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Després del resultat de les urnes   

 
Han culminat les dues últimes convocatòries electorals. Els resultats són a la vista. Temps 
de pactar per constituir governs. Temps per mirar els problemes de cara en comptes 
d’utilitzar-los com a armes per captar vots. La tensió territorial entre Catalunya i Espanya 
caldeja. El caliu està ben encès, tot i que en algun moment la cendra pot cobrir les brases. 
Molts relats volen desmentir els fets sense aconseguir-ho. Què podem fer? Per a alguns, 
es tracta de buscar solucions. Per a altres, l’objectiu consisteix a destruir l’adversari. 
Haver desplaçat la solució de l’àmbit polítc al poder judicial ha complicat encara més la 
situació. 

 

El títol de dues cançons de Simon i Garfunkel em ve al cap en aquest moment. La 
primera, composta l’any 1966, és I Am a Rock («Soc una roca»). Explica la reacció d’un 
desamor. Potser en una època hi va haver amor: «Si no hagués estimat, mai no hauria 
plorat.» Però ara «estic blindat dins l’armadura». Repeteix con un corcó: «Soc una roca. 
Soc una illa.» Massa decepcions: «És la rialla i l’amor el que menyspreo.» Mirant la nostra 
situació, hi ha ferides, moltes ferides profundes, que s’engrandeixen cada dia. 

La segona, quatre anys més tard, Bridge Over Troubled Water («Pont sobre aigües 
turbulentes»), que va rebre nombrosos premis. No ens podem quedar a ser una roca, 
una illa. Arriba el moment de bastir ponts, encara que les aigües baixin tèrboles. «Quan la 
nit caigui sense pietat, jo et consolaré, jo estaré al teu costat.» L’odi i la venjança no són la 
solució. Cal desplegar ponts. No hi ha negació de l’altre, «tots els teus somnis es veuran 
satisfets». Els murs queden enrere. És temps de fer emmudir l’ego. La testosterona no 
cura sinó que irrita. Quan no s’accepten les diferències, hi ha la temptació de repetir la 
història de Caín i Abel. Una actitud fratricida. 

Molts temes continuen oberts. Tant de bo hi hagi líders excepcionals per a aquest moment 
excepcional! Els auguris no són gaire bons, però no podem renunciar a l’esperança. 

 

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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Papa Francesc 
 

Missatge del Papa Francesc per a la 53 Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials 

 «“Tots som membres d’un mateix cos” (Ef 4, 25). De les comunitats a les xarxes 
socials a la comunitat humana»» 

Benvolguts germans i benvolgudes germanes,  

Des que Internet ha estat disponible, l’Església sempre ha intentat promoure’n l’ús al 
servei de la trobada entre les persones i de la solidaritat entre tots. Amb aquest Missatge, 
us voldria convidar una vegada més a reflexionar sobre el fonament i la importància del 
nostre estar en relació; i a redescobrir, en la vastitud dels reptes del context comunicatiu 
actual, el desig de l’home que no vol quedar-se en la seva pròpia solitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les metàfores de la “xarxa” i de la “comunitat”  

L’ambient mediàtic és avui tan omnipresent que és molt difícil distingir-lo de l’esfera de la 
vida quotidiana. La xarxa és un recurs del nostre temps. Constitueix una font de 
coneixements i de relacions fins fa poc inimaginable. Tanmateix, a causa de les profundes 
transformacions que la tecnologia ha imprès en les lògiques de producció, circulació i 
gaudi dels continguts, nombrosos experts han subratllat els riscos que amenacen la 
recerca i la possibilitat de compartir una informació autèntica a escala global. Internet 
representa una possibilitat extraordinària d’accedir al saber; però també és cert que s’ha 
manifestat com un dels llocs més exposats a la desinformació i a la distorsió conscient i 
planificada dels fets i de les relacions interpersonals, que sovint assumeixen la forma del 
descrèdit.  

Cal reconèixer que, d’una banda, les xarxes socials serveixen perquè estiguem més en 
contacte, ens trobem i ens ajudem els uns als altres; però d’altra banda, es presten també 
a un ús manipulador de les dades personals amb la finalitat d’obtenir avantatges polítics i 
econòmics, sense el respecte adequat a la persona i els seus drets. Entre els més joves, 
les estadístiques revelen que un de cada quatre nois s’ha vist implicat en episodis 
d’assetjament cibernètic.[1]  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html#http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Davant la complexitat d’aquest escenari, pot ser útil tornar a reflexionar sobre la metàfora 
de la xarxa que es va proposar al principi com a fonament d’Internet, per redescobrir-ne 
les potencialitats positives. La figura de la xarxa ens convida a reflexionar sobre la 
multiplicitat de recorreguts i nusos que n’asseguren la resistència sense que hi hagi un 
centre, una estructura de tipus jeràrquic, una organització de tipus vertical. La xarxa 
funciona gràcies a la coparticipació de tots els elements.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La comunitat com a xarxa solidària necessita de l’escolta recíproca i del diàleg basat en 
l’ús responsable del llenguatge.  

La metàfora de la xarxa, traslladada a la dimensió antropològica, ens recorda una altra 
figura plena de significats: la comunitat. Com més cohesionada i solidària és una 
comunitat, com més animada està per sentiments de confiança i persegueix objectius 
compartits, més gran és la seva força. La comunitat com a xarxa solidària necessita de 
l’escolta recíproca i del diàleg basat en l’ús responsable del llenguatge.  

És evident que, en l’escenari actual, la social network community no és automàticament 
sinònim de comunitat. En el millor dels casos, les comunitats de les xarxes socials 
aconsegueixen donar proves de cohesió i solidaritat; però sovint es queden només en 
agregacions d’individus que s’agrupen entorn d’interessos o temes caracteritzats per 
vincles febles. A més, la identitat a les xarxes socials es basa massa vegades en la 
contraposició davant l’altre, davant el que no pertany al grup: aquest es defineix a partir 
del que divideix en lloc del que uneix, i deixa espai a la sospita i a l’explosió de tota mena 
de prejudicis (ètnics, sexuals, religiosos i d’altres). Aquesta tendència alimenta grups que 
exclouen l’heterogeneïtat, que afavoreixen, també en l’ambient digital, un individualisme 
desenfrenat que, de vegades, acaba fomentant espirals d’odi. El que hauria de ser una 
finestra oberta al món es converteix així en un aparador en el qual exhibir el propi 
narcisisme.  

La xarxa constitueix una ocasió per afavorir la trobada amb els altres, però també pot 
potenciar el nostre autoaïllament, com una teranyina que atrapa. Els joves són els més 
exposats a la il·lusió de pensar que les xarxes socials satisfan completament en el pla 
relacional; i així s’arriba al perillós fenomen dels joves que es converteixen en “ermitans 
socials”, amb el risc consegüent d’apartar-se completament de la societat. Aquesta 
dinàmica dramàtica posa de manifest un greu esquinç en el teixit relacional de la societat, 
una laceració que no podem ignorar.  

Aquesta realitat multiforme i insidiosa planteja diverses qüestions de caràcter ètic, social, 
jurídic, polític i econòmic; i interpel·la també l’Església. Mentre els governs busquen vies 
de reglamentació legal per salvar la visió original d’una xarxa lliure, oberta i segura, tots 
tenim la possibilitat i la responsabilitat d’afavorir-ne l’ús positiu.  
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Està clar que no n’hi ha prou amb multiplicar les connexions perquè augmenti la 
comprensió recíproca. Com es pot retrobar la veritable identitat comunitària i ser 
conscients de la responsabilitat que tenim els uns amb els altres també a la xarxa?  

