el Palacio Presidencial 

  Encuentro con el Primer Ministro en el Palacio Presidencial 

  Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en  
la Sala de los Mosaicos del Palacio Presidencial 

  

  Visita al Memorial Madre Teresa con la presencia de los líderes religiosos y 
encuentro con los pobres 

  

  Santa Misa en la Plaza Macedonia   

  Almuerzo con el séquito papal   

  Encuentro ecuménico e interreligioso con los jóvenes en el Centro Pastoral   

  Encuentro con sacerdotes, religiosos y sus familias en la Catedral   

  Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Skopie   

18:30 Salida del avión papal hacia Roma/Ciampino   

20:30 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Ciampino   
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 VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

A RUMANÍA 

31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 31 de mayo de 2019 
ROMA-BUCAREST 
 

8.10 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bucarest 

11.30 Llegada al aeropuerto internacional Henri Coanda-Otopeni de Bucarest 

  Recibimiento oficial en el aeropuerto 

  Ceremonia de bienvenida en el atrio del Palacio Presidencial de Cotroceni 

  Visita di cortesía al Presidente de Rumanía en el Palacio Presidencial de 
Cotroceni 

  Encuentro con el Primer Ministro en el Palacio Presidencial de Cotroceni 

13.00 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en el 
Palacio de Cotroceni 
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15.45 Encuentro privado con el Patriarca en el Palacio del Patriarcado 

  Encuentro con el Sínodo permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana en el 
Palacio del Patriarcado 

  Rezo del Padrenuestro en la nueva Catedral ortodoxa 

  Santa Misa en la Catedral católica de San José 

  
 
 
 
 
Sábado, 1 de junio de 2019 
BUCAREST-BACAU-SUMULEU-CIUC-IASI-BUCAREST 
 

9.30 Salida en avión hacia Bacau 

10.10 Llegada al aeropuerto de Bacau y traslado en helicóptero al estadio de Miercurea-
Ciuc 

  Santa Misa en el Santuario de Sumuleu-Ciuc 

  Traslado del Santo Padre en helicóptero al aeropuerto de Iasi 

17.25 Visita a la Catedral de Santa María Reina de Iasi 

  Encuentro mariano con la juventud y las familias en la plaza del Palacio de la 
Cultura de Iasi 

19.00 Salida en avión hacia Bucarest 

20.00 Llegada al aeropuerto Henri Coanda-Otopeni de Bucarest 

  
 
 
 
 
Domingo, 2 de junio de 2019 
BUCAREST-SIBIU-BLAJ-SIBIU-ROMA 
 

9.00 Salida en avión hacia Sibiu 

9.40 Llegada al aeropuerto de Sibiu y traslado en helicóptero a Blaj 

  Divina Liturgia con beatificación de los 7 Obispos greco católicos mártires, 
Campo de la Libertad de Blaj 

12:00 Regina Coeli 

13.20 Almuerzo con  con el séquito papal 

  Encuentro con la comunidad rom de Blaj 

  Traslado en automóvil cerrado hasta el Estadio Municipal 

  Traslado del Santo Padre en helicóptero al aeropuerto de Sibiu 

  Llegada al aeropuerto de Sibiu 

  Ceremonia de despedida 

17.30 Salida del avión papal hacia Roma/Ciampin 
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El Papa signa a Loreto l'exhortació postsinodal fruit del Sínode dedicat 

als joves 

 

(ROSA DIE ALCOLEA. ZENIT – 25 marzo 2019).- La Exhortación Apostólica postsinodal 
Vive Cristo, esperanza nuestra, escrita por el Papa Francisco tras la celebración del 
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes –en octubre de 2018– será publicada el próximo 
martes, 2 de abril de 2019. 

El Santo Padre ha firmado el documento original, este lunes, 25 de marzo de 2019, fiesta 
de la Anunciación, en el Santuario de Loreto, en Italia, confiándole a la Virgen los trabajos 
y los frutos del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que tuvo 
lugar del 3 al 28 de octubre de 2108, en el Vaticano. 

 

 

 

El texto original está escrito en castellano, y es un documento en forma de carta a los 
jóvenes, a quienes dirige estas reflexiones, principalmente. Vive Cristo, esperanza 
nuestra: Son las palabras iniciales de la Exhortación Apostólica postsinodal en forma de 
Carta a los Jóvenes. 

El hecho de que el Papa haya firmado el documento fuera del Vaticano es algo 
excepcional, enmarcado en la visita al Santuario de Loreto, en Italia, donde se encuentra 
la Santa Casa de la Virgen María (ubicada anteriormente en Nazaret) con motivo de la 
Solemnidad de la Anunciación del Señor, este 25 de marzo de 2019, donde le esperaban 
más de 10.000 fieles, entre ellos, enfermos, jóvenes y voluntarios de la Pastoral de la 
Salud. 

https://es.zenit.org/articles/documento-final-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-los-jovenes-la-fe-y-el-discernimiento-vocacional/
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El Papa actualitza la legislació sobre la vida comunitària 

El Papa Francisco actualiza la legislación sobre la vida comunitaria, en particular sobre el 
rol del superior en fomentarla. En las relaciones entre los religiosos hay esperanzas y 
desilusiones. Por eso, este documento quiere reflexionar sobre algunas interrogantes que 
plantea la vida en la comunidad religiosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad del Vaticano 

La vida fraterna en comunidad ha experimentado, con sus luces y sombras, muchas 
transformaciones en las últimas décadas. La comunidad, como sitio para vivir los valores 
evangélicos, presenta esperanzas y desilusiones. En este sentido, cobra especial valor la 
instrucción "Vida fraterna en comunidad" publicada por la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica el 2 de febrero de 1994. Este 
documento da cuenta de los efectos positivos y de otros más cuestionables en la 
experiencia de vida en común. 

El Papa Francisco en la carta afirma que “La vida comunitaria es un elemento esencial de 
la vida religiosa y "los religiosos deben vivir en su propia casa religiosa observando la vida 
común y no pueden ausentarse sin la licencia del Superior" (c. 665 § 1 CIC). 

Esto contrasta con la práctica de algunos religiosos que se ausentan de manera ilegítima 
de la casa religiosa. En estos casos, la carta aclara los procedimientos a seguir, a partir 
del Motu Proprio del Santo Padre Francisco Communis vita aprobado el 19 de marzo de 
2019, que modifica el c. 694 del Código de Derecho Canónico: 

1.       En el § 1 se inserta una tercera razón para la dimisión ipso facto del Instituto 
religioso: la ausencia ilegítima de la casa religiosa prolongada, según el c. 665 § 2, 
durante doce meses ininterrumpidos, teniendo en cuenta la falta de disponibilidad del 
propio religioso. A esta se juntan las otras dos razones: abandono de la fe católica y haber 
contraído matrimonio, aunque sea civilmente. 

2.       En tales casos, el superior mayor, con su consejo, debe sin demora, reunir pruebas 
y emitir una declaración de hecho para que la renuncia sea legalmente reconocida. §En el 
caso previsto en el § 1 n. 3, esta declaración debe ser confirmada por la Santa Sede para 
ser legalmente confirmada; en el caso de los institutos de derecho diocesano, la 
confirmación es responsabilidad del Obispo de la Sede principal. 

3.       Art. 2. El c. 729 CIC se sustituye en su totalidad por el texto siguiente: 

La dimisión de un miembro del Instituto tiene lugar de acuerdo con los cánones 694 § 1, 1 
y 2 y 695. 2. Las Constituciones definirán también otras causas de renuncia, siempre que 
sean proporcionalmente graves, externas, imputables y jurídicamente probadas, y que se 
observe el procedimiento establecido en los cc. 697-700. Lo dispuesto en el can. 701 se 
aplicará al miembro dimisionario. 

El Papa Francisco ha ordenado que el texto del motu proprio Communis vita sea 
promulgado mediante su publicación en L'Osservatore Romano, que entrará en vigor el 
10 de abril. El motu proprio según el can. 9 del Código de Derecho Canónico se refiere a 
las cosas futuras, por lo tanto, no es retroactivo. 
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« la protecció dels menors » 

 

Nota de prensa dels Germans Maristes 

 
 

França: alguns elements para entendre “l’afer Barbarin” 

“Una persona que apela se beneficia de la presunción de inocencia” 
 
MARZO 24, 2019 ANITA BOURDIN (ZENIT) 
 
Algunas asociaciones de víctimas y una parte de la opinión pública no entiende que el 
Papa  Francisco haya rechazado, el pasado lunes, 18 de de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por el cardenal Philippe Barbarin, que sigue siendo arzobispo de Lyon. Fue 
sentenciado por “no denunciar” pedofilia, y apeló. 
François Morinière presidente de las ” Entrevistas Valpre “, y que siguen el caso de cerca, 
recuerda los hechos y explica lo que va a pasar ahora. 
Destaca que “según la ley francesa, una persona que apela se beneficia de la presunción 
de inocencia”. 
 
