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La bellesa del trencadís 

   
El blog de la Sagrada Família defineix el 
trencadís, una innovació de Gaudí, com 
«una tècnica per al revestiment 
d’estructures que consisteix en la 
creació d’un mosaic, generalment 
abstracte, a través de trossos irregulars 
de ceràmica, vidre o marbre». Aquesta 
paraula del català deriva de l’infinitiu 
«trencar», que significa convertir en 
trossos o fragments. Implica una idea de 
fragilitat. Les peces poden provenir 
d’una rajola trencada, feta a miques. La 
mirada transformadora de Gaudí 
aconsegueix fer-nos descobrir que darrere d’aquests residus, aquests rebuigs, existeixen 
noves possibilitats. Qualsevol persona llençaria a les escombraries les peces trencades. 
Gaudí les recicla, les reutilitza, per crear mosaics de gran bellesa. Mosaics que es poden 
adaptar a superfícies corbes. L’encaix de les peces combina colors vius i alegres, com si 
la bellesa del Mediterrani n’impregnés les construccions. Casa Batlló, el Parc Güell, la 
mateixa Sagrada Família, entre altres obres seves, ofereixen resultats impactants del 
trencadís. 

Després d’aquesta tècnica de Gaudí batega una 
imatge essencial de la vida humana. Qui en la 
seva existència no ha tingut mai cap trencadís, 
alguna ruptura? Qui alguna vegada no ha estat 
víctima de la seva pròpia fragilitat o de la 
violència aliena? Quan en la nostra vida només hi 
veiem trossos, quina alternativa ens queda? 
Plorar, cronificar el meu sentiment de víctima, 
esmicolar pàgines de la meva història personal? 
Tagore va escriure: «Si plores perquè no pots 
veure el sol, les llàgrimes no et deixaran veure 
les estrelles.» L’alternativa de Gaudí conté 
dinamisme, resiliència, creativitat. No perdré res 
del que he viscut, encara que tingui molt de 
patiment i fracàs. La sanació d’una víctima 
implica deixar de ser-ne. No sucumbir a la 
nostàlgia del passat, sinó obrir horitzons de futur. 
Remuntar. Construir amb els fragments un 
mosaic de bellesa, alegria, color. Saber-se 
adaptar als espais corbs. Convertir la història de 
la teva vida en font de saviesa psicològica i 
espiritual per a tu i per a les persones que 
t’envolten. També les torres de la Sagrada 

Família tenen el seu trencadís. Ningú no n’està exempt. 
 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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NOU SISTEMA DE TRAMESA 
 

L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) va inaugurar dijous passat un nou sistema de 
tramesa de l’informatiu Horeb i del Servei de Documentació a través de SendinBlue.  

Algunes observacions a tenir en compte: 

1. El correu no conté els documents (per tant s’eviten els MB corresponents de 
tramesa), sinó només els enllaços. 

2. Per obrir cada document només cal clicar sobre el requadre blau i immediatament 
s’obrirà el document. 

3. Podeu descarregar-lo al vostre ordinador o només llegir-lo en pantalla. 

4. Cada persona pot rebre les trameses en seu correu individual. Només cal inscriure-
s’hi directament, procediment similar al fet de donar-se de baixa. 

5. En alguns casos, especialment les persones que fan servir el correu google, el 
missatge pot ser que vagi no a la safata d’entrada sinó a promocions. Caldria 
desviar-lo de forma definitiva perquè aparegui sempre a la safata d’entrada. També 
pot ser que vagi a correu no desitjat. Caldria saber-ho, 

6. Al web de l’URC, www.urc.cat , trobareu els números d’Horeb i del  Servei de 
Documentació, des dels seis inicis fins al dia d’avui. 

7. Si alguna persona tingués alguna dificultat, ens s’ho fa saber, perquè desitgem que 
el nostre servei estigui a la màxima disposició dels nostres subscriptors i lectors. 

 

Podeu descarregar-los aquí: 
 

  

  

  

 

  

HOREB VERSIÓ ÍNTEGRA 

 

 

  

  

 

  

HOREB VERSIÓ TEXT 

 

 

  

  

 

  

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ 

 

 

  

  

 

http://www.urc.cat/
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SANT JOAN DE LA SALLE, 
300 ANYS ENCOMaNANT VIDA 

 

Per Catalunya Religió. 15/05/2019 

 
 
(CR/La Salle-URL) “No fa 300 que va morir Sant Joan Baptista de La Salle, sinó que fa 
300 anys que va començar a encomanar vida. La seva mort va ser l’inici d’un relleu”. Així 
explicava el germà Josep Canal, visitador auxiliar de La Salle, el sentit de l’aniversari que 
es va celebrar aquest dimarts a desenes d’obres educatives arreu del món de La Salle. 

L’acte institucional dels 300 anys es va fer a La Salle Campus Barcelona de la Universitat 
Ramon Llull. En la celebració es va inaugurar l’escultura commemorativa amb la imatge 
del fundador de la comunitat de Germans de les Escoles Cristianes, obra de 
l’artista Joaquim Camps. D'una manera més festiva, milers d'alumnes de les 
27 escoles de Catalunya també van celebrar el tricentenari del fundador. 

Canal va recorda que una de les principals virtuts dels sants “és tenir els ulls oberts, i ell 
va obrir els ulls per somiar”. Un somni centrat en l’accés a l’educació per a tothom que 
també necessita uns fonaments per fer-se realitat. En el cas de Sant Joan de La Salle, “un 
fonament és la presència de Déu” i l’altre la comunitat de germans que l’impulsen, “no 
concebia una escola sense una comunitat, i avui aquesta comunitat sou els professors”. 
Canal ha destacat que precisament el que perseguia el fundador era deixar una comunitat 
davant d’aquest projecte educatiu, el que n’ha assegurat la seva continuïtat i servei durant 
més de 300 anys. També va explicar com amb la simple educació teòrica no n'hi ha prou: 
“No es pot ensenyar el saber sense ensenyar a ser”. 

El cardenal Joan Josep Omella va beneir la nova l’estàtua del fundador i va tancar l’acte. 
L’arquebisbe de Barcelona va refrendar les paraules del germà Canal. “Una educació 
sense amor no serveix”, i menys encara quan la voluntat és formar persones. 
L’arquebisbe de Barcelona va insistir també en la necessitat de treballar junts amb 
aquesta finalitat: “quan ens fem la guerra els uns als altres estem perduts”. 

https://www.salleurl.edu/ca/la-salle-campus-barcelona-url-inaugura-lescultura-del-seu-fundador-en-el-tricentenari-de-la-seva
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/sant-joan-baptista-salle-sacerdot-acomodat-patro
https://lasalle.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/escoles-salle-celebren-tricentenari-congregacio
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Reconeixement a La Salle 

L’acte va comptar amb una àmplia presència institucional. En aquest context el rector de 
la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, va demanar que la formació universitària 
fos “una prioritat per a qualsevol govern”. És una garantia “de futur de la nostra nostra 
societat i de l’Estat del benestar”. Garrell també va destacar l’aportació de La Salle com a 
obra d’Església oberta, integradora i plural, i amb projecció internacional. 

Les autoritats convidades a l’acte també van ressaltar la importància de Sant Joan 
Baptista de La Salle en la història de l’educació, destacant-ne l’herència en forma de 
valors que segueixen vigents als centres de la xarxa de La Salle. 

Josep Maria Santos, director general de La Salle Campus Barcelona – URL, va explicar 
el paper de guia de l’educador lasal·lià per als seus alumnes: “Un és mestre de l’altre, 
però no és més que l’altre”. Miquel Àngel Essomba, comissionat d'Educació, Infància i 
Joventut, Ajuntament de Barcelona, va reconèixer a La Salle, que “amb la seva missió, 
testimoni i treball, ha donat uns resultats fecunds que son un orgull per a la ciutat de 
Barcelona”. I, Mercè Chacón, directora general de Planificació Directora General de 
Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya, va “celebrar la 
contribució de La Salle per a formar persones amb valors ètics”. 

L’acte, a més de la família lasal·liana, també ha comptat amb la presència l’ex alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, el president del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Jordi Martí, i 
els consols de països amb forta presència de La Salle, com Equador, Hondures, Hongria, 
Mèxic, Perú o Burkina Faso. 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-joan-salle-300-anys-encomanant-vida 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-joan-salle-300-anys-encomanant-vida


6 | 46 

 

Papa Francesc 
 

 

 

 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A LOS PARTICIPANTES EN LA XXI ASAMBLEA PLENARIA  

DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES (UISG) 

Aula Pablo VI 

Viernes, 10 de mayo de 2019 

 

 

Discurso entregado por el Santo Padre 

Queridas hermanas: 

Me alegra mucho poder recibirlas hoy con motivo de su Asamblea general, y desearles un 
tiempo pascual lleno de paz, alegría y pasión por llevar el Evangelio a todos los rincones 
de la tierra. Sí, la Pascua es todo esto y nos invita a ser testigos del Resucitado viviendo 
una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Nadie nos puede robar la pasión 
por la evangelización. No hay Pascua sin misión: «Vayan y anuncien el Evangelio a todos 
los hombres» (cf. Mt 16,15-20). A su Iglesia el Señor le pide que muestre el triunfo de 
Cristo sobre la muerte, le pide que mostremos su Vida. Vayan hermanas y anuncien a 
Cristo Resucitado como la fuente de la alegría que nada ni nadie nos puede arrebatar. 
Renueven constantemente su encuentro con Jesucristo Resucitado y serán sus testigos, 
llevando a todos los hombres y mujeres amados por el Señor, particularmente a cuantos 
se sienten víctimas de la cultura de la exclusión, la dulce y confortadora alegría del 
Evangelio.  

La vida consagrada, como ya afirmó en su día san Juan Pablo II, como cualquier otra 
realidad de la Iglesia, está atravesando un tiempo «delicado y duro» (S. Juan Pablo II, 
Exhort. ap. Vita consecrata, 13). Frente a la disminución numérica que vive la vida 
consagrada, particularmente la femenina, la tentación es la del desánimo, la resignación o 
el “arrocamiento” en lo de “siempre se ha hecho así”.  

En este contexto les repito con fuerza 
lo que les he dicho en otras ocasiones: 
no tengan miedo de ser pocas, sino de 
ser insignificantes, de dejar de ser luz 
que ilumine a cuantos están inmersos 
en la “noche oscura” de la historia. No 
tengan miedo tampoco de «confesar 
con humildad y a la vez con gran 
confianza en el amor de Dios su 
fragilidad» (Carta a todos los 
consagrados, 21 noviembre 2014, I, 1). 