“Tots som membres d’un mateix cos”  

Es pot esbossar una possible resposta a partir d’una tercera metàfora, la del cos i els 
membres, que sant Pau utilitza per parlar de la relació de reciprocitat entre les persones, 
fundada en un organisme que les uneix. «Per tant, abandoneu la mentida i que cadascú 
digui la veritat al seu proïsme, ja que tots som membres d’un mateix cos» (Ef 4, 25). Ser 
tots membres d’un mateix cos és la motivació profunda amb què l’Apòstol exhorta a 
abandonar la mentida i a dir la veritat: l’obligació de custodiar la veritat neix de l’exigència 
de no desmentir la relació recíproca de comunió. De fet, la veritat es revela en la comunió. 
En canvi, la mentida és el rebuig egoista del reconeixement de la mateixa pertinença al 
cos; és no voler-se donar als altres, i perdre així l’única via per trobar-se a un mateix.  

Soc veritablement 
humà, veritablement 
personal, només si em 
relaciono amb els altres  

La metàfora del cos i 
els membres ens porta 
a reflexionar sobre la 
nostra identitat, que 
està fundada en la 
comunió i l’alteritat. 
Com a cristians, tots 
ens reconeixem 
membres de l’únic cos 
del qual Crist és el cap. 
Això ens ajuda a veure 
les persones no com a 

competidors potencials, sinó a considerar fins i tot els enemics com a persones. Ja no hi 
ha necessitat de l’adversari per autodefinir-se, perquè la mirada d’inclusió que aprenem 
de Crist ens fa descobrir l’alteritat d’una manera nova, com a part integrant i condició de la 
relació i de la proximitat.  

Aquesta capacitat de comprensió i de comunicació entre les persones humanes té el seu 
fonament en la comunió d’amor entre les persones divines. Déu no és solitud, sinó 
comunió; és amor, i, per això, comunicació, perquè l’amor sempre comunica, és més, es 
comunica a si mateix per trobar l’altre. Per comunicar amb nosaltres i per comunicar-se a 
nosaltres, Déu s’adapta al nostre llenguatge i estableix en la història un veritable diàleg 
amb la humanitat (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 2).  

En virtut del nostre ésser creats a imatge i semblança de Déu, que és comunió i 
comunicació de si, portem sempre al cor la nostàlgia de viure en comunió, de pertànyer a 
una comunitat. «Res no és tan específic de la nostra naturalesa —afirma sant Basili— 
com entrar en relació els uns amb els altres, tenir necessitat els uns dels altres».[2]  

El context actual ens crida a tots a invertir en les relacions, a afirmar també a la xarxa i 
mitjançant la xarxa el caràcter interpersonal de la nostra humanitat  

El context actual ens crida a tots a invertir en les relacions, a afirmar també a la xarxa i 
mitjançant la xarxa el caràcter interpersonal de la nostra humanitat. Els cristians som 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html#http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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cridats, amb més raó, a manifestar aquesta comunió que defineix la nostra identitat de 
creients. Efectivament, la fe mateixa és una relació, una trobada; i mitjançant l’impuls de 
l’amor de Déu podem comunicar, acollir, comprendre i correspondre al do de l’altre.  

La comunió a imatge de la Trinitat és el que distingeix precisament la persona de 
l’individu. De la fe en un Déu que és Trinitat se segueix que per ser jo mateix necessito 
l’altre. Soc veritablement humà, veritablement personal, només si em relaciono amb els 
altres. El terme persona, de fet, denota l’ésser humà com a ‘rostre’ dirigit cap a l’altre, que 
interactua amb els altres. La nostra vida creix en humanitat en passar del caràcter 
individual al personal. L’autèntic camí d’humanització va des de l’individu que percep 
l’altre com a rival fins a la persona que el reconeix com a company de viatge.  

 

Del “like” a l’“amén”  

La imatge del cos i dels 
membres ens recorda 
que l’ús de les xarxes 
socials és 
complementari a la 
trobada en carn i ossos, 
que es produeix a 
través del cos, el cor, 
els ulls, la mirada, la 
respiració de l’altre. Si 
es fa servir la xarxa 

com a prolongació o com a espera d’aquesta trobada, llavors no es traeix a si mateixa i 
continua sent un recurs per a la comunió. Si una família fa servir la xarxa per estar més 
connectada i després es troba a la taula i es mira als ulls, llavors és un recurs. Si una 
comunitat eclesial coordina les seves activitats a través de la xarxa, per després celebrar 
l’Eucaristia junts, llavors és un recurs. Si la xarxa em proporciona l’ocasió per apropar-me 
a històries i experiències de bellesa o de sofriment físicament llunyanes a mi, per resar 
junts i buscar junts el bé en el redescobriment d'allò que ens uneix, llavors és un recurs.  

Podem passar així del diagnòstic al tractament: obrir el camí al diàleg, a la trobada, al 
somriure, a la carícia... Aquesta és la xarxa que volem. Una xarxa feta no per atrapar, sinó 
per alliberar, per custodiar una comunió de persones lliures. L’Església mateixa és una 
xarxa teixida per la comunió eucarística, en la qual la unió no es funda sobre els “like”, 
sinó sobre la veritat, sobre l’“amén” amb què cadascú s’adhereix al Cos de Crist acollint 
els altres.  

Vaticà, 24 de gener de 2019, festa de sant Francesc de Sales.  

Francisco 

 

 

[1] Per reaccionar davant d’aquest fenomen, s’instituirà un observador internacional sobre 
l’assetjament cibernètic amb seu al Vaticà. Per reaccionar davant d’aquest fenomen, 
s’instituirà un observador internacional sobre l’assetjament cibernètic amb seu al Vaticà.  

[2] Regole ampie, III, 1: PG 31, 917; cf. Benet XVI, Missatge per a la 43 Jornada Mundial 
de les Comunicacions Socials (2009). 

https://opusdei.org/ca-es/article/papa-francesc-missatge-jornada-mundial-de-les-comunicacions-socials-2019/#_ftnref1
https://opusdei.org/ca-es/article/papa-francesc-missatge-jornada-mundial-de-les-comunicacions-socials-2019/#_ftnref2
https://opusdei.org/article/missatge-noves-tecnologies-noves-relacions-promoure-una-cultura-de-respecte-de-dialeg-damistat/
https://opusdei.org/article/missatge-noves-tecnologies-noves-relacions-promoure-una-cultura-de-respecte-de-dialeg-damistat/
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Viatge apostòlic del Papa a Rumanía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Coandă-Otopeni de Bucarest 

  Recibimiento oficial en el aeropuerto 

12.05 Ceremonia de bienvenida en el atrio del Palacio Presidencial de Cotroceni 

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

12.50 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 la sala 

Unirii del Palacio de Cotroceni 

15.45 Encuentro privado con el Patriarca en el Palacio del Patriarcado 

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

Patriarcado 

17:00 Rezo del Padrenuestro en la nueva Catedral ortodoxa 
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18.10 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 a la base aérea de la Brigada de 

Montaña de Miercurea-Ciuc 

11.30 Santa Misa en el Santuario de Sumuleu-Ciuc 

16.10 Traslado del Santo Padre en helicóptero al aeropuerto de Iasi 

17.25 Visita a la Catedral de Santa María Reina de Iasi 

17.45 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 Coandă-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 

11.00 Divina Liturgia con beatificación de los 7 Obispos greco católicos mártires, Campo de 

la Libertad de Blaj 

12.00 Regina Coeli 

13.25 Almuerzo con el séquito papal 

15:45 Encuentro con la comunidad gitana de Blaj 

16.35 Traslado del Santo Padre en helicóptero al aeropuerto de Sibiu 

17.20 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Sibiu 

17.30 Salida del avión papal hacia Roma/Ciampino 

18.45 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino 

  

 

 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 25 de marzo de 2019. 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 24 de abril de 2019. 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/25/0245/00488.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/24/rum.html
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El Papa nomena per primera vegada dones com a consultores 
del Sínode 

 
EFE, Roma | LA VANGUARDIA 25/05/20 
 
El papa Francisco ha nombrado a cuatro mujeres como consultoras en la secretaría 
general del Sínodo de obispos, la primera vez que ocupan este cargo de la Iglesia 
católica, informó hoy la Santa Sede.  