Las asociaciones de víctimas no comprenden la decisión del Papa Francisco de no 
aceptar la renuncia del Cardenal Barbarin, ¿por qué? 
Las víctimas del padre Preynat vivieron cosas terribles hace mucho tiempo y decidieron 
hacerlo público. Podemos entender esta necesidad de liberarnos de tal carga, pero el 
juicio del cardenal Barbarin fue el de una lucha justa desafortunadamente dirigida contra 
las personas equivocadas en el momento equivocado. Por un proceso diabólico, resulta 
que los abominables actos del padre Preynat, violador en serie de niños en Sainte-Foy lès 
Lyon en la década de 1980, todavía no se han juzgado. Otra circunstancia insoportable: 
para una gran cantidad de víctimas del padre Preynat, la prescripción de los hechos les 



18 | 49 

 

impedirá obtener un reconocimiento indiscutible de las infamias que han sufrido ante la 
justicia. Entonces, ¿cómo no rabiar? La ira legítima de las víctimas necesita encontrar una 
salida. Este dolor enterrado no es aconsejable, y especialmente para sus propias familias, 
es como una explosión volcánica tardía. Se puede decir que en el sentido bíblico del 
término, el cardenal Barbarin se convirtió en el “chivo expiatorio” de este asunto. 
 

 
 
¿Qué es el caso Preynat? 
En la década de 1980, un sacerdote de la diócesis de Lyon cometió decenas de actos de 
pedofilia con los scouts de la parroquia que él dirigía. En 2014, una de las víctimas vino a 
contarle todo al cardenal, a pesar de la prescripción de los hechos. El cardenal lo alentó 
en su enfoque y, a pesar de esta prescripción, esta víctima y otros han presentado una 
queja contra este sacerdote. El cardenal Barbarin, después de consultar con el Vaticano, 
retiró a este sacerdote de su ministerio en 2015, luego este sacerdote fue acusado. 
Luego, la fiscalía llevó a cabo una investigación para conocer la posible complicidad del 
cardenal y otras personas de la diócesis de Lyon por la no denuncia de actos de 
pedofilia. La oficina del fiscal desestimó este caso en agosto de 2016. 
 
¿Cómo se llega a la condena? 
El cardenal inocente, algunas víctimas del padre Preynat, han iniciado un procedimiento 
bastante raro de “citación directa” que le permite a la víctima presentar una queja ante 
otra persona sin pasar por la fiscalía. 
Este procedimiento permitió “forzar” la celebración del juicio del cardenal. 
Durante el juicio, por segunda vez, la oficina del fiscal se pronunció para la relajación del 
cardenal con muchos argumentos. A pesar de esto, el juez consideró que el cardenal 
había cometido una falta y lo condenó. 
 
¿Qué sucederá ahora, a nivel pastoral, en la diócesis de Lyon y a nivel judicial? 
El cardenal ha apelado ya que todo ciudadano tiene derecho. Esta apelación se basa en 
fallas bastante visibles en el juicio que no han dejado de sorprender a muchos 
observadores y juristas. Esta apelación es importante porque si la sentencia se 
confirmara, crearía una jurisprudencia bastante nueva en Francia. El fiscal se unió a la 



19 | 49 

 

apelación del cardenal porque es una postura bastante convencional que permite redefinir 
completamente el caso. 
Es muy importante recordar que, de acuerdo con la ley francesa, una persona que apela 
se beneficia de la presunción de inocencia. Esto es lo que el Papa consideró con razón 
rechazar la renuncia del Cardenal. 

 
Sabiamente, el Papa y el cardenal consideraron que este asunto, que ha durado más de 
tres años y que, por lo tanto, se prolongará, ha complicado la vida de la diócesis de 
Lyon. De ahí la posición de retirada del cardenal por algún tiempo. 
Uno de sus vicarios generales administrará la diócesis durante este período hasta el juicio 
de apelación. No sabemos cuándo tendrá lugar. Esperemos que se ejecute este 2019. 
En la práctica, el cardenal ya no dirá su misa semanal en la catedral, no presidirá los 
servicios de la Semana Santa, no administrará el sacramento de confirmación, etc. Ya no 
presidirá todos los órganos de gobierno de la diócesis. 

© Traducción de Zenit, Raquel Anillo 

 

Trencar el silenci: deu rostres, deu veus 

 
09 / 04 

LLOC: SALA PERE CASALDÀLIGA 
Editorial Baula - Presentació del llibre Trencar el silenci. Deu rostres, deus veusd'Imma 
Amadeo i Jordi Martínez. 
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L'acte anirà a càrrec de G. Gabriel Villa-Real, Vicari provincial dels Maristes, Pepa 
González, educadora social i Imma Amadeo i Jordi Martínez, autors de l'obra. 
L'esdeveniment tindrà lloc dimarts 9 d'abril a les 19h a la Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret. 
  

TRENCAR EL SILENCI. DEU ROSTRES, DEU 
VEUS 
Són els rostres i les veus de deu testimonis que, 
des de diversos àmbits i des de la seva 
experiència íntima i personal, expliquen la tasca 
que desenvolupen per la prevenció i la protecció 
de l'abús sexual a les obres educatives 
maristes. Formació, acompanyament, 
sensibilització, empoderament, entrebancs, 
interrogants... Són deu testimonis (entre els 
quals hi ha germans maristes –amb càrrecs de 
responsabilitat-, responsables d’equips de 
protecció a la infància europeus, educadors 
d’escoles, d’obres socials, orientadores…) que 
treballen en el seu dia a dia combatent l’abús 
sexual des de les seves realitats. 
Cada capítol està format per dues parts: una 
part més personal, on cadascuna de les 
persones explica el seu context, ens parla d’ella 
mateixa, de la seva feina… i una segona part 

més vivencial, on ens relaten què s’està fent en cadascuna de les obres educatives amb 
les quals ells tenen vinculació per treballar per la prevenció i la protecció dels infants i 
joves. 
 

Certificat de l’organització internacional “Keeping Children 

save” per als col·legis maristes 

22/03/2019 Barcelona, 22 mar (EFE).-  
 
Los colegios de los Maristas en Cataluña han sido los primeros de España que han 
solicitado a la organización internacional "Keeping Children Save" que audite sus 
protocolos de protección a sus alumnos para obtener un certificado que acredite la 
seguridad de los menores que acuden a sus aulas. 
 
Así lo ha anunciado este viernes a Efe el coordinador de Protección a la Infancia de los 
Maristas, Raimon Novell, que ha destacado que la congregación quiere "dar una 
respuesta muy firme" contra cualquier abuso de menores, tras el escándalo que hace tres 
años sacudió a esta institución al desvelarse viejos casos de pederastia en algunos de 
sus colegios. 

El anuncio lo ha hecho en vísperas de que el próximo lunes comience en la Audiencia de 
Barcelona el juicio contra el ex profesor de educación física de los Maristas de Les Corts 
de Barcelona, Joaquím Benítez, para quien el fiscal pide 22 años de prisión por cuatro 
delitos de abusos. 

Novell, que ha recordado que ya iniciaron hace unos años un "programa de protección y 
promoción de los derechos de los niños", ha explicado que con esta iniciativa quieren ser 
"un referente en protección de la infancia" en el mundo escolar. 
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"Queríamos que alguien externo, una organización internacional especialista en abusos, 
nos pueda garantizar que lo que estamos haciendo es correcto. Nos van a auditar y 
certificar si nuestro proceso es el óptimo para que nuestros espacios sean totalmente 
seguros", ha añadido el responsable marista. 

La congregación ya ha mostrado a "Keeping Children Save" su política de protección y ha 
mostrado a la organización internacional qué hacen con los profesionales, qué tipo de 
formación reciben, cómo avisan de un posible caso de abusos o qué información se da a 
los jóvenes, entre otros aspectos. 