Finalitzada la plenària de la UISG 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
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Tengan miedo, es más: tengan pánico de dejar de ser sal que dé sabor a la vida de los 
hombres y mujeres de nuestra sociedad. Trabajen sin descanso para ser centinelas que 
anuncien la llegada del alba (cf. Is 21,11-12); para ser fermento allí donde se encuentren y 
con quien se encuentren, aunque eso, aparentemente no les aporte beneficios tangibles e 
inmediatos (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 210). 

Hay mucha gente que las necesita y las espera. Necesita de su sonrisa amiga que les 
devuelva confianza; de sus manos que les sostengan en su caminar; de su palabra que 
siembre esperanza en sus corazones; de su amor al estilo del de Jesús (cf. Jn 13,1-15) 
que cure las heridas más profundas causadas por la soledad, el rechazo y la exclusión. 
No cedan nunca a la tentación de la autorreferencialidad, de convertirse en “ejércitos 
cerrados”. Tampoco se refugien «en una obra para eludir la capacidad operativa del 
carisma» (La fuerza de la vocación, 56). Desarrollen, más bien, la fantasía de la caridad y 
vivan la fidelidad creativa a sus carismas. Con ellas serán capaces de «reproducir la 
santidad y la creatividad de sus fundadores» (S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Vita 
consecrata, 37), abriendo nuevas sendas para llevar el aliento y la luz del Evangelio a las 
distintas culturas en las que viven y trabajan en los más diversos ámbitos de la sociedad, 
como hicieron ellos en su tiempo. Con ellas serán capaces de revisitar sus carismas, de ir 
a las raíces viviendo el presente convenientemente, sin tener miedo a caminar, «sin 
permitir que el agua deje de correr [...] La vida consagrada es como el agua: estancada se 
pudre» (La fuerza de la vocación, 44-45). Y de este modo, sin perder la memoria, 
necesaria siempre para vivir el presente con pasión, evitarán tanto el “restauracionismo” 
como la ideología, del signo que sea, que tanto daño hacen a la vida consagrada y a la 
misma Iglesia. 

 

Y todo con su presencia y su servicio humilde y discreto, animado siempre por la oración 
gratuita y la oración de adoración y de alabanza. Orar, alabar y adorar no es perder el 
tiempo. Cuanto más unidos estemos al Señor, más cerca estaremos de la humanidad, 
particularmente de la humanidad que sufre. “Nuestro futuro estará lleno de esperanza”, 
como afirma el lema de esta Plenaria, y nuestros proyectos serán proyectos de futuro, en 
la medida en que nos detengamos diariamente delante del Señor en la gratuidad de la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Cuidar_la_fragilidad
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
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oración, si no queremos que el vino se convierta en vinagre y la sal se vuelva insípida. 
Sólo será posible conocer los proyectos que el Señor ha hecho para nosotros si 
mantenemos nuestros ojos y nuestro corazón vueltos hacia el Señor, contemplando su 
rostro y escuchando su Palabra (cf. Sal 33). Sólo así serán capaces de despertar el 
mundo con su profecía, nota distintiva y prioridad de su ser religiosas y consagradas (cf. 
Carta a todos los consagrados, 21 noviembre 2014, II, 2). Cuanto más urgente es 
descentrarse para ir a las periferias existenciales, más urgente es centrarse en Él y 
concentrarse en los valores esenciales de nuestros carismas.  

Entre los valores esenciales de la vida religiosa está la vida fraterna en comunidad. 
Compruebo con tanta alegría los grandes logros que se han alcanzado en esa dimensión: 
comunicación más intensa, corrección fraterna, búsqueda de la sinodalidad en la 
conducción de la comunidad, acogida fraterna en el respeto por la diversidad..., pero al 
mismo tiempo me preocupa el que haya hermanos y hermanas que llevan su vida al 
margen de la fraternidad; hermanas y hermanos que llevan años ausentes ilegítimamente 
de la comunidad, por lo que acabo de promulgar un Motu Proprio, Communis vita, con 
normas bien precisas para evitar esos casos.  

 

En cuanto a la vida fraterna en comunidad, también me preocupa que haya Institutos en 
los que la multiculturalidad y la internacionalización no son vistas como una riqueza, sino 
como una amenaza, y se viven como conflicto, en lugar de vivirlos como nuevas 
posibilidades que muestran el verdadero rostro de la Iglesia y de la vida religiosa y 
consagrada. Pido a las responsables de los Institutos que se abran a lo nuevo propio del 
Espíritu, que sopla donde quiere y como quiere (cf. Jn 3,8) y que preparen a las 
generaciones de otras culturas para asumir responsabilidades. Vivan hermanas la 
internacionalización de sus Institutos como buena noticia. Vivan el cambio de rostro de 
sus comunidades con alegría, y no como un mal necesario para la conservación. La 
internacionalidad y la interculturalidad no tienen vuelta atrás.  

Me preocupan los conflictos generacionales, cuando los jóvenes no son capaces de llevar 
adelante los sueños de los ancianos para hacerlos fructificar, y los ancianos no saben 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190319_communis-vita.html
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acoger la profecía de los jóvenes (cf. Jl 3,1). Como me gusta repetir: los jóvenes corren 
mucho, pero los mayores conocen el camino. En una comunidad son necesarias tanto la 
sabiduría de los ancianos como la inspiración y la fuerza de los jóvenes.  

Queridas hermanas: En ustedes agradezco a todas las hermanas de sus Institutos el gran 
trabajo que realizan en las distintas periferias en que viven. La periferia de la educación, 
en la que educar es ganar siempre, ganar para Dios; la periferia de la sanidad, en la que 
son servidoras y mensajeras de la vida, y de una vida digna; y la periferia del trabajo 
pastoral en sus más variadas manifestaciones, en el que, testimoniando con sus vidas el 
Evangelio, están manifestando el rostro materno de la Iglesia. Gracias por lo que son y 
por lo que hacen en la Iglesia. Nunca dejen de ser mujeres. «No hace falta dejar de ser 
mujer para igualarse» (La fuerza de la vocación, 111). 

 

Al mismo tiempo les pido: Cultiven la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad. Sin 
pasión por Cristo y por la humanidad no hay futuro para la vida religiosa y consagrada. La 
pasión las lanzará a la profecía, a ser fuego que encienda otros fuegos. Sigan dando 
pasos en la misión compartida entre diversos carismas y con los laicos, convocándolos a 
obras significativas, sin dejar a ninguno sin la debida formación y el sentido de 
pertenencia a la familia carismática. Trabajen en las mutuas relaciones con los pastores, 
incluyéndolos en su discernimiento e integrándolos en la selección de presencias y 
ministerios. El camino de la vida consagrada, tanto masculina como femenina, es el 
camino de la inserción eclesial. Fuera de la Iglesia y en paralelo con la Iglesia local, las 
cosas no funcionan. Presten gran atención a la formación tanto permanente como inicial y 
a la formación de formadores capaces de escuchar y de acompañar, de discernir, 
saliendo al encuentro de los que llaman a nuestras puertas. Y, aun en medio de las 
pruebas por las que podemos estar pasando, vivan con alegría su consagración. Esa es 
la mejor propaganda vocacional.  

Que la Virgen las acompañe y proteja con su materna intercesión. Por mi parte las 
bendigo de corazón y bendigo a todas las hermanas que el Señor les ha confiado. Y, por 
favor, no se olviden de rezar por mí. 
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protecció dels menors  

 

Carta apostòlica Document l’autoritat del qual gaudeix de menor solemnitat 
que la d’una encíclica i pot versar sobre diversos temes 
(doctrinals…) 

Motu proprio Document de l'Església catòlica emanat pel Papa per la 
seva pròpia iniciativa i amb la seva pròpia autoritat. 

Vos estis lux mundi “Vosaltres sou la llum del món” MT 5,14 

 

 

 

 

 

 

Autor Papa Francesc 

223 Títol 
Vos estis lux mundi.   
Carta Apostòlica en forma de “Motu proprio” 

Font  www.vatican.va 

Publicat 16 de maig de 2019 

Servei de Documentació:  

« Vos estis lux mundi » 
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Una llum necessària per a tota l’Església 

 
J.J. OMELLA, cardenal arquebisbe de Barcelona 
 
LA VANGUARDIA Diumenge, 12 maig 2019 
El papa Francesc acaba de publicar un document, un motu proprio, titulat Vos estis lux 
mundi (vosaltres sou la llum delmón).Enaquestdocument ens dona, a tots els integrants de 
l’Església universal, nova llum, més claredat i definició per afrontar amb decisió la plaga 
dels abusos sexuals a menors i persones vulnerables. Un lideratge, una guia, que va 
començar ja fa molt de temps i que el mes de febrer a Roma, amb la cimera per a la 
protecció dels menors, va clavar el cop a la taula que calia per sacsejar tota l’Església. No 
hem tingut mai excuses. No n’hi ha davant crims abominables que afecten la part de la 
humanitat més fràgil, la que representa Déu més bé que ningú: els nens, adolescents i 
persones vulnerables.  
 
En aquest motu proprio el Sant Pare ens indica que “els successors dels apòstols [els 
bisbes] tenim una responsabilitat especial per prevenir aquests crims”. Aquesta 
responsabilitat l’hem d’assumir sense titubejos i sempre sotmetent els presumptes casos a 
l’ordenament jurídic civil. No s’ha de tenir por de demanar perdó, de comprometre’ns amb 
els que afirmen que han estat afectats perquè siguin tractats amb dignitat i respecte, i cal 

que els oferim acollida, escolta i l’atenció espiritual i 
psicològica necessària.  
 
Els bisbes de Catalunya, juntament amb els 
responsables de la Unió de Religiosos de Catalunya, 
seguint aquestes indicacions del Sant Pare, volem 
continuar avançant assumint de manera valenta i 
generosa totes les exigències d’aquest camí necessari 
per a la humanitat i, alhora, vivificador per a l’Església.  
 
Amb aquest document l’Església catòlica fa un altre 
pas, molt importanti decisiu, per prevenir i lluitar contra 
els abusos, amb accions concretes que consisteixen a 
garantir la màxima transparència i evitar nous casos en 
el futur. S’adreça als bisbes i també als sacerdots, 
religiosos i persones consagrades. Però s’adreça, en 
definitiva, a tots els cristians, perquè ens recorda que 

tots estem cridats, pel nostre baptisme, per la nostra unió amb Crist, el Fill de Déu, a ser 
sants, a ser llum enmig del món. D’aquí ve la importància de sentirnos tots implicats en 
aquest camí de conversiói que afrontem plegats el futur, que és comú per a tots nosaltres.  
 