El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó a Efe que es la primera vez 
que las mujeres ejercerán como consultoras en la secretaría general del Sínodo, una 
asamblea que reúne cada año a los obispos de todo el mundo para tratar diversas 
cuestiones. 

El próximo Sínodo tendrá lugar en octubre de 2019 y está centrado en la evangelización y 
protección del Amazonas y de sus poblaciones indígenas, mientras que los últimos han 
tratado sobre temas como los jóvenes, las vocaciones sacerdotales o la familia.  
 
La secretaría general es una institución permanente vaticana que se encarga de preparar 
la asamblea del Sínodo y de aplicar sus conclusiones y, para ello, se vale distintos 
consultores.  
 
Ahora Francisco ha nombrado a un total de seis personas que ayudarán al secretario del 
Sínodo, el cardenal italiano Lorenzo Baldisseri, y de ellos cuatro son mujeres y dos 
hombres: estos son los reverendos Giacomo Costa y Rossano Sala.  
 
Las mujeres son Nathalie Bacquart, exdirectora del Servicio Nacional para la 
Evangelización de los jóvenes y las vocaciones de la Conferencia Episcopal francesa, y 
Alessandra Smerilli, docente de Economía en la Pontificia Facultad de Ciencias de la 
Educación.  

También la religiosa española María Luisa Berzosa González, directora de la federación 
"Fe y Alegría", que se encarga de la educación de los más desfavorecidos y la inclusión 
social, y Cecilia Costa, profesora de Sociología en la Universidad Roma Tre.  
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

El CPL implanta l’atenció i la informació per WhatsApp 
 
El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) posa en marxa un nou canal d'atenció i informació a 
través de l’aplicació WhatsApp, el servei de missatgeria instantània.  
 
El telèfon 619 741 047 és una nova via de comunicació, només per missatgeria, que 
s’implanta amb l'objectiu de resoldre dubtes pastorals i facilitar informació de les activitats 
de l’entitat. 

 
Amb més de 60 anys d’experiència al servei d’aquest àmbit de l’acció pastoral de 
l’Església que és la litúrgia, el CPL som un aval a l’hora d’atendre les demandes de 
consulta que ens arriben de l’àmbit hispanoparlant i català.  
També oferim informació per aquesta missatgeria sobre el que el CPL ofereix, sigui 
formació, materials, revistes o altres publicacions. 
 
Horari d’atenció i compromís de resposta  
Els missatges seran atesos en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:30h, i 
tots ells tindran resposta. 
 
Altres mitjans per comunicar 
El CPL es caracteritza per tenir una comunicació propera i adequada amb les persones 
que hi adrecen.  
És per això que ha anat incorporant els mitjans que poden facilitar-la: l’atenció personal en 
la seu del CPL (c. Nàpols, 346, 1 – Barcelona) i la telefònica (933 022 235); també s’atén 
a través del correu electrònic (cpl@cpl.es), del web (https://www.cpl.es) i de les seves 
xarxes socials. 

https://www.cpl.es/
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 
 
 
Lluís Amiguet LA VANGUARDIA. 16/04/2019 
 
Un silenci urgent 
“La nostra societat necessita un silenci urgent. Si aprenem el silenci, canviarem de lloc 
sense moure’ns: serem aquí, però d’una manera diferent, no en el mateix aquí que érem”. 
Xavier Melloni ensenya el silenci davant un CaixaForum de Barcelona ple de gom a gom. 
Després, en conversa amb Fèlix Riera i amb mi, ens ensenya a escoltar aquest silenci, 
que no és l’absència de soroll, sinó d’ego. Hi descobrim: “Una altra dimensió que s’està 
gestant en nosaltres i que requereix l’experiència d’aquesta vida perquè la puguem assolir 
després. La nostra època nega la mort, perquè insistim a veure-la com el nostre final, 
quan només és el començament d’una cosa que desconeixem”. 
 
Vostè diu que el silenci no és l’absència de soroll, sinó d’ego... 
... 
 
... Callo? 
El mutisme no és silenci, sinó la impotència de la paraula. El silenci està habitat; el 
mutisme és buit. 

 
 
Com se sent el silenci? 
La natura és plena de sons: el vent bufa a les orelles, els ocells refilen, les branques del 
bosc cruixen en trepitjar-les ... Hi sentim el silenci, perquè no són soroll: són sons sense 
ego. No et reclamen. 
 
Com deslliurar-nos del soroll de l’ego? 
Vivint aquí i ara: sent conscients del moment. Sense necessitat de repassar contínuament 
quant fas i dius o quant diuen i fan. Sense avaluar, controlar i jutjar el viscut. Perquè el 

Si aprèn a pendre consciència, canviará de lloc sense moures 
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soroll està en aquest judici compulsiu; en la comparació; en el que se sobreimposa a la 
vida. I és el que la degrada. 
 
Com ho aconsegueix vostè? 
Com puc. Soc com qualsevol lector, però he anat descobrint el silenci com una qualitat 
d’atenció. Per mi és molt important cada matí i cada vespre començar i acabar el dia 
silenciat. I acabar cada cosa que faig amb la consciència que finalitza. I agrair-la. I donar 
gràcies també per tot el que he après fent-la. 
 
Per exemple? 
Aquesta conversa, amb pauses de qualitat de presència. I començaré el següent que faci 
agraint que ho començo i venerant-ho: ser conscient i agrair-ho tot. 
 
Es tracta de no fer res mai en pilot automàtic ni per pur tràmit? 
Sí, perquè si pren consciencia del que fa, la 
seva vida tindrà més força. Viurà més. 
 
Per què la vida sol doldre en l’ego? 
L’ego és l’apropiació del jo, que no soc més 
que un recipient de consciència d’existència 
on es condensa la totalitat. Tot està en 
cadascun de nosaltres. Si no, no podríem 
existir. 
 
Per què avui l’ego s’apropia del jo? 
Cadascun de nosaltres no només té els seus 
anys, sinó els 15.000 milions d’evolució que 
ens han fet com som. L’excés d’ego és la fixació de pensar que només tenim els que ens 
queden i els podem perdre. 
 
Pensar la mort no et fa humil? 
Ens col·lapsem i ens condensem en els petits anys que creiem que tenim. I ens angoixem 
intentat retenir-los. Però la nostra consciència no és propietària de la nostra existència: 
només és un recipient temporal.. 
 
...Que durarà uns anyets, res més. 
La vida se’ns dona contínuament i si som cocreadors en la vida, en comptes d’intentar 
controlar-la i sobrepassar-la, la rebem i la despleguem i sorgeix així una nova confiança 
en la nostra força que reemplaça l’ego. 

 
Ni ho soc ni veig voluntaris per morir. 
I és fantàstic, perquè vol dir que estimeu el 
do essencial de la vida. Però hi ha un altre 
do engendrat en ell, que és el següent 
naixement. Estem gestant contínuament una 
altra vida dins de nosaltres: cada instant 
està creant el següent... 
 