"La primera evaluación la hemos superado con buena puntuación y ahora falta la 
auditoría, y cuando todos los ítems sean robustos, obtendremos el certificado", el primero 
en escuelas españolas, ha señalado Novell. 

"Cuando tengamos la auditoría, la mostraremos a la sociedad porque creemos que es una 
manera muy firme de responder a un problema muy complejo que no atañe solo a los 
centros educativos, sino a toda la sociedad", ha añadido. 

Según Novell, el certificado se va hacer en todas las obras de Maristas de Cataluña y 
luego también se ampliará a otras instituciones Maristas de España. 

El responsable de protección a la infancia de los Maristas ha reconocido que, hace años, 
"en nuestras instalaciones habían pasado cosas que nunca deberían haber ocurrido", 
como el caso denunciado hoy por dos hermanos ex alumnos del colegio marista 
Valldemia de Mataró (Barcelona) que en los años 60 fueron objeto de tocamientos por 
parte de dos religiosos. 

Tras volver a pedir perdón a las víctimas "porque siempre tienen que estar en primer 
lugar", Novell ha dicho que afrontan el juicio que se inicia el lunes contra el exprofesor 
Joaquím Benítez, en el que el colegio marista figura como responsable civil subsidiario, 
"con esperanza porque es importante que hable la justicia". 

"Hemos trabajado mucho desde 2016 para que estos hechos que se juzgarán, que son de 
una persona en particular, no de los Maristas, no vuelvan a ocurrir", ha añadido. 

Novell ha dicho que, aunque el juicio contra Benítez coincide con la antesala del periodo 
de preinscripción escolar, no temen "una debacle" en las preinscripciones en sus colegios 
porque "las familias que no nos conocen, si tienen la posibilidad de hacerlo, conocerán 
una institución extraordinariamente segura, porque aquello que ocurrió en el pasado no 
puede volver a suceder". EFE 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Màxim Muñoz, vuit anys president de l’URC: “La vida religiosa 

està cridada a col·laborar” 

 
El claretià Màxim Muñoz i Duran (1958, Zarza-capilla, Badajoz) ha tancat aquest aquest 
dimecres una etapa de dotze anys a la junta directiva de la Unió de Religiosos de 
Catalunya. El caputxí Eduard Rey ha estat elegit com a nou president d’aquest òrgan de 
coordinació i formació de la vida consagrada a Catalunya. Muñoz va ser-ne primer vocal 
(2006), després vicepresident (2007) i el 2011 va agafar el relleu a la teresiana Maria 
Cristiana Martínez com a president. El 2009 va ser reelegit. Muñoz valora amb agraïment 
aquest servei, que ha viscut en consonància amb el carisma claretià. 
 
“La identitat claretiana fa opció pel servei a la vida religiosa en les seves línies de treball”, 
explica Màxim Muñoz. No és casual, per tant, que la província dels missioners claretians 
de Catalunya hagi apostat fort tots aquests anys per la URC. “Els claretians són 
referents en la formació sobre vida religiosa”, diu. A banda, trobem d’altres presidents 
claretians en òrgans eclesials de representació religiosa, estatals o regionals, en diferents 
països: n’hi ha hagut a la CONFER d’Espanya, al País Basc i també a Portugal. 

  
La formació d’agents d’evangelització 
El pare sant Antoni Maria Claret ja va col·laborar en algunes fundacions, com vedruna o 
les adoratrius, per ajudar-les en les constitucions a explicitar el carisma. “També com a 
confessor de la Reina va fer moltes gestions per afavorir el reconeixement civil de les 
congregacions”, apunta Màxim Muñoz. 
“En la seva tasca missionera tenia com a prioritat les missions populars, adreçades al 
poble; però va tenir molta preocupació pels agents especialitzats: els capellans, perquè 
tinguessin estris, feia exercicis, i publicacions perquè poguessin predicar millor, predicava 
en convents de monges”. En síntesi: “Era conscient de l’impacte d’anar directament a la 

http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=2166
http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=2169
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gent que tenia un rol especial com a testimoni d’evangelització. La formació d’agents 
d’evangelització també és molt propi del pare Claret”. 
 
Instituts i publicacions 
Una inquietud que els darrers temps s’ha concretat amb diferents serveis. Per exemple, 
els instituts formatius que els claretians tenen a la Índia, Filipines, Kènia o un de nou que 
estan engegant a Amèrica Llatina. Ofereixen màsters, llicències i doctorats en teologia de 
la vida religiosa, cursos per a novicis. També promouen un cop l’any un simposi o congrés 
sobre vida religiosa i publiquen materials, amb el segell Publicaciones Claretianas de 
Madrid, o la revista Vida Religiosa que ha celebrat 75 anys, en llengua castellana, i que 
arriba a moltes comunitats. També a Roma tenen un Institut Jurídic. Són experts en Dret 
Canònic i tenen una revista dedicada al dret dels religiosos. 
A principis del segle XX els claretians a Madrid ja editaven la revista La Ilustración del 
clero. Una publicació mensual per a l’àmbit de parla castellana que fomentava la formació 
permanent dels capellans, amb temes com la pastoral, la planificació o l’espiritualitat. 
 

 
Màxim Muñoz: “La vida religiosa està cridada a col·laborar” 
Amb motiu del tancament d’aquesta etapa a la junta directiva de la URC, Màxim Muñoz 
explica en aquesta entrevista les grans apostes d’aquesta entitat i els reptes que ha 
d’encarar a partir d’ara. 
 
Com valora aquest temps a la junta directiva de la URC? 
En faig una valoració realment positiva, sobretot per estar en contacte amb la vida 
religiosa de diverses maneres, d’entrada a la junta: un espai de tres i tres i el secretari, un 
espai de compartir reflexions, de tirar endavant projectes, amb un clima molt positiu; vas 
coneixent els diversos carismes, cadascú té el seu tarannà i aporta les seves coses. 
De cara a les congregacions, la representació de la URC implica entrar en contacte amb 
elles per celebrar aniversaris, amb motiu de capítols… T’adones de la riquesa que hi ha, 
de totes les tradicions que cada congregació, els projectes que tiren endavant. 
De cara enfora, representes la URC a diversos actes i institucions, per una banda et sents 
satisfet com a religiosos d’estar a l’entramat cultural i social del país, intentes també donar 

http://www.publicacionesclaretianas.com/
http://claretians.cat/2019/01/04/75-anys-revista-vida-religiosa-claretians/
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a conèixer i que es tingui en compte la vida religiosa en aquest àmbits; i després les 
relacions amb persones i institucions. Ha estat també un enriquiment personal, de 
contacte i col·laboració. 
 
Quin diria que ha estat el gran aprenentatge que n’ha fet? 
La vida religiosa està cridada a col·laborar i entrar en xarxa amb entitats cristianes i no 
cristianes que estan en la mateixa línia de valors. En el tema social hi ha molta connexió, 
però també en temes culturals. 
 
Posi’n exemples. 
Hi ha institucions fortes, monestirs com el de Poblet o Montserrat. A nivell universitari, 
totes les iniciatives de la Universitat Ramon Llull, la Facultat de Teologia, la connexió amb 
fundacions com la Fundació Joan Maragall. En línia de reflexió més social, Cristianisme i 
Justícia. També les propostes de cases d’espiritualitat, des de cursets, tallers… Veus que 
la vida religiosa fa una aportació que va més enllà d’una cosa interna, sinó que està 
ajudant a tota una colla de gent. 
 

 
La Unió de Religiosos treballa per fer visibles aquestes aportacions? 
Sí, intentem fer-ne ressò, del valor que té la vida religiosa. És molt significatiu que hi ha 
hagi molts premis i distincions a persones i col·lectius que són de vida religiosa. El mateix 
premi Memorial Cassià Just ja és significatiu que tingui un nom de religiós, Creus de Sant 
Jordi, a nivell col·lectiu i personal… La vida religiosa genera persones i iniciatives que 
tenen un impacte a nivell social. Tots aquests anys de treball per mi també han sigut una 
gran riquesa, a nivell personal, els contactes, les reflexions, les presències. És un mar 
immens. Jo ja he desistit de conèixer-ne tots els detalls [riu]. És una selva! 
 