I com diu el Papa: “Perquè aquests casos, en totes les seves formes, no passin més, cal 
una conversió contínua i profunda dels cors, testificada per accions concretes i eficaces que 
ens involucrin a tots a l’Església”. Aquest és, doncs, el nostre compromís.  
 
És hora de reaccionar amb força i valentia contra el drama dels abusos a menors i 
persones vulnerables. És hora de treballar tots plegats per regenerar la nostra societat i 
recuperar els valors morals. És hora de mirar “l’altre” com un ésser amb dignitat i no pas 
com un objecte dels meus capricis o plaers. Tot ésser humà té en si mateix una gran 
dignitat que ha de ser valorada, respectada i protegida sempre i per tothom. 
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Noves normes per a tota l'Església contra els qui abusen o 
encobreixen 

 
Per Catalunya Religió. 9/05/2019  
https://www.catalunyareligio.cat/ca/noves-normes-tota-esglesia-contra-qui-abusen 

(Andrea Tornielli / Vatican News) "Vos estis lux mundi, vosaltres sou la llum del món.... 
Nostre Senyor Jesucrist crida a cada creient a ser un brillant exemple de virtut, integritat i 
santedat”. Agafat de l'Evangeli de Mateu, aquests són el títol i les primeres paraules del 
nou Motu proprio de Francesc dedicat a la lluita contra els abusos sexuals comesos per 
clergues i religiosos, així com les accions o omissions de bisbes i superiors religiosos 
"amb la intenció d'interferir o evadir" les investigacions dels abusos. 

El Papa recorda que "els crims d'abús sexual ofenen Nostre Senyor, causen danys físics, 
psicològics i espirituals a les víctimes i fan mal a la comunitat dels fidels", i esmenta la 
responsabilitat especial que tenen els successors dels apòstols en la prevenció d'aquests 
crims. 

El document és un fruit més de la trobada sobre la protecció dels menors celebrat al 
Vaticà el febrer de 2019. En el text s'estableixen noves normes de procediment per a 
combatre els abusos sexuals i assegurar que els bisbes i els superiors religiosos passin 
comptes del seu treball. És una normativa universal, que s'aplica a tota l'Església Catòlica. 
  
Un "taulell" per a les queixes en cada diòcesi 
Entre les novetats previstes es troba l'obligació per a totes les diòcesis del món de 
comptar, per a juny de 2020, amb "un o més sistemes estables i fàcilment accessibles al 
públic per presentar informes" sobre els abusos sexuals comesos per clergues i religiosos, 
l'ús de pornografia infantil i l'encobriment dels mateixos abusos. El que es vol és que les 
persones que han patit abusos puguin recórrer a l'Església local amb la seguretat que 
seran ben rebudes, que estaran protegides de les represàlies i que els seus informes 
seran tractades amb la màxima seriositat. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/noves-normes-tota-esglesia-contra-qui-abusen
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-05/papa-francisco-nuevas-normas-para-iglesia-contra-abusan-encubren.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
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Obligació d'informar 
Una altra novetat es refereix a l'obligació de tots els clergues, religiosos i religioses, 
“d’informar amb promptitud" a l'autoritat eclesiàstica de totes les denúncies d'abusos de 
les que tinguin coneixement, així com de les omissions i encobriment en la gestió dels 
casos d'abusos. Si fins ara aquesta obligació es referia, en cert sentit, només a la 
consciència individual, a partir d'ara es converteix en un precepte legal universalment 
establert. 
  
No només l'abús infantil 
El document abasta no només l'assetjament i la violència contra els nens i els adults 
vulnerables, sinó també la violència sexual i l'assetjament resultant de l'abús d'autoritat. 
Aquesta obligació també inclou qualsevol cas de violència contra les religioses per part de 
clergues, així com el cas d'assetjament a seminaristes o novicis majors d'edat. 
  
Els "encobriments" 
Un dels elements més importants és la identificació, com a categoria específica, de 
l'anomenada conducta d'encobriment, consistent en "accions o omissions destinades a 
interferir o evadir investigacions civils o investigacions canòniques, administratives o 
penals, contra un clergue o religiós en relació amb els delictes" d'abús sexual. Es tracta 
d'aquells que, investits de posicions de particular responsabilitat en l'Església, en lloc de 
perseguir els abusos comesos per uns altres, els han ocultat, protegint al presumpte 
infractor en lloc de protegir les víctimes. 
  
Protecció a les persones vulnerables 
“Vos estis lux mundi” subratlla la importància de protegir els menors (persones menors de 
18 anys) i a les persones vulnerables. De fet, la noció de "persona vulnerable" és més 
àmplia, ja que no es limita a les persones que no tenen "ús habitual" de la raó, sinó que 
s'amplia per incloure els casos ocasionals i transitoris d'incapacitat per a comprendre i 
voler, així com les discapacitats físiques. Referent a això, el nou Motu proprio fa ressò de 
la recent Llei del Vaticà (CCXCVII del 26 de març de al 2019). 
  
Respecte de les lleis dels Estats 
L'obligació d'informar a l'ordinari del lloc o al superior religiós no interfereix ni modifica cap 
altra obligació d'informar que pugui existir en les lleis dels respectius països: les normes, 
en efecte, "s'apliquen sense 
perjudici dels drets i obligacions 
establerts en qualsevol lloc per 
les lleis de l'Estat, en particular 
les relatives a les obligacions 
d'informació a les autoritats 
civils competents". 
  
Protecció dels denunciants i 
de les víctimes 
També són importants els 
paràgrafs dedicats a la protecció 
dels que es presenten per 
informar. Aquells que denuncien 
abusos, segons les disposicions 
del Motu proprio, no poden ser 
objecte de "prejudicis, represàlies o discriminació" a causa del que han informat. 
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Cal atendre el problema de les víctimes que en el passat han estat reduïdes al silenci: 
aquestes normes universals estableixen que "no se'ls pot" imposar "cap obligació de 
silenci pel que fa al contingut" de l'informe. Òbviament, el secret confessional segueix sent 
absolut i inviolable i, per tant, no es veu afectat de cap manera per aquesta normativa. 
també afirma que les víctimes i les seves famílies han de ser tractades amb dignitat i 
respecte i han de rebre assistència espiritual, mèdica i psicològica adequada. 
  
Investigacions a càrrec dels bisbes 
El Motu proprio regula les investigacions dels bisbes, cardenals, superiors religiosos i de 
tots aquells que tenen, en diversos càrrecs, si més no temporalment, la direcció d'una 
diòcesi o d'una altra Església particular. Aquesta disciplina s'ha d'observar no només si 
aquestes persones són investigades per abusos sexuals comesos directament, sinó 
també quan es denunciï que han "encobert" o que no han volgut perseguir els abusos dels 
que han tingut coneixement, i que era el seu deure contrarestar. 

  
El paper del metropolità 
La novetat pel que fa a la participació de l'arquebisbe metropolità en la investigació prèvia 
és significativa, ja que rep un mandat de la Santa Seu per investigar si la persona 
denunciada és un bisbe. El seu paper, tradicional a l'Església, es veu reforçat i testifica el 
desig d'aprofitar els recursos locals també per a les qüestions relatives a la investigació 
dels bisbes. 
El responsable de la investigació després de trenta dies envia a la Santa Seu "una relació 
informativa sobre l'estat de les investigacions", que "s'ha de concloure en el termini de 
noranta dies" (són possibles pròrrogues per "raons justes"). D'aquesta manera 
s'estableixen determinats terminis i, per primera vegada, s'exigeix als dicasteris 
interessats que actuïn amb promptitud. 
  
Implicació dels laics 
Citant l'article del Codi Canònic que subratlla la preciosa contribució dels laics, les normes 
del Motu proprio preveuen que el metropolità, en la realització de les investigacions, pot 
recórrer a l'ajuda de "persones qualificades", segons "la necessitat del cas i , en particular, 
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tenint en compte la cooperació que poden oferir els laics ". El Papa ha afirmat 
repetidament que les especialitzacions i capacitats professionals dels laics representen un 
recurs important per a l'Església. 
Les normes preveuen ara que les conferències episcopals i les diòcesis puguin preparar 
llistes de persones qualificades disposades a col·laborar, però la responsabilitat última de 
les investigacions recau en el Metropolità. 
 
 

Presumpció d'innocència 
Es reafirma el principi de la presumpció d'innocència de la persona acusada i serà 
informada de l'existència de la investigació quan així ho sol·liciti el Dicasteri competent. 
L'acusació només s'ha de notificar si s'obre un procediment formal i, si es considera 
apropiat per a garantir la integritat de la recerca o de les proves, pot ometre’s en la fase 
preliminar. 
  
Conclusió de la recerca 
El Motu proprio no fa canvis en les penes per delictes, però estableix el procediment per 
reportar i dur a terme la investigació prèvia. Al final de la investigació, el Metropolità (o, en 
alguns casos, el bisbe de la diòcesi sufragània amb més antiguitat de nomenament) remet 
els resultats al Dicasteri competent del Vaticà i, per tant, cessa la seva tasca. El Dicasteri 
competent procedeix llavors "d'acord amb la llei segons el que preveu el cas concret", 
actuant així sobre la base de les normes canòniques ja existents. Sobre la base dels 
resultats de la investigació prèvia, la Santa Seu pot imposar immediatament mesures 
preventives i restrictives a la persona investigada. 
Amb aquest nou instrument jurídic volgut per Francesc, l'Església Catòlica fa un pas nou i 
incisiu en la prevenció i lluita contra els abusos que posa l'èmfasi en accions concretes. 
Com escriu el Papa al principi del document: "Perquè aquests casos, en totes les seves 
formes, no es produeixin més, és necessària una conversió contínua i profunda dels cors, 
testificada per accions concretes i eficaces que involucrin a tots en l'Església". 
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Pobres capellans… 
 
El Full Parroquial. Núm. 4775 
Diòcesi de Girona 12 Maig 2019 
Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona 
 
Algunes vegades, des de fa temps, he sentit l’expressió «pobres capellans» 

en relació amb el greu problema de les acusacions de pederàstia a membres del clergat. 
S’entén que qui fa servir aquesta expressió vol salvar el bon nom de molts i molts 
capellans que viuen amb fidelitat i dignitat la seva opció i compromís amb el celibat. 
 
Per què recordo aquests fets en aquests moments? Per què aquest diumenge quart del 
temps pasqual? Perquè és el diumenge conegut com a diumenge del Bon Pastor, que es 
refereix a Jesucrist, però també, per tradició, és un dia en què recordem els capellans i la 
seva missió, a semblança del Bon Pastor. També aquest diumenge s’escau el dia de 
pregària per les vocacions. Per això m’ha semblat adient una breu reflexió pensant 
sobretot en els capellans i en els fets que des fa mesos tenen una gran repercussió 
mediàtica. 
 