No es tracta d’això: d’atrapar-lo? 
Al contrari: cada moment estem vivint una 
cosa que hem de saber deixar anar. El 
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mateix aire que ens dona vida, si el retinguéssim, ens donaria mort. La vida està feta d’un 
continu rebre i donar. Deixar-la anar. 
 
Caldria alegrar-se de morir? 
La nostra existència és com la gestació d’una dimensió més interna que requereix 
l’experiència humana biològica d’aquesta vida, on s’engendra una altra dimensió a què no 
podem accedir si no ens desprenem d’aquesta. 
 
En canvi, aquesta època nega la mort. 
Perquè insistim a veure-la com el nostre final en comptes de veure-la com el 
començament d’una cosa que desconeixem. 
 

 
 
I si la biomedicina ens dona un dia el poder de decidir quan morim? 
Seria perdurabilitat; no eternitat. L’eternitat és d’un altre ordre; no és un xiclet que anem 
estirant fins que es trenca. L’eternitat és un canvi de nivell. 
 
Més que viure 200 anys com ara és tornar a existir d’una altra manera? 
I el més bonic és que ja ho podem viure ara. Però el nostre vehicle biològic a la Terra està 
programat per sobreviure fins als 60, 70, 80, 90 anys. La nostra mort és el que més 
necessitem per assolir possibilitats que en aquesta vida tenen el seu límit. 
 
Quines? 
Hi ha dimensions, que s’estan gestant en 
aquesta vida, que ens permeten passar a 
una altra. Però per això hem de saber deixar-
nos anar i la nostra societat no ens deixa. 
Cal aprendre a desprendre’ns d’aquesta vida 
amb confiança. Espero que algun dia siguem 
prou madurs com per escoltar-nos a 
nosaltres mateixos i saber quin és el moment 
de partir. 
 
Com es pot saber? 
Si maduréssim, no allargaríem els processos tan complexos i problemàtics que tindrem 
amb una població cada vegada més envellida a la qual no s’ha ensenyat a morir. Saber 
partir és un acte de generositat i de confiança, per al qual encara no tots estem preparats. 
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Missió i vida religiosa a Austràlia 
 
 
TERESA DUCH RODÉS 
Missionera Filla de la Sagrada Família de Natzaret 
 
 
 
 
 

CATALUNYA CRISTIANA  
NÚM. 2069. 19 MAIG 2019 
 
Porto sis anys de Missionera de Natzaret a Austràlia. Aquí i allà la vida comunitària està 
feta de petits detalls quotidians. Em pregunto com hem de viure la vida religiosa per tal de 
poder dir: «Així dona gust!» Hi ha en joc la fe com a font de sentit, la vida comunitària i la 
missió, la nostra entrega. 

Pel que fa a la fe, els religiosos tenim l’obligació d’acreditar el missatge que representem. 
Cal tenir salut espiritual i psicològica. El tema no és ser més pietosos sinó més creients i 
preguntar-nos: «On tenim posada la confiança?» Hem de saber viure el silenci interior-
exterior i no posar el cor en coses secundàries; hem de contemplar tot el que ens porta la 
vida amb actitud orant. 

 

Cal tenir cura de la comunitat, la convivència. Vivim en comunitat no perquè ens estimem 
molt sinó perquè som germans i ens necessitem, i per això no podem esgotar la 
comunicació. Cal generar diàleg quan sabem que hi ha un problema, que sigui real també 
la comunicación de béns i serveis. Cal compartir realment la vida, no viure vides paralleles 

en què no gaudim plegats. Cal donar molta importància a la festa i la celebració, són 
elements humans que no podem oblidar. L’important és deixar anar l’ànima. Hem de 
generar i exigir responsabilitat en cada membre. Ajudem-nos a viure en la veritat, i no a 
viure vides dobles ni ambigües.  

I la missió. Vida i missió són la mateixa cosa. No podem perdre ni un minut de la vida. Ens 
hi juguem la fidelitat a la professió-promesa feta. Allí on hi ha un religiós sempre hi ha una 
missió. De vegades la vida ens canvia les tasques, però la missió sempre és la mateixa. I 
aquesta missió no és reemplaçable, és el que anem deixant a la vida. L’exemple ha de 
sortir sol. Gaudim de la missió, que en aquest segle XXI ha de ser col·laborativa. Els 
carismes de l’Església són molts, però l’Esperit que els inspira és un de sol. La vida, allí 
on s’insereix la consagració, és i necessita ser plural, original, nova i sorprenent. 
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“La persecución religiosa no entiende de fronteras y no respeta 
ningún credo” 

ROME REPORTS2019/05/21 

2019 es ya uno de los años más sangrientos para los cristianos. Prácticamente cada 
semana son víctimas de un ataque en algún punto del planeta. En Burkina Faso hace 
unos días un grupo yihadista asaltó una parroquia matando a 6 personas. Días después 
cuatro cristianos más fueron asesinados durante una procesión.  

En Níger el misionero italiano Pierluigi Maccalli permanece en manos de un grupo 
islamista desde hace 8 meses. La situación no es mucho mejor en Nigeria donde a la 
violencia de Boko Haram se suma la de los pastores Fulani.  

En Oriente Medio pese a la derrota militar del Estado Islámico, la ideología yihadista 
persiste en amplias zonas de Siria e Irak. Y en Sri Lanka se sigue intentando recuperar la 
normalidad tras los terribles atentados de Pascua. 

 
KNOX THAMES 
Experto en minorías, Departamento Estado 
USA 
“La persecución religiosa no conoce 
fronteras y no respeta ningún credo. Afecta a 
todo el mundo. Desafortunadamente somos 
testigos de un aumento de la persecución en 
todo el mundo. Pero la buena noticia es que 
cada vez hay más gobiernos e instituciones 
civiles que están intentando responder a este 
desafío”. 
Así lo explicó Knox Thames, experto en minorías religiosas del Gobierno de Estados 
Unidos, durante este encuentro en Roma en el que se reflexionó sobre la libertad 
religiosa, una de las libertades más vulneradas en todo el mundo. 

 
SOR CLARE JARDINE 
Congregación, Nuestra Señora de Sión 
“Existe un desprecio general por la religión en el mundo de hoy. La religiosa es una de las 
libertades menos consideradas y parece que menos importantes. Por eso, la persecución 
es común a todas las religiones”. 
Sor Clare Jardine pertenece a la Congregación de Nuestra Señora de Sión, una orden 
religiosa especializada en el diálogo con el pueblo judío. Advierte de que el antisemitismo 
sigue muy presente. 

 
SOR CLARE JARDINE 
Congregación, Nuestra Señora de Sión 
“Muchos judíos ahora tienen miedo de usar su vestimenta religiosa, la kipá en el caso de 
los hombres. También temen colocar la mezuzá en sus puertas, que es una tradición 
judía, es esa pequeña madera que contiene algunos versículos de las Escrituras. Hay 
miedo de hacer estas cosas, de mostrar la propia identidad debido a la persecución”.  