Parli’ns dels reptes de la vida religiosa. Què els preocupa i els ocupa? 
Una de les coses que ens preocupa és l’arrelament, la inculturació, i l’encarnació de la 
vida religiosa a Catalunya. Els qui són destinats aquí, la seva vida i missió ha de tenir en 
compte la realitat i peculiaritats d’aquí. En aquest sentit, una iniciativa que ha estat 
laboriosa però interessant: hem ofert un taller adreçat a gent d’altres cultures perquè 
sàpiguen sobre la història, la llengua, l’Església, la religiositat, la URC… La majoria de 
vegades han estat persones que venien d’altres continents. No és un tema polític, sinó 
pastoral. 
 
I la qüestió de la col·laboració entre congregacions? 
S’ha avançat en la consciència de que hem de col·laborar entre nosaltres. Que jo conegui, 
tampoc no és que hagi augmentat gaire les iniciatives institucionals… Les que em consten 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/serveis/memorial-cassia-just/
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són de fa anys. Benallar ha estat assumida per la fundació dels escolapis, però no deixa 
de ser una iniciativa intercongregacional: pel que fa al voluntariat, el funcionament i els 
pisos per afavorir habitatge social i vincles d’integració social, laboral. 
Cintra continua com una escola realment única, un projecte educatiu molt personalitzat en 
casos de molta dificultat, una associació d’una vintena de congregacions, que també hi 
aporten econòmicament. Després hi ha coses més petites, com Saó, al Prat, que treballen 
amb adolescents i joves en risc d’exclusió, amb tres congregacions: teresianes, 
concepcionistes i maristes. També hi ha Mambré… 
 
 
 
 
 
 
 

Altres espais de connexió i relació? 
Al llarg d’aquests anys hem intentat potenciar aquest esperit de col·laboració, que hi hagi 
relació entre religiosos del mateix barri i zona geogràfica. Hi ha quatre o cinc col·lectius 
que es troben de forma molt fidel, per pregar, sopar junts… Com per exemple les 
comunitats del Raval. Aquest és un gran repte, que cada vegada serà més convenient i 
necessari. Entro en reflexions que hem compartit. Aquests anys hem constatat amb 
preocupació la baixada de vocacions i la tancada de comunitats. Ens interroga com serà 
el futur, el mapa que està quedant de la vida religiosa. 
 
Com és aquest mapa? 
Cada congregació està fent aquests tancaments i reestructuracions d’acord als seus 
criteris. Això dona un mapa de comunitats més disperses i allunyades, els tancaments són 
aquí i allà; les comunitats estan també més allunyades del centre. Alguns tenen la cúria a 
Madrid o en altres estats… Les trobades de reflexió, pregària, convivència amb persones 
que potser no són de la pròpia congregació és una forma de donar-se suport i sentir-se 
acompanyades. En la col·laboració hi ha molt de camí a recórrer. 
 
Per exemple? 
A nivell més institucional, hi ha la Fundació Narcís Jubany, creada a iniciativa de l’Escola 
Cristiana de Catalunya amb la finalitat de tirar endavant la titularitat d’escoles quan una 
congregació es veu incapaç de fer-ho. També hi ha hagut casos de confiar l’escola a 
congregacions que ho tenen més estructurat, com vedruna, jesuïtes, maristes… 
També ens preocupa l’impacte que les reestructuracions estant tenint a Catalunya. Hem 
intentat sortir al pas amb què no es tanqui l’arrelament a Catalunya, amb la figura d’un 
delegat permanent. Catalunya té una realitat eclesial, cultural, social i lingüística pròpia. 

http://escolacintra.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-narcis-jubany-assumeix-titularitat-segona
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La presència de la vida religiosa i les congregacions ha de tenir un rostre concret i 
permanent, amb certes competències, que sigui l’interlocutor per diverses instàncies, 
eclesials i també amb l’administració. 
 
I les relacions amb d’altres organismes eclesials? 
També hem treballat la vinculació de la URC a nivell d’Església de Catalunya i amb els 
diferents bisbats. Déu n’hi do el bon clima que hi ha. Hem fomentat les trobades cada dos 
anys de la Conferència Episcopal Tarraconense amb la junta Directiva de la URC i altres 
convidats; després hi ha el Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i 
Religiosos (SIRBIR), en el qual hi ha el bisbe responsable, el president i vicepresidenta de 
la URC, el secretari general de la URC i el delegat de vida consagrada i els dos bisbes 
metropolitans –de Barcelona i Tarragona–. Es troben tres vegades a l’any. Comparteixen 
temes rellevants de la URC i de la Tarraconense. 

 
Els resulta fàcil? 
Les relacions bisbats-vida religiosa 
sempre estan amb una certa 
tensió, són realitats amb 
paràmetres diferents, també 
jurídicament. Això des del Concili 
Vaticà II s’ha millorat bastant, més 
que dir que hem d’avançar crec 
que és una tensió que és bo que 
es mantingui, perquè aquí hi ha la 
riquesa, però s’ha de trobar la 
manera d’entrada, de com no ens 
ignorem mútuament, sinó que ens 
tenim en compte en tot el que 
programem. Aquí la gran 
diferència…. Com a congregacions 
ens aniria millor implicar-nos en 
projectes a nivell de Catalunya: hi 
ha bisbats on una congregació 

només té una comunitat. Col·laborar en un programa diocesà no és el mateix que fer-ho a 
nivell de Catalunya. Nosaltres també tenim una altra manera de funcionar, de fer els 
projectes, segons el nostre carisma, que se’ns ha de respectar. 
 
Cada organisme té les seves prioritats? 
La tendència és que nosaltres vivim amb els nostres projectes i criteris, i el bisbat té els 
seus. És qüestió d’anar veient en quines instàncies ens trobem. Un exemple positiu ha 
estat el pla pastoral diocesà de Barcelona, des de la URC hem animat a participar-hi i 
se’ns ha escoltat. És ajudar a tenir una mentalitat més oberta: un bisbat és tota la realitat 
eclesial, hi ha parròquies, religioses, instituts seculars, associacions de tota mena… L’Any 
de la Vida Consagrada va ser un moment important en aquest sentit. 
 
Més línies de treball i preocupacions? 
Els casos d’abusos a menors ens han sacsejat profundament, és un tema de preocupació. 
Déu n’hi do el que hem treballat, fins i tot quan no hi havia pressió mediàtica, portàvem 
molts anys treballant-ho. Hem avançat molt en la conscienciació, també amb les 
congregacions implicades. Queda molt de camí a fer. Hem de trobar mecanismes 
pràctics, concrets, amb els quals podríem fer coses conjuntes. Sobretot ara que no sabem 
les coses en teoria, sinó que ens ho hem trobat en les congregacions. 

http://www.urc.cat/index_.php?a=12a&id=841
http://www.urc.cat/index_.php?a=12a&id=841
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Sobre protecció de menors, hi ha hagut treball compartit a nivell d’Església? 
Escola cristiana, els bisbes i la URC hem treballat junts: és una cosa que ens interpel·la 
fortament. Tenint en compte que afecta tota l’Església, dins nostre, amb les institucions 
que portem, i les escoles són les més afectades. Veiem una certa injustícia en la utilització 
que se’n fa, però s’ha d’assumir. S’està treballant molt, les institucions educatives en 
aquest camp especialment, però és una cosa que et destrossa tot el treball fet. I sap molt 
greu. Són diversos fronts i has de saber molt bé on posar l’accent. Encara que siguem 
molt crítics amb els mitjans, la part positiva és que les víctimes avui poden explicar-ho 
amb més facilitat que anys enrere. Ens podríem posar a la defensiva i això faria despistar 
una cosa important: que s’ha produït una infidelitat als propis compromisos i de manera 
bastant escandalosa amb 
coses que no s’haurien 
d’haver fet. Cal reparar el 
mal fet i treballar la 
prevenció. Si avui hi 
hagués algun cas, tenim 
eines suficients per 
detectar-lo i actuar d’una 
forma immediata i clara. 
 
De vegades costa 
explicar-se de portes 
enfora. Abans parlava de 
la necessitat de donar a 
conèixer el vostre estil de 
vida. Com ho feu? 
Fa anys ja que intentem 
donar a conèixer la vida 
religiosa als mitjans de 
comunicació. Per exemple, 
aprofitar que ve un general o una general d’una congregació, facilitar una entrevista a 
TV3, o a La Vanguardia… També amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada es van 
donar molts testimonis. I tenim també l’Informatiu Horeb, una publicació molt valorada, 
perquè té molta informació de la vida religiosa. I el que estem treballant ara és el web i les 
xarxes socials. Ens ha interessat positivament: som una vida de contrast, hem d’oferir un 
testimoni de vida personal, però també d’informar de les iniciatives que fem. 
 