Certament que des de fa temps vivim el dolor, la vergonya i les conseqüències d’aquests 
pecats i delictes, que afecten tota l’Església. Primer, afecten els qui som bisbes, preveres, 
diaques, religiosos... però també tots els qui som Església. Quan un membre d’aquest cos 
actua malament i peca, tots quedem d’alguna manera afectats. Quan algú ha estat acusat 
i condemnat per pederàstia és tota l’Església que queda afectada en la seva credibilitat i 
en el seu testimoniatge. Per això el sofriment és de tota l’Església, i també ho és 
l’afectació en la seva credibilitat, però molt especialment del clergat, que es pot considerar 
«sota sospita». 
 
Els qui són culpables, després de la investigació pertinent, han de complir les penes que 
la Santa Seu (Roma) i la justícia civil de cada país decideixi. Però, i la majoria que no són 
culpables? La majoria de capellans viuen amb fidelitat i dignitat la seva opció pel celibat, i 
tenen la sensació que se’ls contempla també com a sospitosos o, almenys, com a 
indignes de confiança. Aquesta sospita de desconfiança genera sofriment i afecta la seva 
missió. 
 
Per la seva missió de «pastors del Poble de Déu», com a predicadors de l’Evangeli, com a 
mestres de la fe, com a guies de l’esperit, necessiten ser considerats dignes de credibilitat 
i de coherència. 
En aquest diumenge, pensant en la majoria de capellans que no apareixen com a notícia 
en els mitjans, cal renovar la nostra confiança envers ells. Que cadascú pensi en aquells 
que coneix més, que l’han acompanyat en molts moments de la seva vida. Molts hem 
trobat en els capellans homes que ens han ajudat, que ens han batejat, ens han ajudat a 
creure, ens han ofert el tresor de l’Eucaristia; que han pregat amb nosaltres i per nosaltres 
en moments d’alegria i en moments de sofriment, que s’han preocupat per la vida de les 
persones i dels pobles. En definitiva, és Jesús el qui ha continuat la seva presència i acció 
per mitjà d’ells. És Jesús qui parla per la seva boca. És Jesús qui per mitjà d’ells 
converteix el pa i el vi en el seu Cos i la seva Sang, ens absol dels pecats, beneeix amb 
les seves mans, enforteix els malalts amb la santa Unció i el Viàtic, aconsella, 
acompanya, escolta, estima, serveix... 
Que els pecats i delictes d’alguns, que han de respondre davant l’Església i la societat, no 
enfosqueixin i facin oblidar el servei i testimoniatge de molts d’altres. 
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Protecció dels infants 
 
IMMA AMADEO 
 
Full dominical   12 de maig de 2019 
Església arxidiocesana de Barcelona 
 
L’Imma Amadeo i en Jordi Martínez han recollit, en el llibre 
Trencar el silenci: deu rostres, deu veus (Ed. Baula), el 
testimoni de deu persones de diferents àmbits que expliquen la 
tasca que desenvolupen per a la prevenció i la protecció de l’abús 

sexual a les obres educatives maristes. L’Imma Amadeo, cap de comunicació de Maristes 
Catalunya, afirma: «Si no caminem junts en aquesta lluita serà un tema molt complicat 
d’abordar, perquè no oblidem que les víctimes mereixen atenció i respostes.» 
 

 
 

Davant el coneixement d’abusos sexuals a menors en institucions cristianes, creus 
que s’ha reaccionat amb les mesures suficients? 
Crec que s’està fent molta feina dins les institucions. Prendre consciència del drama social 
que tenim al davant, assumir responsabilitats, fer llum; són processos necessaris que fan 
possible treballar la prevenció, la protecció i l’empoderament d’infants i joves. Ens ho 
estem prenent molt seriosament i s’estan aconseguint resultats. 
 
Creus que l’Església sortirà purificada d’aquesta crisi? 
Sí, perquè som en aquest punt de presa de consciència i no es pot mirar cap una altra 
banda. És un punt de no retorn. Tenim una realitat al davant que s’ha d’abordar amb les 
eines que facin falta. I l’Església, en tant que part de la societat, ha de formar part 
d’aquest procés. 
 
Què aporten els testimonis que recolliu en el llibre? 
Representen la veu de milers de persones que dins de la Institució marista estan 
treballant per la prevenció i la protecció d’infants i joves en 81 països. Aporten, des d’una 
visió molt íntima i molt personal, un punt de vista particular sobre la feina que estan fent 
en el seu àmbit concret —escola, obra social, Fundació Marista per a la Solidaritat 
Internacional, Equips de protecció de  
la Infància...—, per a la defensa dels drets dels infants. 
 
Òscar Bardají i Martín 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Mons. Planellas : «El origen del Cristianismo no se entiende sin 
TGN» 
 
El teólogo gerundense Joan Planellas i Barnosell es el nuevo arzobispo de Tarragona, 
sustituyendo a Jaume Pujol, quien renunció al cargo el pasado 8 de febrero, tras cumplir 
los 75 años. Planellas estaba en su despacho de la Facultat de Teología de Catalunya –
ubicada en la calle Diputació de Barcelona–, cuando respondió a las preguntas del Diari. 
Se trata de su primera entrevista como arzobispo. 
 

Joan Planellas i Barnosell, nuevo arzobispo de Tarragona. Opina que  la Iglesia 
debe «curar las heridas» de la política y reconoce que los casos de supuestos 

abusos «nos han dejado descolocados» 
 

¿Cómo y cuándo se enteró de su nuevo cargo? 
Fue por Semana Santa y fue una gran sorpresa. No me lo esperaba porque yo me he 
dedicado toda la vida a la docencia y a parroquias pequeñas. 
 
¿Se lo tuvo que pensar? 
Sí. Después de la oración y de la reflexión, decidí aceptar por un sentido de la 
responsabilidad. Hace 37 que soy sacerdote y, durante toda mi trayectoria, nunca me he 
negado a nada. 
 
¿Cómo cambia su vida a partir de ahora? 
Radicalmente. Paso de dar clases a la facultad y de dirigir parroquias pequeñas, a 
ponerme al frente de una archidiócesis. Mi objetivo, pero, seguirá siendo anunciar el 
Evangelio. Este es el gran tesoro que aportamos a la sociedad. Ofrecemos una nueva 
manera de vivir la vida de acuerdo con la vida y las palabras de Jesús. 
 

 



19 | 46 

 

¿Por qué cree que ha sido usted el escogido? 
Supongo que por el trabajo que he desarrollado en la Facultat de Teologia. Es lo único 
que puedo aportar. De todas maneras, esta pregunta debería hacérsela a ellos –
refiriéndose a la Santa Sede– 
 
¿Continuará dando clases a la facultad? 
No, he pensado que es mejor que no. Aunque continuaré vinculado a la institución ya que, 
por estatutos, el arzobispo de Tarragona debe ser 
el vicegrancanciller del Ateneu Universitari de Sant 
Pacià, del que depende la Facultat de Teologia. 
 
¿Qué deja en Girona? 
Todos los recuerdos de mi vida. Nací en Girona 
por una casualidad, pero me reconozco como hijo 
del Empordà. Estoy muy agradecido a la iglesia de 
Girona, es la que me ha nutrido de fe. 
 
¿Cuál será su tarea a partir de ahora? 
Escuchar, coordinar, discernir del bien y del mal, 
estar cerca de la gente y atento a la voz del pueblo 
cristiano. Para ello, necesitamos un organismo que 
esté cerca de las personas. Lo haré con humildad 
y sencillez, con el espíritu de conversión y 
sabiendo escuchar. Este es mi objetivo. 
 
Usted ha mostrado siempre un perfil que 
sintoniza perfectamente con el del Papa 
Francisco. 
Eso dicen. ¿Cuál es la reforma y el proyecto del Papa Francisco? No es otro que volver al 
Evangelio, que es lo mismo que hacer una iglesia más atenta al sentir del pueblo. 
 
¿Conoce Tarragona? 
La he visitado muchas veces, tanto a nivel docente como turístico. Además, conozco bien 
a los sacerdotes ordenados en los últimos quince años en Tarragona, porque he dado 
clases en el primer ciclo de la facultad. Por lo tanto, han sido mis alumnos y he forjado 
una conexión que me llena de orgullo. Para mi es importante, ya que me pueden ayudar 
en mi nuevo camino. Los presbíteros serán mis primeros amigos y colaboradores tan 
necesarios. 
 
¿Le han contado alguna cosa del territorio? 
El martes estuve todo el día en el Arzobispado de Tarragona. Hablamos de todo un poco, 
mi primera inmersión en la ciudad. Fue muy agradable. Tengo que decir que Jaume Pujol 
es una excelente persona. Me explicó cuestiones concretas, como por ejemplo, la 
estructura de las parroquias y de los sacerdotes. 
 
¿Y aprovechó para hablar con el alcalde Ballesteros? 
No. El martes no nos movimos del Arzobispado. Si Dios quiere, ya tendremos ocasión. 
 
En Tarragona hay parte del patrimonio un tanto dañado. ¿Tiene prevista alguna 
inversión? 
Cuando nos referimos al origen del cristianismo en nuestra tierra, tenemos que hablar 
inmediatamente de Tarragona. Solo de pensar que en el año 259 ya contábamos con los 
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martirios de Sant Fructuós, Auguri i Eulogi... Esto significa que entonces ya había un 
iglesia. Y esto es brutal. Este patrimonio debe conservarse y promover. Puedo decir que a 
nivel de iglesia se hará todo lo posible para que así sea. 
 

 
 

¿Su intención es jubilarse en Tarragona? 
Primero dejarme empezar –se ríe–. 
 
¿Cómo valora la tarea hecha por el arzobispo Jaume Pujol? 
Quiero manifestar mi cordial admiración por quien ha estado quince años al frente de la 
institución. Quiero agradecerle su dedicación y su servicio constante. El martes me enteré 
de algunos detalles concretos de su paso por el Arzobispado y entiendo que haya 
conseguido hacerse querer. A veces, solo nos fijamos en las grandes obras, pero también 
es importante juzgar a los obispos por el trato personal. 
 
¿Qué le pareció su renuncia en plena polémica por el tema de los abusos? 
Fue pura casualidad. Algún medio de comunicación lo interpretó mal, pero fue una 
coincidencia en el tiempo. Los arzobispos deben presentar su renuncia al cumplir 75 
años. 
¿Se equivocó Pujol cuando habló de «un mal momento» de los sacerdotes 
acusados por presuntos abusos? 
Creo que la iglesia en general se ha quedado descolocada por la gravedad del tema. 
Debemos tener la capacidad de reaccionar y actuar con justicia, misericordia y transpa 
rencia. Son las tres palabras claves ante esta situación. 
 