Precisamente, el repunte del antisemitismo en muchos países es una de las tendencias 
que preocupan especialmente a Francisco. El Papa ha recordado en muchas ocasiones 
que un cristiano no puede ser antisemita porque las raíces son comunes. 
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Fra Elio, franciscà conventual i «youtuber» catòlic 

 
MACIÀ GRAU  
Catalunya Cristiana núm 2070 
Tot i que la gran majoria dels youtubers 
són poc propensos a la religió, hi ha un 
petit grup que els darrers anys s’ha 
convertit en un referent pel que fa a 
l’evangelització al món digital. Són els 
coneguts popularment com els youtubers 
catòlics, que tenen l’objectiu de compartir 
la seva experiència de l’amor de Déu 
mitjançant vídeos i música. Un clar 
exemple el trobem en Fra Elio, un 
franciscà conventual provinent 
d’Argentina que sota el pseudònim del 
«Peregrino Gris» penja vídeos que 
arriben a milers de persones d’arreu del 
món, tant a creients com als que no ho 
són. SM Dani, un dels youtubers catòlics 
amb més seguidors arreu del món, ha 
situat recentment el seu canal en la 6ena posició de la llista mundial dels més valorats, 
recompensant d’aquesta manera el seu gran treball a l’hora d’ajudar els joves a trobar la 
fe.  
 
Què el va motivar a fer-se youtuber?  
Quan estava estudiant a Roma, en aquell moment no tenia cap pastoral, i em vaig 
preguntar què podia fer. Va coincidir que durant aquell temps el papa Francesc va 
començar a demanar que sortíssim a les perifèries, i què podia fer jo des de la meva 
habitació? Doncs bé, una de les perifèries és el continent virtual. Jo seguia diversos 
youtubers, especialment els espanyols, i així va ser com em vaig decidir a aventurar-m’hi. 
Vaig demanar permís al meu superior, i en donar-me el vistiplau, vaig començar.  
 
Com va néixer el personatge del «Peregrino Gris»?  
Principalment per dos motius: el primer perquè el nostre hàbit és gris, i després perquè a 
mi m’agrada molt la pel·lícula El Senyor dels Anells, i allí hi ha un personatge que es diu 
Peregrino Gris. D’altra banda, els franciscans sempre anem peregrinant d’un lloc a l’altre, i 
això em va acabar de decidir.  
 
Quina rebuda ha tingut per part dels joves a les xarxes?  
La rebuda va ser espectacular, la resposta va ser molt més gran del que esperava. Si 
llegeixes els comentaris veuràs que hi ha hagut una bona rebuda. Vull afegir que no 
només els joves —per sorpresa meva— gaudeixen dels continguts, també nens i 
persones d’altres edats. Des d’àvies de 80 anys fins a nens de 10 anys visiten el canal, i 
fins i tot hi ha famílies que veuen els vídeos junts i això em va alegrar molt el dia que ho 
vaig saber.  
 
Quin tipus de continguts es poden veure al seu canal?  
El meu principal objectiu és compartir la fe. Al canal podem trobar-hi temes d’actualitat, 
temes de la vida quotidiana, també blogs sobre viatges, reflexions bíbliques i sobre 
espiritualitat franciscana, entrevistes d’interès, humor i molt més…  
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Com definiria el fenomen de Youtube en una paraula?  
Per a mi Youtube principalment és comunicació, perquè és una de les millors plataformes 
per donar-se a conèixer, per comunicar-se, per transmetre un missatge i per establir un 
diàleg amb altres persones, siguin o no creients.  
 
Els sacerdots s’haurien d’involucrar més al món digital?  
Sí, totalment, crec que tota l’Església en general, no només els sacerdots sinó també els 
laics, perquè som pocs…  
 
Quins són els seus reptes ara?  
El meu repte sempre ha estat el temps, ja que això —tot i que ho consideri una veritable 
pastoral— per ara és una cosa bastant personal, el projecte l’estic portant sol, així que un 
dels objectius és aconseguir més temps, per fer vídeos més elaborats, pensats i millorar el 
canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 

 

Orde de la Benaurada Verge Maria de la Mercè 
Plaça Castella, 6 | 08001 Barcelona (Barcelonès) 

Telèfon: 933 02 59 30 

 

 

Dijous, 30 de maig de 2019 
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Míriam Díez Bosch 
El punt avui.cat 27 maig 2019 
 
Les religions són femenines: només hem de mirar el nombre de 
seguidores arreu del món i ens adonem que de dones n’hi ha, i 
moltes. Omplen temples, convents, hospitals, places, processons. 
La fe es transmet en gran manera a través de les dones. Però on 
s’amaguen, aquestes senyores creients? No les veiem a les 
tertúlies, ni a les grans trobades d’alt nivell, perquè no decideixen. I 

les que decideixen alguna cosa, estan a l’ombra. El més contradictori és que en molts 
casos sí que hi són, aquestes dones als equips directius. La dona que ocupa el lloc més 
important a l’Opus Dei a nivell mundial és una espanyola, Isabel Sánchez Sancho, i no la 
conec ni jo, que em dedico a aquests temes. 
El moviment eclesial dels focolars està fundat 
per una dona, la Chiara Lubich, una realitat 
que per estatuts sempre tindrà una dona 
presidenta. Ara és la Maria Voce, però si fem 
una enquesta sobre dones importants a les 
religions no ens sorgeixen aquests noms, 
perquè no tenen incidència pública. No 
associem religió a dones influents. Les 
mateixes institucions no fan prou per difondre, 
promoure, visibilitzar... tota aquesta riquesa 
interna que tenen i que és benèfica per a elles 
i per a la missió social que tenen. 
 

Kahina Bahloul és la primera dona imam de França que 
predica a la mesquita Fàtima, però no la coneixen 
perquè no és molt difícil que les religions entrin al debat 
públic. I ja no diguem l’islam, i a sobre si el representa 
una dona. L’imamat de les dones està autoritzat des de 
fa 1.400 anys, però no se’n sap massa. 
 
Més coneguda entre els avesats al budisme és la lama 
Tsulltrim Allione, fundadora i directora espiritual de Tara 
Mandala, una xarxa budista internacional.  Aquesta 
dona és una figura 
coneguda en 
l’ecofeminisme i el 
budisme a Occident, 

però, tot i la seva projecció també mediàtica, sovint a 
aquestes figures els falla la legitimitat: les reconeix un 
públic ampli, però la pròpia tradició religiosa no se les fa 
seves. És la sensació d’incomoditat que també generen les 
nostres monges mediàtiques dins la mateixa estructura 
eclesial. 
 
L’escriptora Ada Castells m’ha enviat un whatsapp des de 
l’aeroport de Bèlgica demanant-me si conec el número 

Dones de Déu 
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especial de la revista Le Monde des Religions 
dedicat a “les dones de Déu”, i li responc que 
no. A la tarda me la trobo pujant al meu despatx 
amb l’exemplar. Agafo amb gratitud la revista, 
que no té pèrdua: vestals, diaconesses, dones 
rabins, imams dones, totes elles implicades en 
organitzacions que sobre el paper són 
igualitàries però que no estan a l’altura de la 
igualtat que pregonen. En una de les vinyetes 
de la revista surt un home que diu a la seva 
dona i a la seva filla, que estan còmodament 
assegudes al sofà llegint, que s’afanyin, que 
arribaran tard a l’església. La dona respon: “Jo 
diria més aviat que és l’Església, qui fa tard amb 
nosaltres.” Jo també ho penso, que l’Església fa 
tard, molt tard, i em sap greu que dones que hi 
tindrien un paper es cansin o no s’entusiasmin 
per culpa d’estructures resclosides i poc 
permeables. 
 
A Alemanya la parròquia de la Santa Creu de 
Münster, al Rin del Nord-Westfàlia, ha llançat la 

convocatòria d’una vaga de dones entre l’11 i el 18 de maig. No aniran a missa. Protesten 
pel que en diuen una “institució misògina”. La cap és Elisabeth Kötter, del grup Maria 2.0. 
També han escrit una carta al papa. De moment ja han rebut adhesions internacionals. La 
seva intuïció és que l’estructura que cobreix els abusos és la mateixa que exclou les 
dones del ministeri. Jo ja he dit de totes les maneres possibles que ni jo ni moltes de les 
dones que conec tenim cap interès a ser mossens. No ens sembla ni interessant ni estem 
cridades a aquesta vocació. El que sí que reivindiquem és que s’associï l’estat clerical al 
poder (que a l’Església ja sabeu que es diu “el servei”). El poder, el sagrat, la 
responsabilitat… no es declinen en femení.  
 