Ja per acabar, i recuperant l’accent claretià del seu servei a l’organisme que ha 
presidit fins ara: quina importància té la formació a la Unió de Religiosos de 
Catalunya? 
Ja portem molts anys organitzant un curs amb molta qualitat per a novicis i novícies, en 
general els que hi participen són de fora Catalunya, tenim un grupet que en dos anys 
presentem professorat amb formació cristiana, vida religiosa, maduresa humana… En la 
formació permanent, cada dos mesos tenim unes jornades de matí i tarda amb ponents 
d’una gran vàlua que ofereixen unes temàtiques molt obertes que obren horitzons i ajuden 
a situar-se en aquesta cultura i aquest món. 
 
     
http://claretians.cat/2019/03/23/maxim-munoz-vuit-anys-president-de-la-urc-la-vida-
religiosa-cridada-
collaborar/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20190322_Butllet_Claretians_de_Ca
talunya&utm_medium=email 

http://www.urc.cat/index.php?a=3
http://claretians.cat/2019/03/23/maxim-munoz-vuit-anys-president-de-la-urc-la-vida-religiosa-cridada-collaborar/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20190322_Butllet_Claretians_de_Catalunya&utm_medium=email
http://claretians.cat/2019/03/23/maxim-munoz-vuit-anys-president-de-la-urc-la-vida-religiosa-cridada-collaborar/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20190322_Butllet_Claretians_de_Catalunya&utm_medium=email
http://claretians.cat/2019/03/23/maxim-munoz-vuit-anys-president-de-la-urc-la-vida-religiosa-cridada-collaborar/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20190322_Butllet_Claretians_de_Catalunya&utm_medium=email
http://claretians.cat/2019/03/23/maxim-munoz-vuit-anys-president-de-la-urc-la-vida-religiosa-cridada-collaborar/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20190322_Butllet_Claretians_de_Catalunya&utm_medium=email
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El millor professor de 2019 és franciscà i té un club de ciència 

en la Kènia más llunyana 

 
Peter Tabichi invertirá el millón de dólares del Global Teacher Prize en la 

comunidad para la que trabaja 
 
ELISA SILIÓ. DUBÁI - EL PAÍS. 25 MAR 2019 
 
Vestido de paisano, Peter Tabichi tiene un porte tan atlético e imponente que uno se 
imagina antes que ha ganado el oro de los 100 metros en los Juegos Olímpicos que es un 
religioso franciscano que ha revolucionado la forma de enseñar Matemáticas y Física en 
una remota aldea de Kenia. Sin embargo, Tabichi, de 36 años, es el vencedor del Global 
Teacher Prize, el galardón que cada año desde 2014 entrega la fundación Varkey de 
Dubái, dotado con un millón de dólares que deben destinarse a fines educativos. "Quiero 
entregarle el premio a la comunidad", aseguró Tabichi con una sonrisa de anuncio que no 
abandonó en los tres días del Global Education & Skills Forum, al que este diario acudió 
invitado por la fundación, que cuenta con 55 colegios en Oriente Próximo. 

 
Peter Tabichi, que dona a los pobres casi todo su sueldo, imparte clase en Keriko 
Secondary School, un colegio en Pwani, una aldea del valle del Rift tan mísera que el 
95% de sus alumnos son pobres, a un tercio le falta el padre o la madre y los problemas 
de drogas, embarazos de adolescentes y suicidios están a la orden del día. Por eso 
sorprende tanto que sus estudiantes, de 11 a 16 años —algunos recorren siete kilómetros 
diarios para ir a la escuela—, hayan ganado la competición nacional de Ciencias y el 
equipo de Matemáticas esté clasificado para un torneo científico y de ingeniería en 
Arizona (Estados Unidos). Se reconoce, pues, el mérito de una escuela sin recursos, con 
un ratio de 58 alumnos por clase, un solo ordenador y una conexión a Internet más que 
mejorable. 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/22/actualidad/1553274333_588992.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/22/actualidad/1553274333_588992.html
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El religioso comenzó dando clase en un centro privado, pero pronto se concienció de que 
hacía más falta en una comunidad más pequeña. La clave de su éxito académico está en 
el club de ciencia que ha montado, en el que anima a los chicos a experimentar pese a 
sus escasos medios. "Las nuevas generaciones no van a tener expectativas bajas. África 
va a producir científicos, ingenieros y empresarios que serán famosos en todos los 
rincones del mundo, y las mujeres van a tener un enorme protagonismo", augura. Sus 
estudiantes han diseñado un método para que los ciegos puedan medir y han 
aprovechado una planta para generar electricidad. 
 
Los fines de semana Tabichi, que se mueve en moto por las carreteras sin asfaltar, 
enseña a las familias a cultivar de forma más eficiente y ecológica sus semidesérticas 
tierras. Y trata de sembrar la concordia en una tierra en la que la tensión entre las siete 
tribus terminó en una masacre en 2007. Por ese motivo creó también un club de la paz en 
el que se debate y se hacen actividades juntos. 
 

 
 Tabichi, que se quedó sin madre a 
los 11 años, solo había salido una vez 
de su país, a la vecina Uganda, antes 
de aterrizar en Dubái, capital de la 
ostentación y el lujo extremo. Toda 
una aventura en avión —nunca había 
subido a uno— que compartió con su 
padre, que fue su maestro en la 
escuela y es su referente cuando se 
pone delante de un encerado. Sus 
tíos y primos también son maestros. 
Por eso, al pronunciarse su nombre 
como ganador, el profesor keniano 

quiso que los focos de la sala también se centrasen en su padre y le agradeció haberle 
inculcado valores cristianos. "Este premio no me reconoce a mí, sino a la gente joven de 
ese gran continente. Estoy aquí solo porque mis alumnos lo han logrado. Este premio les 
da una oportunidad, le dice al mundo que ellos pueden ser lo que quieran", aseguró este 
domingo al recoger un trofeo aparatoso y de un oro amarillo que refulgía en contraste a su 
oscura vestimenta. 
 
El maestro, que en los días previos vistió de sport, se puso para la gala el hábito de la 
orden de San Francisco de Asís, que se ciñe a la cintura con un cordón franciscano de 
tres nudos para representar la pobreza, la castidad y la obediencia. Un atuendo espartano 
e insólito en una ceremonia galáctica presentada por la estrella de cine australiana Hugh 
Jackman, presidida por el primer ministro de Emiratos Árabes, Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, y con sus nueve contrincantes de los cinco continentes ataviados con trajes de 
noche. Al acto no faltó, a través de un vídeo grabado, el presidente de Kenia, Uhuru 
Kenyatta: "Peter, me das esperanza de que los mejores días de África están cerca. Tu 
historia iluminará a otras generaciones". 
Al Global Teacher Prize se han postulado este año 10.000 candidatos de 177 países. Tras 
una primera criba quedaron 50 semifinalistas y al desenlace llegaron 10 con perfiles muy 
distintos, pero siempre con un compromiso muy grande con una comunidad estudiantil 
rodeada de problemas. Tabichi es el primer hombre que vence, antes lo hicieron cuatro 
mujeres —ellas son mayoría en la docencia— y en las quinielas entraban los nombres de 
dos latinoamericanos (Débola Garofalo y Martín Salvetti), pues el subcontinente aún no ha 
sido premiado pese a tener muchos semifinalistas. 
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Com canviar l’Església 

La renovació espiritual i el clericalisme, a debat 
a Tarragona 
 
La Vanguardia 17 Mar 2019  
SARA SANS Tarragona 
 
La pràctica ha baixat vertiginosament i cada 
vegada hi ha més agnòstics i ateus. Déu és a 
l’exili”. El diagnòstic és del teòleg Víctor Codina. 
Aquest jesuïta va remoure consciències a la 
parròquia de Torreforta de Tarragona analitzant el 
present d’una Església que considera malalta de 
clericalisme per plantejar un futur en què el pes 
dels laics sigui protagonista, se superi el celibat i 
les dones ocupin el lloc que els correspon. Tres 
entitats laiques, el Comitè Óscar Romero, Justícia i 
Pau i Càritas Diocesana de Tarragona, van 
organitzar la xerrada en una de les parròquies de la 
perifèria que a finals dels seixanta va liderar el 
moviment dels veïns de la ciutat. 
 