El pasado sábado, usted también habló de misericordia para los sacerdotes 
acusados. 
Primero hablé de misericordia y justicia para las víctimas, que es lo más importante. 
También hablé de misericordia para los religiosos, para cumplir con su pena canónica y 
civil, y para una posible rehabilitación. No dejan de ser personas. Ahora parece que solo 
sean los sacerdotes los que cometen este tipo de delito. 
 
Dijo que abriría una investigación en Tarragona. 
Así lo haré. Hay que saber e indagar sobre lo que pasó. 
 
¿Y por qué no se ha hecho antes? 
Lo desconozco. 
 
Dicen que usted es el arzobispo independentista por haber colgado una ‘estelada’ 
en la parroquia de Jafre. 
Son unos hechos muy antiguos, que ocurrieron hace seis años. Y ahora, deciden sacarlo. 
No quiero entrar en esta polémica. Lo único que puedo decir es que la iglesia manifiesta 
su profundo amor por el pueblo, por el país. Nos tenemos que poner al servicio del 
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pueblo. Como ya han dicho otros obispos, debemos reconocer la personalidad y los 
rasgos nacionales propios de Catalunya, en el sentido más genuino de la expresión. 
Ahora bien, la iglesia no debe identificarse con ningún color político ni ideología. Para ello 
están los representantes políticos que, en lugar de intentar ganar al adversario, deberían 
trabajar para el bien común. 
 
¿Qué papel debe tener la iglesia en el tema del Procés? 
El de curar las heridas, como elemento de cohesión. La Guerra Civil abrió una herida 
terrible en este país, y la transición, la tapó y curó. Ahora, con todo esto del Procés, se ha 
vuelto a abrir. Nos toca calmar los corazones exaltados, que tenemos muchos, y temperar 
los ánimos. Como sacerdote en Girona, el esfuerzo ha implicado un gran sufrimiento. 
 
¿Qué opina sobre la eutanasia? 
Creo que la vida no puede interrumpirse de una manera repentina. Ahora bien, ante una 
persona moribunda o que se encuentra al final de su vida, querer alargarle artificialmente 
la vida es un error.  
 
Un informe dice que, en la ciudad, hay 130 fincas de diferentes confesiones 
religiosas, que se han ahorrado unos 800.000 euros en concepto de IBI. ¿Qué 
opina? 
La misma pregunta le hizo Jordi Évole al Papa Francisco en La Sexta. Contestaré en la 
misma línea. La iglesia debe pagar el IBI de aquellos edificios donde se llevan a cabo 
actividades lucrativas. Todo el patrimonio que sirva para el bien común y la actividad 
pastoral debe estar exento del impuesto. 
 
¿Cómo se espera que sea su toma de posesión, el próximo 8 de junio? 
Espero una festividad bonita, un día de joya para el pueblo cristiano. Supongo que 
vendrán muchos gerundenses y también gente de la facultad. Estoy abierto a lo que 
decida el Ayuntamiento de Tarragona. 
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El Pacte de les Catacumbes i l’arquebisbe Planellas 
 
Vilaweb.cat 
Josep Miquel Bausset 07.05.2019 
 
Som molts els qui ens hem alegrat del nomenament del mossèn gironí Joan Planellas 
com a arquebisbe de Tarragona. I ha estat el teòleg Xabier Pikaza qui ens ha recordat 
que el treball més important sobre l’origen i el context eclesial del Pacte de les 
Catacumbes és del nou arquebisbe de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però què va significar aquell pacte? Va ser el 16 de novembre de 1965, a punt d’acabar el 
concili Vaticà II, quan una quarantena de bisbes de tot el món, reunits a les catacumbes 
de Santa Domitila, firmaren un text conegut com el Pacte de les Catacumbes. Amb aquell 
document, els bisbes que el signaren es comprometien a caminar amb els pobres en una 
església per als pobres. Aquest anhel, plasmat en aquell text, el va recuperar el papa 
Francesc quan el 16 de març de 2013, tres dies després d’haver estat elegit bisbe de 
Roma, en el discurs que va fer als representants dels mitjans de comunicació que havien 
assistit al conclave digué: ‘Com voldria una Església pobra i per als pobres!’ 
 
El 13 de març de 2013, com va explicar després el papa Francesc, en veure que al 
conclave el seu nom ja havia arribat a les dues terceres parts dels vots, el cardenal 
Claudio Hummes, que era al seu costat, abraçà el cardenal Bergoglio i li digué: ‘No 
t’oblides dels pobres.’ Com explicava després el papa Francesc, ‘Eixa paraula entrà ací: 
els pobres, els pobres. I vaig pensar en Francesc d’Assís. Francesc és l’home de la pau. I 
així va vindre el seu nom al meu cor. Francesc d’Assís és per a mi l’home de la pobresa, 
l’home de la pau, l’home que estima i custodia la creació.’ D’aquesta manera tan senzilla, i 
per recordar els pobres, el papa Bergoglio volgué, quan fou elegit bisbe de Roma, prendre 
el nom de Francesc. 
 
El Pacte de les Catacumbes expressava el desig dels bisbes de viure d’una manera més 
senzilla, fent-se igual als pobres. El document firmat per aquells quaranta bisbes 
presentava tretze punts, l’últim dels quals era el compromís de fer públic aquest document 
quan els bisbes arribaren a les seues diòcesis. El text començava així: ‘Nosaltres, bisbes, 
reunits en el Concili Vaticà II, conscients de les deficiències de la nostra vida de pobresa 
segons l’Evangeli; motivats els uns pels altres en una iniciativa en la qual cadascun de 
nosaltres ha evitat de sobreeixir i de ser altiu; units a tots els nostres germans, ens 
comprometem a fer el que segueix.’ 
 
Afirmaven que procurarien viure ‘segons l’estil ordinari’ de la població en allò que respecta 
a casa, menjar, mitjans de locomoció. I afegien: 
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«Renunciem per sempre a l’aparença i la realitat de les riqueses, especialment en el vestir 
i en símbols de metalls preciosos. Ni or ni plata. 
 
No posseirem béns mobles ni immobles, ni tindrem comptes al banc a nom propi; i, si és 
necessari posseir alguna cosa, ho posarem tot a nom de la diòcesi, o de les obres socials 
o caritatives. 
 
Rebutgem que verbalment o per escrit ens anomenen amb noms i títols que expressen 
grandesa i poder (Eminència, Excel·lència, Monsenyor…). Ens estimem més que ens 
anomenen amb el nom evangèlic de Pare. 
 
En el nostre comportament i relacions, evitarem tot allò que puga semblar concessió de 
privilegis, primacia o fins i tot preferència als rics i als poderosos (per exemple, en 
banquets oferts o acceptats, en servei religiosos). 
 
Igualment evitarem de propiciar o adular la vanitat pel fet de recompensar o sol·licitar 
ajuts. Convidarem els fidels a considerar les seues donacions com una participació normal 
al culte, a l’apostolat i a l’acció social. 
 
Conscients de les exigències de la justícia i de la caritat, procurarem transformar les obres 
de beneficència en obres socials, 
basades en la caritat i en la justícia, 
que tinguen en compte a tots i a 
totes, com un humil servei als 
organismes públics competents. 
 
Farem tant com podrem perquè els 
responsables del nostre govern i dels 
nostres serveis públics posen en 
pràctica les lleis, estructures i 
institucions socials que són 
necessàries per a la justícia, la 
igualtat i el desenrotllament harmònic 
i total de tot home i de tots els 
homes. 
 
Ens comprometem a compartir la nostra vida amb els nostres germans en Crist, 
sacerdots, religiosos i laics, per tal que el nostre ministeri siga un autèntic servei. 
 
Ens esforçarem a revisar la nostra vida amb ells; buscarem col·laboradors, per poder ser 
més animadors segons l’Esperit, que no caps segons el món; procurarem fer-nos tan 
humanament com siga possible presents, ser acollidors; ens mostrarem oberts a tothom, 
siga quina siga la seua religió.’ 
 
Finalment els signants del Pacte de les Catacumbes es comprometien, en tornar a les 
pròpies diòcesis, ‘a fer saber aquestes resolucions als nostres diocesans, demanant-los 
que ens ajuden amb la seua comprensió, la seua col·laboració i les seues oracions’. I el 
text acabava amb la súplica: ‘Que Déu ens ajude a ser-hi fidels.» 
 
El treball del bisbe Jaume Planellas sobre el Pacte de les Catacumbes ens ha d’ajudar a 
actualitzar-lo perquè els cristians siguem més fidels a l’Evangeli i més creïbles davant la 
nostra societat, esdevenint servidors dels pobres, tal com ens demana el papa Francesc. 
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Pregar per les vocacions  
 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 
CATALUNYA CRISTIANA 
12 MAIG 2019 
 

 
Aquest diumenge, dia 12 de maig, celebrem la Jornada Mundial de Pregària per les 
Vocacions, en el diumenge IV de Pasqua i anomenat del Bon Pastor.  
 
Va ser el 1951 quan la revista Rogate Ergo insistia en la creació d’un «Dia per les 
vocacions». I un any després el mateix suggeriment es va fer palès des de la revista 
Ecclesia. El papa sant Joan XXIII, 10 anys més tard, impulsat per diferents iniciatives 
particulars i les dues peticions de les revistes esmentades anteriorment, va instituir per a 
Itàlia el «Dia nacional per a les vocacions eclesiàstiques».  
 
I el 1964, el 23 de gener, el beat papa Pau VI va instituir oficialment la JMOV (Jornada 
Mundial d’Oració per les Vocacions). 
 
La primera Jornada mundial es va celebrar 
l’11 d’abril del 1964, diumenge del Bon 
Pastor, IV diumenge de Pasqua. I en un 
radiomissatge el Papa va adreçar unes 
paraules, manifestant: «Que el diumenge 
d’avui, anomenat del Bon Pastor en la litúrgia 
pel seu Evangeli, vegi unides en un únic 
batec de pregàries els escamots generosos 
de catòlics arreu del món per demanar al 
Senyor els obrers que necessiten les seves 
messes... I perquè aquesta Jornada mundial 
de pregàries per les vocacions sacerdotals i 
religioses tingui el ressò que mereix, hem 
volgut adreçar les nostres paraules d’alè a tots els nostres estimats fills, perquè cap d’ells 
descuidi un deure tan greu i responsable.»  
 
Dissabte 9 de març d’aquest any, el Vaticà va difondre el missatge del papa Francesc per 
a la JMOV, que porta per títol: «La valentia d’arriscar per la promesa de Déu.»  
 