Virginie Larousse escriu a Le Monde 
des Religions que les dones estan 
“preparades per a les coses sacres” 
(en francès és també un joc de 
paraules amb la paraula sacerdot: 
Elles sont prêt(r)es. Les dones estan 
preparades per a tot, no per a les 
coses sacres. Aquesta és una 
premissa que caldria tenir més en 
compte. La situació és reversible, cal 
voluntat política: nomenaments, 
visibilització, responsabilitats 
compartides, difusió, fitxatges, justícia 
poètica, vaja. Reconèixer el que ja hi 
és, i que per incapacitat, inèrcia, a 
vegades poca traça i error no s’ha fet. 
Si les religions s’obren a les dones no 
faran cap favor a la meitat de la 
població femenina. El favor, en tot cas, 
se’l faran a elles mateixes. 
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Professió de religioses de Puresa de Maria 
 
El pasado 24 de mayo, día de María Auxiliadora, tuvo lugar en el Noviciado de la Pureza 
de María la profesión temporal de las ya hermanas Gabriela, Yalexis y Yahosca, las dos 
primeras de origen venezolano y la última de origen nicaragüense. Bajo el lema “Hemos 
visto al Señor” le han dado su “Sí” firme tras tres años de formación, uno en Bucaramanga 
(Colombia) como postulantes y dos como novicias en Sant Cugat del Vallés. 
 

 
 

 
 
La emotiva celebración fue presidida por Josep Jiménez, Sj y concelebrada por Felix 
Chirinos, Mercedario. Al final de la misma se invitó a quienes acudieron a compartir un 
rato muy agradable con las nuevas hermanas, donde no faltó la alegría de haber 
respondido con fidelidad al Señor y de haberlas acompañado en tan importante momento. 
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Desnonaments i tancaments a dojo 
 

 
 
M. VICTÒRIA MOLINS Teresiana i escriptora  

Segueix-me  

Ara.cat 27/05/2019 

Que els barris vagin canviant la seva fesomia amb els anys és 
llei de vida. A Barcelona, a Ciutat Vella, i concretament al 
Raval, hem vist ja molts canvis els últims trenta anys.  
Recordo, amb gran aflicció, les terribles conseqüències de la 
droga dura i la pandèmia del VIH, que es va endur tants joves 
en les dècades dels 80 i 90. Després hi va haver una arribada 

massiva de llatinoamericans que va implicar problemes d'habitatge, i van aparèixer els 
anomenats pisos pastera. Al començament del segle XXI van arribar els asiàtics i la 
bombolla immobiliària, que va endeutar a molts amb les promeses dels bancs, i finalment 
la crisi i la desfeta dels que ja havien començat a comprar pisos i quedaven atrapats en 
les seves pròpies hipoteques... Simplificant molt, aquests han estat els canvis que hem 
pogut viure els últims anys al nostre estimat barri. 
 
Però no hem viscut cap moment més dolorós, en alguns aspectes, com l'actual, que jo 
anomenaria el moment dels tancaments. L'especulació immobiliària té efectes destructors 
en un barri. Cada vegada que veig aparèixer rètols als portals dels immobles on hi diu 
"Compro pis o local, i pago al comptat", per una banda em pregunto qui pot ser tan ric o 
poderós per fer tantes compres, si no és per especular, i, per l'altra, ja estic endevinant un 
desnonament o un tancament: l'inquilí que no pot suportar la pujada de lloguer del nou 
comprador i ha de marxar, o la botiga de tota la vida que no arriba a final de mes amb la 
despesa exagerada del nou lloguer. 

 
 
He vist plorar llàgrimes de desconsol a comerciants de fa anys que han estat estimats 
pels veïns i ara no poden suportar la pujada del lloguer i han de tancar. 

https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
https://www.ara.cat/opinio/victoria-molins-desnonaments-tancaments-a-dojo_0_2241376028.html#lightboxFollow
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Que un gimnàs social com ho és el Sant Pau hagi de tancar les portes o estigui sempre 
amb l'espasa de 
Dàmocles a sobre 
no deixa d'angoixar-
nos als que estimem 
la seva tasca i 
sabem la quantitat 
de persones que es 
beneficien de la 
seva acció social en 
favor dels més 
desfavorits del 
barri. És per això 
que m'uneixo al crit 
dels cooperativistes: 
"No deixarem que el 
gimnàs es 
converteixi en un 
nou hotel o Airbnb". 
 
El turisme és un bé 
preuat però si per 
atendre'l es 
perjudica els 
ciutadans s'hauria 
de pensar una altra 
manera de fer-ho. 
Que els nostres 
barris es vagin 
buidant perquè uns especuladors guanyin diners a costa del dolor de famílies senceres és 
molt trist. 
 
En moments de canvi per a un ciutat tan bonica i admirada com és Barcelona, hauríem de 
posar-nos en peu de denúncia tots els que l'estimem i denunciar certes conductes 
inadmissibles d'especulació en l'habitatge. 
 
Cada vegada que anuncien el tancament d'una botiga estimada, cada cop que ens 
assabentem d'una família desnonada, d'una pobra dona que es veu obligada a sortir del 
barri que la va veure créixer, i on té totes les seves amistats, per anar-se'n lluny, sento un 
dolor humà que voldria convertir en ajuda quan no és més que impotència. 
 
Soc presidenta del jurat dels Jocs Florals del Raval, que celebrem cada any. Els escrits –
la majoria molt bons, i procedents de diferents indrets de Catalunya i més enllà– 
reflecteixen molt bé la societat del moment. Doncs bé, aquest any han estat molts els que 
parlen amb enyorament del barri que els va veure néixer i que l'especulació immobiliària 
els ha fet abandonar. 
 
Barcelona ha estat sempre "la perla del Mediterrani" i no volem que aquesta meravella, 
amb els seus barris típics i la seva cultura, que es fomenta precisament en els més antics, 
estigui a mercè d'especuladors que canviïn la seva fisonomia per enriquir-se amb el dolor 
aliè dels desnonaments de famílies i els tancaments de botigues. 
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Cinema espiritual: «Hospitalarios, las manos de la Virgen» 
S’estrena als cinemes una pel·lícula testimonial sobre el miracle de la Mare de Déu 

de Lourdes 
 
17 Maig, 2019 - Església de Barcelona | Comentari Mn. Sánchez 
 
El periodista Jesús García Colomer debuta aquest cap de setmana de maig amb la seva 
primera pel·lícula: ‘Hospitalarios, las manos de la Virgen’. Es tracta d’una pel·lícula 
testimonial sobre la vivència a Lourdes. En aquesta línia, mostra l’experiència per part 
dels malalts, així com, per part dels voluntaris i infermers que els acompanyen. Per això, 
el cinema espiritual d’aquesta setmana proposa aquest film, perquè pretén convidar a 
l’espectador a viure el miracle de Lourdes. 
 
Sinopsis Relat testimonial del pelegrinatge a la localitat de Lourdes, França. S’explica 
com, cada any, arriben prop de 2 milions i mig de visitants procedents de diferents parts 
del món. Des de fa 100 anys, els hospitalaris acompanyen malalts en un pelegrinatge al 
lloc on una jove, anomenada Bernadette Soubirous, l’any 1858 va assegurar veure la 
Mare de Déu. Uns i altres 
arriben amb l’objectiu de 
trobar-hi la fraternitat i 
poder viure el gran miracle 
de la Mare de Déu.  
 