El plantejament no deixava lloc a dubtes: “Una altra església, menys clerical, és possible”. 
I més de 150 persones van respondre omplint la sala d’actes de la parròquia de 
Torreforta. Entre elles, mitja dotzena de sacerdots. “La gent practica ioga, medita, llegeix 
llibres d’autoajuda... Hi ha una espiritualitat però sense religió, sense creença i sense 
Déu”, va engegar Codina. I en aquesta època actual, de profunds canvis tecnològics, 
econòmics i socials, la religió no es podia –o no devia?– quedar al marge. “La 
secularització és un signe del nostre temps, que ens allibera del cristianisme automàtic i 
que ens ha de citar a prendre consciència de què significa ser cristià avui dia”, va dir el 
jesuïta. Els escàndols econòmics del Vaticà o els casos de pederàstia són, segons 
Codina, qüestions que han soscavat la credibilitat de l’Església. “El papa Francesc diu que 
el clericalisme és la lepra de l’Església, empara l’abús dels poderosos i també explica els 
abusos sexuals... El clericalisme impedeix plorar amb qui plora i riure amb qui riu”. 
 
A més del clericalisme –“que és patriarcal i masclista”, va dir– hi ha altres raons que 
expliquen, segons Codina, la situació de l’Església: uns dogmes allunyats de la realitat, un 
desfasament teològic, una moral que utilitza la por per mantenir els fidels i una litúrgia 
“inintel·ligible per a molta gent i que és poc participativa i poc festiva”. 
Aquest doctor en Teologia, format a Sant Cugat, Innsbruck i Roma, ha viscut durant 35 
anys a Bolívia i és un dels assessors del pròxim sínode de l’Amazones, que se celebrarà 
a l’octubre. “El cristià del segle XXI serà místic o no ho serà; cal tenir una experiència 
profunda de Jesús, però una experiència profunda que cal viure en comunitat”. 
I aquestes són les seves tres receptes per al món d’avui. La primera: una Església 
natzarena, “pobra i dels pobres, una Església misericordiosa per viure a l’estil de Jesús”. 
Segona: una Església sinodal, “amb una estructura de piràmide invertida; és l’hora dels 
laics, i les dones no són el problema sinó la solució”. I tercera: una Església espiritual, 
“que és santa i és pecadora, que celebra la vida”.  
En el torn de preguntes es planteja la disjuntiva de com es dur a terme el canvi: primer 
canvien les persones o primer canvien les estructures? “Perquè, escoltin, això ja ho 
havíem discutit a finals dels seixanta i aquí estem...”, va dir un dels sacerdots assistents. 
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Cloenda de la fase diocesana de la causa de beatificació i 

canonització del P. Butinyà 

 [BISBAT DE GIRONA 21-03-2019] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest passat dimarts, 19 de març, l'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles va 
acollir la cloenda de la fase diocesana de la beatificació i canonització del P. Francesc 
Butinyà. La convocatòria va reunir centenars de persones, gran part de les quals 
religioses de les congregacions Hijas de San José i Siervas de San José, fundades pel 
pare jesuïta banyolí, així com familiars. El bisbe Francesc va presidir la missa que va tenir 
lloc al matí, en la qual va donar gràcies a Déu per la vida i obra del P. Butinyà, alhora que 
va reconèixer la tasca de les dues congregacions. "Home de fe profunda que va viure amb 
intensitat el seu ministeri celebrant els sagraments, predicant la paraula, aconsellant, 
escribint llibres i cartes per ajudar a descobrir la voluntat de Déu", el va descriure el bisbe, 
el qual també el va definir com a "exemple de fidelitat i esperança". 
 
A la tarda va tenir lloc l'acte institucional, en el marc del qual es va dur a terme el 
protocol·lari lacrat del material recopil·lat –uns 16.000 fulls de documentació-, que 
s'enviarà a Roma per a la continuació del procés, ara ja des de la Congregació per a les 
Causes dels Sants 
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Cintra: oferint oportunitats 

 
CARME MUNTÉ. CatalunyaCristiana 17 març 2019 
 
L’escola Cintra, a tocar de la Rambla del Raval de Barcelona, és molt valorada per les 34 
congregacions i ordes religiosos que sostenen el projecte, així com per les 
administracions públiques que hi donen suport. Va veure la llum el setembre de l’any 
1996, sota l’impuls de 12 institucions religioses, i des d’aleshores ha proporcionat 
oportunitats de futur a centenars d’adolescents que han passat per les seves aules.  
 
Les seves característiques en fan un cas únic: només 48 alumnes fent un Ensenyament 
Secundari Obligatori amb una adaptació curricular a les seves circumstàncies i 
necessitats. Perquè el que no es pot obviar és que el perfil dels alumnes també és molt 
concret i excepcional: alumnes d’alt risc marcats per l’absentisme i el fracàs escolar. «Són 
preadolescents i adolescents que d’alguna manera han viscut l’experiència, des de petits, 
de sentir-se abandonats i que no compten amb el coixí emocional necessari per dur una 
vida sana», reflexiona Imma Bonada, germana vedruna i actual directora de Cintra. La 
majoria de llars són monoparentals i viuen situacions molt complicades.  
 
Per això, els quatre anys d’escolarització a Cintra esdevenen una ocasió única per fer un 
acompanyament personalitzat dels adolescents i les seves circumstàncies. «El centre de 
la nostra acció educativa és la tutoria i el treball amb grups reduïts», comenta Imma 
Bonada. De fet, la tasca dels tutors és vetllar per les seves necessitats més enllà de l’aula. 
D’altra banda, l’oferta formativa de Cintra també dona molta importància als tallers 
prelaborals. S’ofereixen al llarg dels quatre anys i permeten una aproximació i una primera 
orientació en l’àmbit laboral.  
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«Per a nosaltres és molt important la relació amb les famílies, però al  final amb qui més 
podem treballar és amb l’adolescent, que és qui tenim aquí cada dia», exposa la religiosa 
vedruna, que dirigeix un equip docent format per una vintena de professors (entre tutors i 
responsables de tallers). Cal destacar la feina d’un psicòleg i d’una dotzena de voluntaris 
(sis religiosos i sis laics, i la majoria provinents del món educatiu).  
 
Ampliar l’oferta  
 
El treball de Cintra garanteix que preadolescents i adolescents marcats per l’absentisme i 
el fracàs escolar aconsegueixin reenganxar-se als estudis i als tallers formatius. Però una 
de les grans preocupacions és el després. «Un dels nostres objectius és trencar la 
pobresa hereditària, però no és fàcil», reconeix Imma Bonada. Quan acaben 4t d’ESO 
reben una orientació clara de cara al següent curs, però molt sovint acaba en un no-res. 
Sí que hi ha nois que se’n surten, però d’altres troben moltes dificultats a l’hora de seguir 
un grau mitjà, no diguem ja un batxillerat.  
 
Precisament per poder acompanyar els nois fins als 18 anys, i no només fins als 16 
actuals, Cintra vol créixer. En aquest sentit, és clau poder oferir estudis postobligatoris 
adaptats al nivell i les necessitats de l’alumnat. En concret, es pensa en un grau mitjà 
adaptat, així com en algun PFI (Programa de Formació i Inserció). Però aquest pla de 
futur i de continuïtat de formació només es podrà dur a terme si els espais i la 
infraestructura ho permeten, cosa que ara no és així. Per culpa de l’especulació 
immobiliària ferotge que afecta el barri del Raval, i malgrat l’ajuda i atenció especial 
continuades des de l’inici per part de l’Administració Pública, la complexitat administrativa i 
els llargs terminis de resolució, l’escola Cintra fa més de catorze anys que espera un 
emplaçament definitiu amb totes les àrees i dependències (aules, tallers, biblioteca...) en 
un mateix edifici i pati annex.  
 

 
 
Aquest estiu farà nou anys que ocupen uns mòduls prefabricats, amb el natural 
envelliment ocasionat pel pas del temps, que havien de ser provisionals, però que ara 
com ara només se sap, de forma poc concreta, que encara han de durar uns quants anys 
més. I així segueixen esperant un solar que, des del 2003, els havia promès l’Ajuntament 
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de Barcelona, que ha continuat amb aquest compromís però que, per la complexitat i els 
ritmes administratius, no acaba d’arribar.  
 