En el missatge, el Papa ens recorda que la vocació és una invitació del Senyor a 
implicarse en el camí que Ell va pensar per a cada persona. I diu: «Per seguir la crida del 
Senyor ens hem d’implicar amb tot el nostre ésser i córrer el risc d’enfrontarnos a un repte 
desconegut; hem de deixar tot el que ens pot tenir lligats a la nostra petita barca, i que ens 
impedeix prendre una decisió definitiva; se’ns demana aquella audàcia que ens impulsi 
amb força a descobrir el projecte que Déu té per a la nostra vida.»  
 
I conclou el papa Francesc el missatge expressant: «En aquesta Jornada, ens unim en 
oració demanant al Senyor que ens descobreixi el seu projecte d’amor per a la nostra 
vida, i que ens doni el valor per arriscarnos en el camí que ell ha pensat per a nosaltres 
des de l’eternitat.» 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Ordenacions al Monestir de Poblet 

 
http://www.poblet.cat/index.php?MQ%3D%3D&LDE5Mw%3D%3D 
 
 
 

Fra Eduard Rey: «Reduir-se no és sinònim de desaparèixer» 
 
CARME MUNTÉ Catalunya cristiana 5 maig 2019 
 
Als seus 41 anys, el barceloní Eduard Rey ha afegit una nova responsabilitat a la que ja 
tenia com a provincial de Catalunya i Balears dels Caputxins, orde al qual va entrar amb 
només 19 anys. Els religiosos i les religioses catalans l’han escollit nou president de la 
Unió de Religiosos de Catalunya (URC), en substitució del claretià Màxim Muñoz, que ho 
ha estat els darrers vuit anys. «Afronto aquesta nova etapa amb ganes de conèixer la 
diversitat religiosa a Catalunya», ha expressat Rey. Durant dotze anys ha estat mestre de 

 
 
El dia 27 d'abril, Dissabte dins l'Octava de Pasqua, durant la missa conventual de les 
10:00 h., el nostre germà fra Borja Peyra ha rebut l’ordenació presbiteral, i els nostres 
germans fra David Renart i fra Bernat Folcrà l'ordenació diaconal, per la imposició de 
mans i la pregària del senyor arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells. 
 
L’ordenació no aporta res d’essencial a la consagració monàstica que els nostres germans 
van rebre en el seu dia. La tradició monàstica més genuïna —a desgrat de llargs segles de 
deformació— l’ha considerada sempre com quelcom afegit, i més aviat era vista amb recel 
pels antics pares del desert. Fins i tot sant Benet, que pertany ja a un període més 
evolucionat, l’accepta en la seva Regla amb una certa recança (cf. Regla de sant Benet, 
62). Aquestes breus consideracions ajuden a situar correctament el ministeri ordenat en 
l’àmbit de la vocació monàstica. Es tracta d’un nou servei —certament qualificat— que el 
monjo —servidor per definició— prestarà a la seva comunitat —l’escola del servei del 
Senyor (RB, pròleg 45)—, un servei que solament l’abat pot demanar al monjo. No és per 
tant el monjo qui demana espontàniament de ser ordenat, sinó l’abat qui el crida i li 
proposa, en nom de l’Església, aquest servei. 
 
L’església que és a Poblet ha viscut amb goig aquest dia, un dia que ha estat ocasió 
propícia per a expressar i nodrir la seva comunió eclesial en la persona del bisbe del lloc, 
Jaume Pujol. 

http://www.poblet.cat/index.php?MQ%3D%3D&LDE5Mw%3D%3D
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novicis al convent dels Caputxins d’Arenys de Mar, responsabilitat que li ha permès 
aprofundir en l’essència de la vida religiosa, mentre que ara li tocarà aprofundir en la seva 
enorme diversitat. 
 
Segons ha destacat Rey, l’URC «és un lloc de trobada i de formació entre tots els que 
compartim una forma de vida que té els seus distintius comuns en els tres vots (pobresa, 
castedat i obediència), però la manera d’abordar-los, de viure’ls i d’organitzar-nos és 
profundament diferent». 
 

 
 
En una entrevista concedida a Ràdio Estel, en concret a l’espai Temps de diàleg, dirigit i 
presentat per Ignasi Miranda, fra Eduard Rey ha reflexionat al voltant de la crisi de 
vocacions a la vida religiosa. I ho ha fet amb una gran dosi de realisme: «Estem en un 
moment en què no podem dir que la vida religiosa s’estigui envellint, sinó que ja ha 
envellit, de manera que ja podem albirar com serà d’aquí a 10 o 20 anys.»  
 
Dit això, també ha remarcat que «reduir-se no és sinònim de desaparèixer, són dues 
coses diferents», i ha afegit que «del que es tracta és de viure la vocació amb passió i 
amb tot el cor, de manera que la nostra forma de vida sigui atractiva per a altres 
persones». Per a fra Eduard Rey, ser religiós o religiosa no és tant optar per una forma de 
vida concreta, com respondre al que Déu et demana. «Sentir que Déu et crida és el que 
t’empeny cap a una forma de vida concreta.»  
 
La Unió de Religiosos de Catalunya va néixer l’any 1980 i està formada pels responsables 
de les congregacions i instituts de vida religiosa presents a Catalunya. Celebra dues 
assemblees cada any i impulsa el treball conjunt entre els religiosos, la formació 
compartida i la seva aportació a la societat.  
 
La junta directiva de l’URC també la integren la germana Rosa Masferrer, de les 
Religioses de Sant Josep de Girona (vicepresidenta); i com a vocals el pare»Eduard Pini, 
de l’Escola Pia de Catalunya, la germana»Mercè Arimany, de les Hospitalàries de la 
Santa Creu, la germana Maria Rosa Masramon, Dominica de l’Anunciata, el pare Llorenç 
Puig, jesuïta, i el germà marista Lluís Serra com a secretari general. 
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Les Germanetes dels Pobres inauguren la casa de Vic 
 
CATALUNYA CRISTIANA 12 maig 2019 
 
La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya i de la 
diòcesi de Vic, ha estat una festa per a les Germanetes dels 
Pobres i la ciutat de Vic. El bisbe Romà Casanova i 
l’alcaldessa Anna Erra van inaugurar la nova residència de 
la congregació, un complex de 75 habitacions amb tots els 
serveis moderns per a la cura dels ancians. Les obres, amb 
un cost de vuit milions d’euros, han durat gairebé tres anys i 
han permès la continuïtat del llegat de santa Joana Jugan a 
la Plana de Vic, després de 131 anys, en un moment en el 
qual moltes cases a Catalunya i a la resta de l’Estat 
espanyol es van veure obligades a tancar per manca de 
recursos.  
 

La clau la va donar Anna Erra: «La ciutat de Vic té molt clar el paper que han tingut les 
Germanetes durant més de cent anys. L’Ajuntament només s’ha limitat a ser l’altaveu de 
les seves necessitats. La resta ha estat cosa dels benefactors.» L’alcaldessa va defensar 
el paper de Vic com una ciutat oberta i d’acollida: «És una cosa que es reflecteix molt bé 
en una institució com les Germanetes i en una societat com la vigatana.» «Un dia històric 

per a la ciutat», recordava la tenaç mare sor 
Montserrat davant d’un auditori d’unes 400 persones. 
«Avui només hi ha dos protagonistes: Déu i els 
pobres. La resta som instruments», apuntava sor 
Concepción de la Cruz, germana provincial. I sor 
María del Monte, superiora general, incidia en 
l’essència de la congregació: «Que siguem una casa 
de caritat i servei.» 
 
Els assistents a l’acte van poder gaudir d’un 

documental que relata la història de les Germanetes dels Pobres des de la seva arribada 
a Vic el 1888, en plena ebullició cultural de la Renaixença, de la mà del bisbe Josep 
Morgades. L’agost del 1902, el seu successor, Josep Torras i Bages, inaugurava la casa 
al carrer Montserrat, ara remodelada, de la qual s’ha conservat el monument a Jesús 
Redemptor i la capella. L’autor de La tradició catalana va fer l’impossible per al 
desenvolupament de l’obra de la santa francesa a la Plana de Vic. 
 
Ho va comentar molt bé Romà Casanova, hereu d’aquells bisbes precursors del 
catalanisme: «Estem orgullosos que les germanetes continuïn aquí i com a bisbe 
d’aquesta diòcesi és un goig perquè fan un treball molt ben fet.» 
 
Moments abans, en l’homilia celebrada a la capella, el bisbe de Vic va reivindicar l’esperit 
de la santa bretona: «El 1839 comença la història de santa Joana quan cedeix el seu llit a 
una anciana cega i ella se’n va a les golfes. Aquella realitat és la mateixa que tenim avui a 
Vic.» El prelat va recordar que aquesta casa té com a fonament «l’esperança i un horitzó 
de futur en un moment d’incertesa, crisi i dificultats». «Obres com aquelles s’expliquen 
perquè es fonamenten en l’esperança en Déu.»  

El prelat de Vic va dir que no hi ha cap altre interès en aquesta obra que no sigui la caritat: 
«No hi ha poder ni benefici. Només amor i servei.» «Aquesta és la casa de l’amor, l’alegria 
i la vida. Aquí la persona humana es respecta fins al darrer alè de la vida.» 
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Presentació a Barcelona del llibre “ Francisco de Asís. El santo 
que todo lo hermana” 

 
El pasado 9 de mayo se presentó en el Centro Sant Francesc d’Assís de Barcelona el 
libro Francisco de Asís. El santo que todo lo hermana del franciscano Luis Larra Lomas 
párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Madrid, colabora en el programa 
El Espejo de la Cadena COPE y dirige la revista Antena Conventual. Con anterioridad 
había sido redactor jefe en la revista Mundo Negro, director adjunto del programa El Día 
del Señor, de TVE, y responsable de la Agencia de Noticias de Vida Religiosa IVICON, de 
la Conferencia Española de Religiosos, de la que fue uno de sus creadores. 
 