Descobrir l’autèntic 
miracle 
El crític de cinema 
espiritual, ens presenta 
aquesta pel·lícula, la qual 
des del testimoniatge 
presenta a l’espectador 
què és Lourdes per aquell 
que té l’oportunitat d’anar-hi. Precisament, aquest és el propòsit del director, que després 
d’un viatge que va fer a Lourdes (2008) va tornar commogut. “Alla, va descobrir l’autèntic 
Loures, diferent de les guies de turisme”, tal com va dir.  “Volem portar a la Mare de Déu 
de Lourdes i als seus fills més estimats, els malalts i les seves famílies, als cinemes de tot 
Espanya, amb l’ajuda de molta gent, ja que encara ens cal una última empenta per 
distribuir la pel·lícula, tal com Ella es mereix”. Així ho explica el director. 
Va ser després de viure-ho en persona el (2008) que Jesús García Colomer  va tornar 
capgirat. Una experiència que li va canviar la vida. Una transformació que molts altres han 
experimentat, també, durant la seva estada allà i que ho expliquen al llarg del film. Tal 
com explica el crític de cinema espiritual, “no es tracta d’un canvi radical sinó d’una 
transformació de l’ànima”. I ho viuen els malalts i els voluntaris, ja que, través de la seva 
entrega, descobreixen allò que és veritablement important. “Commou i convida a viure 
l’experiència d’anar a Lourdes un cop a la vida”.  
 
Gospa Arts La Fundació Gospa Arts, productora de la pel·lícula, comptarà amb la 
distribució de Bosco Films, que ja ha treballat en pel·lícules com Dues corones, sobre sant 
Maximilià Kolbe, o L’illa dels monjos, i ja ha tancat la seva distribució amb diversos països 
de Llatinoamèrica. 

Butaca de cinema 

https://www.gospaarts.com/
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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

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

 

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

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

 
Forma d’inscripció:  
 
 

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

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

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

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

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

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 agost) 
 
 
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

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

http://www.urc.cat/
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Nou butlletí   
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 
 
 
 

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 

  

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 

 

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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 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
mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com
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Editorial San Pablo i Família Franciscana de Catalunya 
 

 
 
 
COMUNIÓ I ALLIBERAMENT 
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SALA PERE CASALDÀLIGA – LLIBRERIA CLARET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL 
 

El proper dilluns 3 de Juny de 2019, de les 18 a les 20h a 
la sala d’actes de la FJM, tindrà lloc la 18a sessió del 
Seminari Intern de Patrimoni Sacre de la Fundació Joan 
Maragall, dedicada “Reformes d’espais fundacionals. Com 
donar visibilitat als carismes” 
 

Comptarem amb la participació de l’equip T113-Taller d’arquitectura (Giuseppe 
Giacalone, Maria del Mar Viladot i Eloi Aran) que, amb el títol “Tornar als arkhetopos”, 
presentarà la reforma de la Capella de Sant Ignasi de Loiola a la Basílica de Santa Maria 
del Mar i la reforma de l’església de la Companyia de Maria a Bordeus; i també amb 
l’arquitecte Joan Puig-Pey que, amb el títol “Champagnat sense Champagnat”, 
presentarà el repte d’un arquitecte enfront la rehabilitació integral de la casa fundacional 
del institut dels germans maristes: Notre Dame de l’Hermitage. 
 
Esperem  la vostra confirmació d’assistència responent al correu 
patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org 
 
Recordem que, tot i no ser un acte obert, es pot participar a la sessió adreçant una petició 
argumentada al correu electrònic indicat. 
 

mailto:patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org
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Conferència a càrrec de Timothy RADCLIFFE 
 

 
 

Si volem que el cristianisme segueixi viu i pròsper en el segle XXI, cal evitar dues 
temptacions: tancar-nos en un gueto i assimilar-nos a la societat fins al punt de ser 
esclaus d’una cultura quasi del tot secularitzada. Per no caure en cap d’aquestes 

temptacions hem d’estar amb la gent i compartir els seus problemes. Hem d’estar amb els 
nostres contemporanis fent atenció a l’evangeli i als ensenyaments de l’Església. Només 

llavors podrem descobrir junts una Paraula que ha de ser compartida.  
(T. Radcliffe) 

 
Ens plau de convidar-vos a la conferència que pronunciarà Timothy RADCLIFFE. 
 
El P. Radcliffe, teòleg dominic, fou professor de Sagrada Escriptura a la Universitat 
d’Oxford. 
 
El 1987 fou escollit provincial d’Anglaterra, i després Mestre de l’Orde l’any 1992. És en 
aquesta època que es fa conèixer fora dels cercles religiosos per les seves anàlisis i les 
seves postures sobre la societat contemporània, la situació de l’Església, la vida cristiana i 
la vida religiosa, sobretot amb diverses obres que han estat àmpliament reeditades. 
La finesa de les seves anàlisis, la simplicitat dels seus propòsits, tot amb una gran 
profunditat i un característic sentit de l’humor, han fet que que sigui una figura catòlica 
molt significativa del segle XXI. 
 
El Patronat de la Fundació ha considerat que tant el tema com el ponent recullen part de 
la reflexió interna que ha portat a terme en les seves reunions d’aquest curs i ha pensat 
que convidar el P. Radcliffe és una bona manera de compartir-la públicament. 

 
Invitació 
 

04 de Juny de 2019 
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h. 
Fundació Joan Maragall Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
Valldonzella, 6 08001 Barcelona 

https://www.bfriars.ox.ac.uk/people/fr-timothy-radcliffe-op/
https://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/17-TRadcliffe.pdf
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CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

 
 

La Maria i la Susana són dues adolescents rebels de 17 
anys que es troben als campaments d'estiu cristians "La 
brújula" a Segovia, on van des de petites. 
Les dues senten passió pel reggaeton i l'electro-llatí, però 
les sorprenents aparicions de Déu a la Maria començaran 
a canviar les seves vides. (FILMAFFINITY) 
 
Director: Javier Ambrossi i Javier Calvo 
 
Any: 2017 
 
Divendres 31 de maig, 19h 
 
Sala d'actes de Cristianisme i Justícia - Roger de 
Llúria, 13 - Barcelona 
 
Presenta Sònia Moll Gamboa, filòloga i poeta 
 

 
 
 
Cristianisme i Justícia, la fundació Migra Studium i el Servei Jesuïta a Migrants es 
complauen d’invitar-los a la presentació del document: 
 
DISCRIMINACIÓ D’ORIGEN 
INFORME 2018 SOBRE ELS CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS (CIE) A 
ESPANYA 
 
Amb la participació de: 
 
• Mª Carmen de la Fuente Pérez. Directora de la 
fundació Migra Studium. Coordinadora del SJM. 
• Josep Buades Fuster SJ. Director de 
l’associació Claver. Autor de l’informe. 
• Margarita García O’Meany. Coordinadora del 
programa CIE. 
• Josetxo Ordóñez Echeverría. Advocat. 
Assessor jurídic del programa CIE. 
• Pilar Pavia Sala. Voluntària. 
 
 
Preguem confirmar l’assistència a: 
info@migrastudium.org 
Informe accessible online des del dijous dia 6 de 
juny a: bit.ly/sjm2018CIE 
 
Divendres 7 de juny, 11h. 
Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria 13, 08010 
Barcelona  
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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


37 | 43 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

El passat 22 de febrer, la sessió plenària del Consell 
Municipal va aprovar el lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic a Arcadi Oliveres, expresident i membre de Justícia i 
Pau, per la seva trajectòria a favor de la pau, el 
desarmament i dels drets humans. 