La nova escola (calen aproximadament 900 metres quadrats construïts + 900 més de pati) 
no únicament farà possible prolongar l’etapa d’escolarització dos anys més, sinó que 
també permetrà que els alumnes actuals no hagin de sortir de l’escola per fer els tallers 
prelaborals, que actualment estan ubicats en un pis de la parròquia del Carme.  
 
 

 
 
 

«Resistir és vèncer, la burocràcia no ens farà desistir», 
afirma contundent Pere A. Cortiella, voluntari de Cintra que 
brega de sempre amb les administracions, juntament amb 
els titulars de l’escola, per tal de donar sortida a aquesta 
demanda històrica de Cintra. «Amb el pas inevitable del 
temps els fets no sempre acompanyen les paraules», 
comenta. I això no obstant, tanta lluita haurà valgut la pena 
si del que es tracta és de proporcionar un espai digne per 
als alumnes. 
 
Cortiella sent que els ho deuen als nens i nenes, al 
professorat i als fundadors de l’escola Cintra, de diversos 

ordes i congregacions religioses. En concret a Joan Lluís Casanovas i Jordi Ginestà, que 
un cop va dir de Cintra: «La nostra història és més de valents que de camins acabats. Els 
camins s’han anat obrint com per art de Providència. Ningú no n’és el protagonista: l’únic 
protagonista ha estat haver-nos decidit a caminar junts.» I també junts els toca enllestir la 
feina. 
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Autor Organització Internacional del Treball 

215 Títol "Treballar per a un futur més prometedor" 

Font  Organització Internacional del Treball 

Publicat 28 de març de 2019 

Servei de Documentació:  

«Treballar per a un futur més prometedor» 
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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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  FORMACIÓ INICIAL 
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 

 

 

TROBADA DE QUARESMA 

“EL CAMÍ DE JESÚS A LES ARRELS DE 
L’AMOR” 

 
Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 30 de març de 2018, dissabte 

Horari 09.30  Benvinguda 
10.00  Trobada 
13.00  Missa 
14.00  Dinar.  
Fi de la trobada. 

Anima i acompanya P. José Leonardo Sánchez, mercedari 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat intercongregacional] 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
Noviciat, 1 | 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 

Transport Públic: Ferrocarrils de la Generalitat. Pallejà       
Privat. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, no més enllà del 28 de març, dijous, inclòs a 
través del correu electrònic (urc.info@gmail.com) 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 PROTECCIÓ DE DADES 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA LLEI EUROPEA DE PROTECCIÓ DE DADES 
Data 3 d’abril de 2019, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya)  
Plaça Urquinaona 11, 3-2. Barcelona. 

Assistents Religioses, religiosos i personal laic amb responsabilitats sobre dades de la congregació, dels 
seus membres i altres persones relacionades que han de protegir.  
El G. Lluís Serra, secretari general de ‘URC 

Finalitat Veure la implicació de la Llei europea de la protecció de dades en la nostra pràctica provincial o 
general 

Ponent Sra. Esther Barneda, advocada experta en noves tecnologies i protecció de dades – empresa 
Baker Tilly-Argos 

Ordre del dia 1. Pregària  
2. Salutació i objectius de la reunió 
3. Exposició de la Llei europea de la protecció de dades i les seves implicacions en el nivell 

intern de les congregacions religioses, a càrrec de la Sra.Esther Barneda, advocada 
4. Diàleg amb els participants 
5. Conclusions, si és cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 29 de març de 2019 inclòs, divendres, exclusivament a 
través del correu electrònic: urc.info@gmail.com o trucant de dilluns a divendres, de 09.30 a 
13.00 al número 933 024 367, comunicant el nom i cognoms, la institució que representen, la 
responsabilitat, l’adreça electrònica i el número telefònic. 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 
 

CAPUTXINS 

 

 

 

 

 

 

 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a 3/4 de 7 del vespre, a l’església, pregària pels presos polítics, pels seus 
familiars, pel tribunal, advocats i testimonis. 
 
 
A 2/4 de 8 celebrarem la pregària de vespres, com cada dia. 

La Regla  

de Sant Benet, 

una eina actual 

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

  Cal inscripció prèvia 
   Més informació  

 

 

dissabte, 30 de març 

  

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 
   Preu: taquilla inversa  
   Més informació  

diumenge, 7 d'abril 
a les 11.30 

després de l'eucaristia 
de les 10.30  

COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 

http://www.puelles.cat/
http://www.puelles.cat/
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Exercicis espirituals: 
Abril: Divendres 12 al diumenge 14 
Juny: Divendres 28 al diumenge 30 
Juliol - agost: Dilluns 29 de juliol al 2 
d'agost 
Novembre: Divendres 29 de novembre a l'1 
de desembre 
Desembre: Divendres 27 al dilluns 30 
 
 
 
Recés per a famílies: 
Diumenge 9 de juny 
Diumenge 15 de desembre 
 
 
 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
Passeig del Remei s/n 
08140 CALDES DE MONTBUI 
Tel: 93 865 44 96    697 84 05 59    685 49 
98 27  
cpcrcaldes@gmail.com 
 
 
 
 

 

CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
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ISCREB 
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COVA DE SANT IGNASI 

 

 

CASA D’ESPIRITUALITAT MARC CASTANYER 

 
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà organitza una tanda 
d’Exercicis Espirituals de l’1 al 9 d’agost de 2019 que serà dirigida pel P. Jaume Avellí 
SJ, sacerdot jesuïta amb una gran trajectòria pel que fa a aquest tipus de recessos. 
  
La tanda està oberta a persones religioses i laiques que necessiten trobar un moment i 
un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes d’allò que vitalment i espiritual els 
afecten d’una o una altra manera.  
  
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període 
d’inscripció acaba el 31 de maig de 2019.  
  
El cost total de la tanda és de 400 euros que inclou l’estada en pensió completa en 
habitació individual amb bany els 8 dies i el preu de l’activitat. 
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La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, 
una congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de 
l’educació.  Si voleu conèixer la casa, podeu entrar a la web 
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
o podeu trucar-nos al 646 113 140. 
 
Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a: 
  
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer 
C/ Marc Castanyer s/n 
08550 – Els Hostalets de Balenyà 
(Barcelona) 
Tel.: 646 113 140 
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com 
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
 
 

LLIBRERIA CLARET 

 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• FOCUSING III 
 Josep Santacreu 
 Dates: del 06 (10:00h) al 07 d’abril (13:00h) 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
mailto:casadespiritualitat.balenya@gmail.com
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/


44 | 49 

 

• PRESÈNCIA ESPIRITUALITAT  • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL 
  I MISERICÒRDIA     FANG 
Gna. Conxita Gómez    Gna. M. Eugènia Caro 
Dates: 13 (matí) i 14 (tarda)  d’abril  Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
“Arriba la Pasqua” 10 a 1 matí i 3 a 6 tarda 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 
 
 

HOSTATGERIA DE MONTSERRAT 
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FECC INFORMA  núm. 721   Data: 25.03.2019 

 

La coresponsabilitat és cosa de tots... 

Dilluns passat se signava al Parlament de Catalunya el Pacte contra la segregació escolar 
a Catalunya. La majoria de representants de l’arc parlamentari i institucional -entre els 
qualses troben les organitzacions representatives de les titularitats dels centres concertats 
i de les seves federacions i confederacions d’AMPAs-, més de 100 ajuntaments, el Síndic 
de Greuges i el Departament d’Educació subscrivien un pacte que gira entorn cinc eixos 
fonamentals: la voluntat del Departament i del Síndic de promoure la coresponsabilitat 
dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu; la previsió de mesures, com ara 
l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques 
per centres d'una mateixa zona, o la limitació de l'escolarització de matrícula viva a 
centres d'alta complexitat per evitar la discriminació escolar; el reconeixement de 
l’infrafinançament públic dels centres concertats i la necessitat de la col·laboració de les 
famílies per al seu sosteniment; la promoció de garanties de gratuïtat real per a l'alumnat 
socialment desafavorit; graduar el finançament públic addicional dels centres en funció de 
la coresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat. El pacte reforça el principi de 
garantia de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desafavorit, i amb aquest objectiu 
preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a través de la millora del finançament 
públic dels centres públics i concertatsi discriminar positivament en la transferència de 
recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits, amb l'objectiu de garantir 
estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de 
Catalunya, així com garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no 
esdevinguin un factor de segregació escolar. Per això, i entre d’altres mesures, es 
preveuen la creació d'una comissió d'estudi del cost de la plaça, l'adequació del 
finançament públic dels centres públics i concertats en funció de la coresponsabilitat en 
l’escolarització equilibrada d’alumnat, l'elaboració de directrius sobre el pagament de 
quotes en centres públics i concertats i l'establiment d'una convocatòria d’ajuts per a 
llibres de text, material escolar, sortidesi colònies escolars. 