Sobre el libro 
 
Probablemente Francisco de Asís sea el santo del que más se ha escrito en la historia de 
la Iglesia. ¿Qué aporta entonces esta nueva biografía? Como explica su autor, el 
franciscano conventual Luis E. Larra, únicamente el afán por acercarse al personaje y 
descubrir a la persona, y reconocer que lo que Dios hizo con Francisco en Asís en el siglo 
XIII lo puede hacer hoy con cada uno de nosotros en el siglo XXI. Ante la Iglesia rica y 
opulenta de la época medieval, él es el santo de los pobres; frente a una sociedad donde 
impera la competitividad, él es el santo de la fraternidad. Su imponente figura sigue siendo 
plenamente actual: es el santo que hoy necesitan la Iglesia y la sociedad. Completan esta 
biografía una cronología y una bibliografía seleccionada. 
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"Compartim la vida, imaginem el futur". En marxa el Fòrum 
Provincial Marista 
 
MARISTES 
13.05.2019 

El Fòrum Provincial Marista ja està en marxa. Durant quatre dies, un centenar de 
persones provinents de tota la Província L'Hermitage, somiaran quin futur volen per a la 
institució marista. Dels resultats de les dinàmiques, les reflexions i les estones de 
compartir, n'han de sorgir orientacions que desembocaran al Capítol Provincial que se 
celebrarà aquest estiu.  
 
El Germà Pere Ferré, provincial de L'Hermitage, ha donat la benvinguda als participants i 
els ha agraït "que continuïn apostant per la vida i la missió maristes". Ha destacat que al 
Fòrum hi participen dos terços de laics i laiques i un terç de germans maristes i ha incidit 
en la idea que "no era normal que a l'hora de plantejar el futur de la vida i la missió 
marista no es comptés amb tota la riquesa dels germans i laics junts".  
 
El Fòrum és un espai per conversar i fer experiència de la vida i la missió maristes. Des 
que va arrencar, al mes de setembre, s'han organitzat 50 MaristCamp (diàleg sobre les 
inquietuds, les necessitats, les esperances de la realitat marista local) i 52 Tallers 
(propostes d'experiències a nivell local i de país vinculant les crides del XXII Capítol 
General), on han participat més d'un miler de persones. 
 

 
 
Com ha recordat el Germà Pere Ferré en la benvinguda, "el més important d'aquests dies 
són les preguntes que ens podem fer, es tracta de pensar, d'imaginar sense por i fer 
història. I fer-ho inspirats per la casa on va viure Marcel·lí Champagnat".  
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Pregària de la Família Franciscana de Catalunya 
 
Dimarts, dia 14, vam tenir la pregària que 
tots els mesos ens reuneix a la família 
franciscana de Catalunya. 
 

Aquest curs el tema escollit és: “Els màrtirs 
de la família franciscana”. 
 

Les caputxines de la Mare del Diví Pastor i 
les Franciscanes Missioneres de la Nativitat 
(Darderes), van ser les encarregades de 
preparar la pregària del mes de maig. Vam 
pregar tot recordant les màrtirs de les dues 
famílies: tres caputxines (Mª Auxilio Noguera, 
Andrea Solans i Patrocinio Vilanova) i una dardera (Mª de las Mercedes Antelo). És un bé 
tenir màrtirs que intercedeixin per nosaltres a Déu! Benet XVI a “Porta Fidei” va dir: “Per la 
fe, els màrtirs van lliurar la seva vida com a testimoni de la veritat de l’Evangeli, que els 
havia transformat i fet capaços d’arribar fins el major do de l’amor, amb el perdó dels seus 
perseguidors.” 
 

Consol Muñoz, fmic 
 

Mare meva, Maria! 
 
Montserrat Unterlöhner Salvat Monja de Sant Benet de Montserrat 
CATALUNYA CRISTIANA 12 MAIG 2019 
 

Benet he fet un llarg camí en les meves idees, creences i sentiments 
sobre la fe i la religió...  Sento que ara estic davant d’un horitzó més 
ample on les certeses són més difoses i les veritats més inabastables, però més palpables 
alhora... La paradoxa ha arribat a ser una bona companya de viatge i mentre experimento 
que el petit conté el gran, sento que la ignorància forma part de la saviesa. 
 

Una de les figures que més ha canviat en el meu imaginari espiritual és la de Maria, la 
Mare de Déu. I malgrat el canvi, que es pot considerar copernicà, el cert és que no l’he 
viscut com un trencament, no se m’ha desmuntat res del que suposava Maria per a mi, 
sinó que n’he enriquit el sentit. Un sentit que, ultrapassant límits, irromp amb força en la 
vida contemporània. Què vull dir amb això? Doncs que Maria, per a mi, ha passat de ser 
un model d’obediència, dòcil i previsible, inscrita en una circumstància històrica particular 
del pla de Déu; a ser un autèntic model de persona viva, plena, conscient i lliure; atenta i 
responsable de les pròpies decisions.  
 

Maria ens interpel·la a viure a fons, més enllà de convencionalismes i d’idees 
preconcebudes. Va ser la primera persona capaç de reconèixer i creure en la seva 
naturalesa de Filla de Déu. Va sentir Déu des del seu ésser més profund, es va saber 
plena de gràcia i, a partir d’aquí, va viure l’encarnació del Messies, el Déu fet home.  
 

Maria s’anticipa a la resta de la humanitat en la seva capacitat de confiança i acollida de 
Déu. S’adona que la realitat més inhòspita i humil, de manera incomprensible, és el lloc 
que Déu s’ha escollit per venir a trobar-nos. Maria sap que la felicitat i la plenitud no són 
fora del nostre abast, ans al contrari! I ens diu que totes les persones estem fetes per ser 
felices, per donar i rebre amor de manera incondicional i il·limitada.  

Enamorem-nos de la nostra naturalesa divina! Fiem-nos-en i diguem-li sí com va fer 
Maria! Què esperem? 
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@ReligiososCat 

 

facebook 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiu-nos al twitter i al facebook 
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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/


33 | 46 

 

  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Jornadas de Pastoral de la Salut, Setmana i recés d´ecologia 
integral  
 

Madrid, 28 de marzo de 2019 (IVICON).- El 
Área Sociosanitaria de la CONFER organiza los 
días 7 y 8 de mayo las jornadas con el tema: 
“La vida espiritual y la práctica religiosa desde 
la pastoral de la salud”. 

Se pretende, profundizar en la dimensión 
espiritual y religiosa de la persona así como dar 
a conocer nuevos conceptos, nuevas 
herramientas y estrategias que permitan el 
acercamiento a la persona que sufre, sin un 
planteamiento previo de tipo religioso sino 
desde la diversidad y pluralidad y cómo generar 
un discurso espiritual que facilite el diálogo 
abierto desde el marco de la atención integral. 

Los destinatarios serán aquellos religiosos y 
laicos que trabajan en el campo de la salud, en 
contextos sociosanitarios o están interesados 
en estas jornadas. 

Tendrán lugar en las Religiosas del Amor de 
Dios, situadas en la calle Asura 90. 

 

Un año más os invitamos a participar en la SEMANA DE 
ECOLOGÍA INTEGRAL que José Eizaguirre y Conchi 
Sánchez animan en Valladolid y que apoyamos desde 
CONFER. Tendrá lugar del 7 al 13 de julio en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA. La experiencia está 
dirigida tanto a religiosos/as como a laicos/as. 

En el mismo lugar y en los días previos (del 5 al 7 de julio), 
José Eizaguirre ofrece unos días de RETIRO para profundizar 
en la espiritualidad de la conversión ecológica que 
necesitamos (adjuntamos). Se puede participar en las dos 
cosas o sólo en una de ellas, según las posibilidades de cada 
quien. 
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Como dice Francisco en LS, es imprescindible 
“difundir un nuevo paradigma acerca del ser 
humano, la vida, la sociedad y la relación con la 
naturaleza” (LS 215), generar una nueva visión 
que permita “recuperar los distintos niveles del 
equilibrio ecológico: el interno, con uno mismo; el 
solidario, con los demás; el natural, con todos los 
seres vivos; el espiritual, con Dios” (LS 210). 

Creemos que es verdaderamente urgente que 
nos abramos a transformar y enriquecer nuestra 
manera de entendernos, vivirnos y relacionarnos 
con nosotros mismos, con los otros, con la 
naturaleza, con Dios… para poder dar pasos 
decididos en la transformación de nuestros estilos 
de vida personales y comunitarios en la dirección 
que marca Laudato si´. Los últimos informes 
sobre deterioro medioambiental y sus 
consecuencias sociales nos emplazan a ello 
(Informe especial IPCC sobre Calentamiento 
Global/octubre 2018; Informe ONU/marzo 2019). 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a les 18.45, continuem fent la pregària per tots els qui participen en el 

judici a Madrid. 

Dansa  

contemplativa 

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

dimecres, 15 de maig 
de 8 a 9 de vespre 

Recés de Pasqua  

  Déu compta amb tu 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   especifiqueu si us quedeu a dinar  
   Més informació [clic] 

dissabte 25 de maig 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda 

Sortida 

comunitària 

 Sant Salvador 
      Museu Pau Casals  

 El Vendrell  

dissabte 1 de juny 
tot el dia 

sortida a les 8.30 

  

Monaquisme 
i Evangeli 

 Comunitat monàstica laical 
      amb la gna. Griselda Cos  

diumenge 2 de juny 

a les 6 de la tarda 

Vetlla de pregària  Vetlla de Pentecosta 

dissabte 8 de juny 
a les 7 de la tarda 

  

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/recesPasqua19.pdf


35 | 46 

 

Exercicis de Silenci 
contemplatiu  

 Meditació segons el mètode 
    de Franz Jalics 

   acompanyat per Glòria Andrés 

  

del divendres 12 
al diumenge 21 de juliol 

Setmana de 
Treball 

Espiritual 

 Descobreix la vida que s'amaga 
 dins teu a partir de textos de l'Evangeli 

   acompanya Teresa Vallvé 

   Cartell i contacte [clic] 

 Forma part del curs 
   Construeix la teva vida espiritual [clic] 
       2018-2019 - díptic 

 Informació del nou curs 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
       2019-2021 - cartell A3 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
      2019-2021 - díptic A4 

del diumenge 21 
al diumenge 28 de juliol 

Recés d'estiu 
a la ciutat  

 Qui ha recollit el vent amb la mà? 
 resseguint el llibre dels Proverbis, 2a part 

   acompanya la gna. Conxa Adell 

   Cartell i contacte [clic]  

del dilluns 26 
al dissabte 31 d'agost 

 

Institut Emmanuel Mounier i la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) 
 

L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la 

Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) han 

atorgat el Reconeixement Emmanuel Mounier 

2019 a Mª Victòria Molins, monja de la 

Comunitat Teresiana. M. Victòria Molins s’ha 

ocupat i s’ocupa en evitar l’exclusió social i 

eixamplar l‘abast vital, humà i cultural dels qui 

viuen dificultosament al carrer per motius diversos.  

L’esmentat reconeixement li serà lliurat en forma 

de guardó el dia 16 de maig del 2019 a les 19 

hores a la Sala Sant Jordi de la Facultat de 

Filosofia (c/. Diputació 231, de Barcelona) i l’acte 

será obert a tothom. 