En conseqüència, suposa la implicació i alineament dels actors que actuen en el 
territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc.) en la lluita contra la segregació 
escolarde manera coresponsable. El Pacte accentua i concreta maneres d’actuar ja 
previstes a la normativa. En aquest context, és bo recordar que l’article 48 de la LEC, que 
té com a rúbrica la “Coresponsabilitació de tots els centres en l'escolarització d'alumnes”, 
prescriu que els centres del Servei d'Educació de Catalunya han de participar en 
l'adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques, que l'Administració educativa ha d'establir territorialment la proporció 
màxima d'alumnes amb necessitats educatives específiques que poden ésser 
escolaritzats en cada centre en l'accés als nivells inicials de cada etapa i, si s’escau, la 
reserva de llocs escolars que, com a mínim, cal destinar-los, i que aquesta reserva es pot 
mantenir fins al final del període de preinscripció i matrícula, el qual no pot anar més enllà 
de l'inici de curs. I que l’Administració educativa aporta recursos addicionals als 
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya en funció de les característiques 
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socioeconòmiques de la zona, la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre i 
els continguts de l’acord de coresponsabilitat que se signi. 

La participació i la coresponsabilitat són, per tant, obligacions i compromisos que 
assoleixen i vinculen a tots els actors afectats en el procés educatiu. Obviant que a 
aquestes alçades ningú pugui retreure als centres concertats el compromís d’atenció als 
que més ho necessiten, no podem deixar de remarcar que la participació en l'adequada i 
equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques és una 
obligació dels centres del Servei d'Educació de Catalunya, però també que aquesta 
obligació és recíproca, perquè ve imposada per imperatiu legal i deriva d’un contracte (el 
concert). I aquí, les parts són els centres i l’Administració. 

Equilibrat és condició d’equilibri, i equilibri és ponderació, justesa en l'orde intel·lectual o 
moral. Si el legislador hagués volgut determinar que el nombre d’alumnes NEEs havia de 
ser exactament el mateix a tots els centres d’un àmbit territorial concret, no hauria utilitzat 
el concepte d’equilibri, sinó el d’equivalència o el d’igualtat. Equilibri és ponderació, és a 
dir, considerar atentament i amb mesura. En definitiva, és tendir que l’escolarització 
d’aquests alumnes es faci a partir d’uns criteris objectius i mesurats i sense que 
acabi suposant una càrrega insuportable per desigual o inapropiada ni per als 
centres receptors ni per a les famílies... Per això la pròpia LEC preveu que les mesures 
d’escolarització previstes per atendre aquests alumnes han d’atendre les condicions 
socioeconòmiques i demogràfiques de les àrees d’influència respectives. 

Resulta també, i és bo no oblidar-ho, que l’adequada i equilibrada escolarització dels 
alumnes amb necessitat específica de suport educatiu respon alcompliment del principi 
de programació de l’oferta educativa, que és un imperatiu orgànic. I les seves 
premisses estan clarament reflectides: 

 Les administracions educatives programaran l'oferta educativa dels ensenyaments 
gratuïtes tenint en compte, com a garantia de la qualitat de l'ensenyament, una 
adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitat específica de 
suport educatiu (LOE. Art. 109.2) 

 Participació en la programació dels sectors afectats: Els poders públics han de 
garantir l'exercici efectiu del dret a l'educació mitjançant una programació general 
de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats, que 
atengui adequadament les necessitats educatives i la creació de centres docents 
(LODE. Art. 27.1) 

 Els criteris per a determinar els recursos humans i materials per a l'atenció de 
l'alumnat amb necessitats educatives específiques seran els mateixos per als 
centres públics i privats concertats (LOE. Art.72.2e), i l’Administració educativa 
aporta recursos addicionals als centres que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona, la 
tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre i els continguts de l’acord 
de coresponsabilitat que se signi (LEC, 48.5). 

 Les administracions educatives poden incrementar els mòduls per als centres 
privats concertats que escolaritzin alumnes amb necessitat específica de suport 
educatiu en proporció major a l'establerta amb caràcter general o per a la zona en 
la qual s’ubiquen (LOE. Art. 117.7) 

 La voluntat dels pares: Correspon a les administracions educatives garantir 
l'escolarització, regular i assegurar la participació dels pares o tutors en les 
decisions que afectin l'escolarització i als processos educatius d'aquest alumnat. 
Igualment els correspon adoptar les mesures oportunes perquè els pares d'aquests 
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alumnes rebin l'assessorament individualitzat, així com la informació necessària 
que els ajudi en l'educació dels seus fills (LOE, 71.4) 

Acceptant que la norma és l’expressió d’un pacte, com a centres concertats i com a 
Escola Cristiana de Catalunya, creiem i accepten la nostra coresponsabilitat. Per principi 
d’actuació, però també perquèla norma així ens ho indica. Però la coresponsabilitat afecta 
tots els actors, cadascú fent segons la seva legitimitat.  

Precisament una de les característiques del Pacte, que recordem que també han signat el 
Departament d’Educació i, entre d’altres, l’ajuntament de Barcelona, és que reconeix i 
promou l’assoliment de mesures consensuades, perquè està demostrat que allà on ha 
millorat l’atenció a aquest alumnat és on precisament ha existit consens i acord en les 
mesures a aplicar. 

Si els agents afectats actuen de manera unilateral, per imposició, sense consens i de 
forma infonamentada, estem abocatsal fracàs. L’escolarització dels alumnes amb 
necessitats educatives especials o específiques no pot derivar únicament del resultant 
d’un quocient matemàtic. L’adequació, la ponderació i l’equilibri d’aquesta escolarització 
respon a un conjuntde factors molt més ric i complex, que comporta la coresponsabilitació 
de tothom, no només d’una part del sistema. Així ho diu la LEC, ho accentua el Pacte 
contra la segregació escolar i els centres estan compromesos a complir. Com també s’ha 
de comprometre l’Administració. 

Algunes dades de la campanya (01.03.19 –24.03.19) 

Aquestmes les dades d’ús de la web específica de la campanya i els accessos a les 
xarxes socials les podem resumir així: 

5.745 visites al cercador www.triaescolacristiana.cat 

3.285 seguidors  a  Twitter @EscolaCristiana [seguiu-lo  i   mencioneu-lo en  els  vostres  
missatges per aconseguir  retweets,  utilitzeu  les etiquetes  #TriaEscolaCristiana  
#TrobaBonaEscola  #EscollirEscola #DretADecidirEscola] 

924 “m’agrada”  a  la  pàgina  Facebook Tria  Escola  Cristiana [feu  m’agrada,  
convideu  a  fer-ho, interactueu amb els missatges...] 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: Santuari de la Salut de Terrades 
 

Diumenge 31 de març del 2019 
 

 
 

Santuari de la Salut de Terrades 
 

El santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades és un dels 
principals santuaris de la diòcesi de Girona i un referent espiritual 
a l’Alt Empordà. L’actual capellà custodi és Josep Frigola, rector 
de Llers, Terrades, Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. Aquest 
sacerdot va ser missioner a l'Àfrica durant 50 anys, primer a 

Burkina Faso i després al Níger. “Signes dels temps” entrevista 
Josep Frigola, capellà custodi del santuari de la Salut de 
Terrades. La conversa s’ha gravat a l’interior del santuari. 

  
 

Horari d'emissió: 
TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 
 

 
 

  2019  
   MARÇ 

31 dg Canvi d’horari (estiu)  
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

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

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

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

 

 

 
 

   ABRIL 

1 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

2 dm Junta directiva de l’URC  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

14 dg Diumenge de Rams  

18 dj Dijous Sant  

19 dv Divendres Sant  

21 dg Pasqua de Ressurrecció  

22 dl Dilluns de Pasqua  

23 dm Festa de Sant Jordi  

27 ds Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

4  dj Dia contra la prostitució infantil  

7 dg Dia mundial de la salut  

8 dl Dia mundial del Poble Gitano  

16 dt Dia mundial contra l’esclavitut infantil  

22 dl Dia Internacional de la Mare Terra  

25 dt Dia mundial de la vida sense soroll  

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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