Encabat, es farà la conferència “El testimoniatge de la veritat: Albert Schweitzer”, el 

ponent de la qua serà el Dr. Josep Lluís Vázquez Borau, president d’honor de l’IEMC. 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/20190721_recesConstrueix.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/construeix_18-19_diptic.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2018.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2019.pdf
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SICAR.CAT A FAVOR DE LES SUPERVIVENTS DE LA TRATA 
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 COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 

 
Exercicis espirituals: 
 

 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 

 

mailto:cpcrcaldes@gmail.com
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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. 
 
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 
 
 

CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
 
DATA: del 18 al 24 d'agost 
DIRECTOR: P. MÀXIM MUÑOZ, cmf. 
PREU: 250,00 € 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, Vic; Rambla St. Domènec, 5 
 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44; mòbil: 659 959 877 
                             Email: casaesp@claretians.cat 
 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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COVA DE SANT IGNASI 
 

 
 
Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 
 

DELEGACIÓ DE JOVENTUT DE LA DIÒCESI DE BARCELONA 
 

 
 
Camí de Loiola estiu 2019 
 
De l’1 al 8 d’agost farem el pelegrinatge diocesà de joves junt amb el bisbe Toni Vadell 
per les terres de Sant Ignasi de Loiola. Visitarem Pamplona, la ciutat on va ser ferit, Sant 
Sebastià, una de els ciutats més boniques del nord d‘Espanya i seguirem la ruta del Camí 
del Nord, vorejant la costa atlàntica. El pelegrinatge finalitzarà a Loiola, on va néixer el 

http://www.covamanresa.cat/
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sant i va tenir lloc la seva conversió. Cada dia hi haurà eucaristia i treballarem diferents 
aspectes de l'espiritualitat i vida de Sant Ignasi. 
 
De 15 a 30 anys. Preu: 295 euros 
 
Dia 1. BCN-PAMPLONA. Castell, passeig pel centre i eucaristia a San Fermín. 
Dia 2. PASAI SAN PEDRO - SAN SEBASTIÁN (8 km). Visita a la ciutat, eucaristia a la 
catedral i sopar de pintxos. 
Dia 3. SAN SEBASTIÁN – ORIO (14 Km). Platja i activitats.  
Dia 4. ORIO – ZUMAIA (15,3 km). Platja, activitats i adoració.  
Dia 5. ZUMAIA – DEBA (15 km). Eucaristia a Sant Telmo i visita als Flitx. Platja i activitats. 
Dia 6. ZUMAIA –LOYOLA (19,3 km). Visita al santuari 
Dia 7. LOIOLA – LA ANTIGUA - ARAZANZU. Santa casa, ermita de La Antigua i 
eucaristia al santuari d’Aranzazu. 
Dia 8. LOIOLA- BCN. Visita per Azpeitia i tornada 
 
INSCRIU-TE ABANS DEL 15 DE JUNY. Places limitades! 
Primer pagament abans del 15 de juny: 100 euros 
Segon pagament abans del 30 de juny: 100 euros 
Tercer pagament abans del 16 de juliol: 95euros 
Quan us inscriviu us informarem del dia de la reunió. 
 
Núm. comte de la Delegació (SI POT SER FEU PAGAMENT PER GRUP, O POSEU EL 
NOM DEL JOVE PARTICIPANT) 
ES85 2100 3200 9922 0115 0353 
Més informació: http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest primer any fem el cicle de concerts amb  el Que  
s'anomena  'taquilla  inversa',  de  manera que  no  cal  
pagar  entrada  (podreu  deixar  un donatiu al final) encara 
que no hi hagi entrades, si ens deixeu nom i telèfon i ens 
dieu quantes places voleu, us podem reservar els seients 
fins a mitja hora abans de l’inici del concert. 
CONTACTE: Teresa 
secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019
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COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 
 

 
 
 

GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT 
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Caputxins: Conferència Ruyra, Recés Montnegre, Conferència Facultat 

 
 
SALA PERE CASALDÀLIGA – LLIBRERIA CLARET 
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EKUMENE necessita persones voluntàries 
 

EKUMENE, Centre Social D. Solà al Barri del Raval - Barcelona 
NECESSITEM VOLUNTARIS 

 
El nostre objectiu és la promoció de les 
persones del barri en situació de risc 
d'exclusió social, majoritàriament 
immigrants asiàtics. 
 
Com ho fem? 
- A través de l'aprenentatge de les 
llengües catalana i castellana. També 
informàtica i taller de costura. 
 
- Facilitant la seva integració social a 
través del coneixement de l'entorn i 
realitats socials, culturals, laborals i 
religioses del seu lloc d'acollida. 

 
Ens caracteritza: 
- La implicació dels nostres voluntaris. 
- Les ganes d'aprendre dels nostres alumnes. 
 
Ells ens diuen: 
- Ho necessito per trobar feina 
- Vinc a classe amb il·lusió i ara ja puc ajudar els meus fills a fer els deures. 
- Des que vaig començar a fer classes al centre, la meva vida ha canviat. Tinc més 
relacions socials i ja no em quedo a casa tot dia. 
 
Necessitem voluntaris per al 
proper curs: 
- per fer classes de castellà i 
català a tots els nivells 
- classes de coneixements bàsics 
d'informàtica  
- tallers diversos  
 
Condicions de disponibilitat, 
mínim 3 hores setmanals, 
repartides en 2 dies. Horaris de 
matí i tarda. 
 
 
 
 

 
Per contactar: 
Telèfons del Centre: 934420023 - 608442419 
Privat: Vicen 661206410 
e-mail: ekumenebcn@gmail.com 

mailto:ekumenebcn@gmail.com
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FECC INFORMA  núm. 727   Data: 13.05.2019 
 

 
 
Expressió de llibertat 
 
Ahir diumenge vàrem tenir l’oportunitat d’assistir a la jornada inicial del projecte Diàlegs 
per a l’educació, promoguda i organitzada per la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) amb l’objectiu de trobar espais de 
proximitat entre AMPAs i que es creïn vincles integradors que en reforcin la identitat com 
a col·lectiu. 
 
El nucli central de la trobada consistí en una taula rodona que, conduïda per la periodista 
Helena García Melero, va oferir l’oportunitat d’escoltar persones de reconegut prestigi en 
diversos àmbitsique van centrar les seves intervencions en el paper, les relacions, els 
objectius, de les AMPAs. Així, Lucía Caram, Salvador Cardús, Juanjo Fernández i 
Lluís Font, cadascú des del seu punt de vista, van il·lustrar el públic al llarg del matí. 
 
Més enllà de la crònica de la jornada, l’acte va ser una oportunitat per fer una sèrie de 
reflexions.En efecte, era una trobada bàsicament pensada per als pares i mares dels 
alumnes de les nostres escoles. Pares i mares que conformen un edifici ferm i equilibrat 
sustentaten tres sòlides bases. La primera, els pares i les mares com aprimers i naturals 
responsables de l’educació dels seus fills, i que han d’exercir aquest dret/deure d’una 
manera indelegable. La segona, la confirmació necessària del dret dels pares a escollir el 
tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills. I la tercera, la necessitat de treballar 
conjuntament amb el centre educatiu en l'educació delsfills, tot fomentant la mútua 
comunicació i participació. I tenint els fills i filles com a punt de trobada, com a frontissa 
entre l’escolai els pares i mares. És per això que cal entendre l'escola en el seu conjunt, 
en la seva totalitat: com a formadora de persones sociables, cultes, actives i participatives 
en la societat, sota el prisma específic de l’escola cristiana. 
 
Dissortadament, desde fa uns anys, a Catalunya actuen moviments polítics i socials que,a 
través de discursos populistes, pretenen desacreditar certes institucions i moviments. En 
aquest cas, l’Escola Concertada no n’és aliena i és al centre del debat perquè alguns 
d’aquests partits o moviments anhelen debilitar-la perquè ni entenen ni accepten que la 
riquesa d’un país resideix en la diversitat, en la pluralitat, en la voluntat de servei, en 
l’equitat... 
 
Sovint s’oblida o escombat un concepte elemental. El dret a l’educació només se satisfà 
quan es cobreixen amb total plenitud i propietat les seves dues vessants: la primera, la del 
Dret/prestació, que legitima a rebre ensenyament, el seu propi objectei és un dret 
fonamental per al qua lels poders públics han d’assegurar-ne l’efectivitat en condicions 
d’igualtat. La segona, la del dret/llibertat, que obliga a respectar la diversitat dels 
ciutadans, la llibertat dels pares a escollir escolaila creació i la direcció de centres dotats 
d’un caràcter propi. 
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I a la trobada d’ahir, més enllà que hi assistissin uns representants de les AMPAs que 
tenen com a funció i voluntat treballar, juntament amb el centre educatiu, en l'educació 
dels fills i filles tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares, aquest 
col·lectiu ésla més evident manifestació de la llibertat d’ensenyament, que només es 
desplega en l’específic context específic d’una societat democràtica pluralista. És també 
l’exemple de la voluntat de fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on 
tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu projecte vital. 
 
Que ningú no ho oblidi: promoure, sostenir i defensar el principi de llibertat d’ensenyament 
i el dret prioritari dels pares i mares a triar el tipus d’ensenyament que desitgin pels fills és 
un dret inalienable, que va de la mà del de procurar una educació realment equitativa per 
a tots els nens i nenes, nois i noies d’aquest país. Negligir aquests principis bàsics o 
pretendre obviar-los només condueix al camí del menyspreu i la inconveniència política. I 
estem convençuts que pares i mares, al costat de la resta de la comunitat educativa, 
vetllen i vetllaran perquè això no passi. 
 
 
 
 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Caputxins d’Arenys de Mar 
 

Diumenge 19 de maig del 2019 
 

 
 

Caputxins d’Arenys de Mar 
 

El convent dels caputxins d’Arenys de Mar és una comunitat religiosa amb quatre segles 
d’història. Actualment són deu frares que viuen l’espiritualitat franciscana combinant la 

vida de pregària amb l’acollida als més pobres i necessitats. “Signes dels temps” 
entrevista Eduard Rey, provincial de l’Ordre de Framenors Caputxins a Catalunya i les 

Balears. La conversa s’ha gravat a la biblioteca del convent d’Arenys de Mar.  
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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 @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

 

  2019  

   MAIG 

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dm Junta directiva de l’URC  

30 dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

    

17 dv Dia mundial de les telecomunicacions  

21 dm Dia mundial (de l’ONU) de la biodiversitat  

25 
ds Setmana de la solidaritat amb els Pobles de tots el 

territoris colonials (ONU) 
 

31 dv Dia mundial sense tabac  

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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