L'acte de lliurament tindrà lloc el dijous 6 de juny de 2019, 
a les 18.00 hores, al Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona.  

Aquest és un acte obert a tothom, però es prega confirmar 
l'assistència a l'adreça de correu electrònic 

protocolbcn@bcn.cat o al telèfon 934 027 354 (de dl a dv, de a 15 h). 
Amb aquesta distinció, el Ple municipal reconeix Arcadi Oliveres, per la seva incansable 
trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls entusiasta a nombroses 
iniciatives en favor dels drets humans i la justícia social i pel seu ferm compromís amb el 
progrés de la dignitat humana, des d’un discurs combatiu i coherent amb valors 
universals. 
 
 

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocolbcn@bcn.cat
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CAPUTXINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FECC INFORMA  núm. 729   Data: 27.05.2019 
 

 
 
Integració a la xarxa pública o un just finançament? 
 
Creure en el Servei d’Educació de Catalunya i respectar la llibertat 
Fetes les primeres lectures dels resultats de les preinscripcions, no ha transcorregut gaire 
temps fins a revifarun debat ja ‘habitual’. Els acostumats ‘grups de pressió’, 
autoproclamats ‘veude la comunitat educativa’, no han trigat afer ressorgir la polèmica 
pròpia d’aquestes èpoques: l’educació només s’entén des de l’escola pública. Ni pluralitat, 
ni riquesa social, ni prestació històrica, ni servei actual ni llibertat es tenenen consideració. 
L’escola concertada no té raó de ser. Que desaparegui. 
 
Per centrar-nos, ens hem de situar en les dades inicials del procés de preinscripció i 
matrícula, que fan referència únicament a les primeres opcions manifestades per pares i 
mares. És una dada significativa, però no concloent. Un exemple molt destacat el tenim 
amb les dades d’aquest curs 2018/2019 referents al P3 aBarcelona. Les xifres reflectien 
que les primeres opcions de tria per a centres públics foren 6.442 alumnes, mentre que 
l’opció per a centres concertats fou de 6.318. La matemàtica no falla: un 50,50% als 



39 | 43 

 

primers, un 49,50% als segons. La notícia estava servida. Grans titulars, rodes de 
premsa... “Per primer cop, a Barcelona, la demanda de l’escola pública supera la de la 
concertada”. 
 
Però reajustada la demanda, respectant sempre les opcions manifestades per les 
famílies, la realitat és que aquest curs escolar, 6.281 nens i nenes són matriculats a 
centres públics, 6.488 a concertats i 196 a privats. Un 48,44% als primers, un 50,04% als 
segons, un 1,51% als tercers. Quina és, en conseqüència, la notícia final? Que més del 
50% dels alumnes de P3 són a centres concertats, un 1,6% més que els de centres 
públics. La matrícula de l’escola concertada supera la de la pública. Però d’això no se n’ha 
redactat cap titular, ni s’ha celebrat cap roda de premsa. Cal dir que entre una dada i 
l’altra no van transcórrer més de dos o tres mesos. Però el discurs ja estava instal·lat. 
Sobre una fal·làcia, però tant seval. 
 
Ho dèiem al FECC Informa 689 del 25/06/2018. Una anàlisi contextualitzada i completa no 
permetia titulars tan contundents. A Barcelona, aquest curs 2018/2019 quasi 100.000 
alumnes cursen els estudis obligatoris i el segon cicle de l’educació infantil en centres 
concertats, mentre que quasi 76.000 ho fan en centres públics. Més d’un 61% de 
l’alumnat d’aquesta ciutat s’escolaritza al sector concertat que representem. No és cap 
batalla, no és cap cursa. És una realitat inqüestionable. Un centenar de milers de famílies 
confien en els nostres projectes, en els nostres idearis. El repte és que hi continuïn 
confiant. De la mateixa manera que altres famílies opten pels projectes de l’escola 
pública. Mostra de la pluralitat i diversitat d’opcions i legítima plasmació de la llibertat 
d’elecció de centre. I disculpeu que parlem només de Barcelona, però és que sembla que 
l’eix de la polèmica se situa en aquesta ciutat, tot i que de ben segur en altres municipis la 
controvèrsia és similar. 
 
Perquè expliquem aquestes xifres? Perquè hem de contextualitzar un debat perniciós i 
demagògic. Els resultats de la preinscripció per al proper curs a Barcelona han suposat un 
resultat de 6.426 sol·licituds per als centres públics enfront els 6.064 per a centres 
concertats. Un 51,4% per als primers, un 48,6% per als segons. Falta el reajustament final 
i podrà passar com el curs que ara acabem, però la controvèrsia ha tornat a renéixer, ara 
amb una línia argumental preocupant, la de la “pressió a Educació per convertir centres 
concertats en públics”. 
 
És inquietant, per no dir molest, perquè el discurs el sostenen grups ja ‘habituals’ en 
aquestes situacions que ‘mediàticament’ semblen haver-se arrogat la representativitat de 
la comunitat educativa. D’una banda, la FAPAC, que afirma que el públic “és l’únic model 
que garanteix una educació inclusiva”. O la Fundació Jaume Bofill, que en paraules del 
seu director accentua el lideratge del sector públic a l’hora d’aplicar nous mètodes 
pedagògics. O el portaveu de la USTEC,que reclama “aprofitar la davallada demogràfica 
per abaixar les ràtios i millorar la qualitat de la pública”. O la presidenta de l’Associació 
Rosa Sensat, que comenta que “la solució passa per fer més escoles públiques i menys 
concertades, perquè mantenir i perpetuar la doble xarxa és un risc”. També ens hem de 
referir a les declaracions de la fins ara alcaldessa de Barcelona (vegeu el FECC Informa 
de la setmana passada), de transformar deu centres concertats en escoles públiques. 
Afirmacions totes esbiaixades i, en ocasions, mancades de certesa. Mentrestant 
l’Administració, per boca del Director General de Centres Públics i President del Consorci 
d’Educació de Barcelona, assegura que “estem explorant moltes possibilitats”. Ha de ser 
només aquesta, la resposta d’una Administració que ho és del Servei d’Educació de 
Catalunya? 
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Amb tot, l’evidència no pot negar-se. En primer lloc, la davallada demogràfica és un fet. 
Per al proper curs, al conjunt del territori català hi ha una pèrdua de 1.250 alumnes de P3 
en relació al curs anterior, dels quals690 no s’han preinscrit a centres públics, i 560 no ho 
han fet en centres concertats. En el període 2015-2016 a 2019-2020, la pèrdua d’alumnes 
de P3 a Catalunya ha estat de 4.296 criatures, 2.396 en centres públics i 1.900 en centres 
concertats. Les repercussions d’aquesta situació han estat evidents i inevitables. Al Servei 
d’Educació de Catalunya ha existit una disminució d’unitats sostingudes amb fons públics. 
Prou que en són conscients els centres afectats. I les perspectives demogràfiques a curt 
termini consoliden aquesta negativa situació. 
 
Existeix una altra evidència. La manca de matrícula en centres concertats no és només 
deguda al descens demogràfic. El factor econòmic és també fonamental per explicar 
determinades decisions dels pares davant la preinscripció. Ho hem afirmat en diverses 
ocasions, perquè és una experiència viscuda de primera mà a les escoles,i així ens ho 
han traslladat. Pares i mares que optarien per l’escola concertada no ho fan perquè 
l’element econòmic constitueix un obstacle que en determina la decisió. Una situació 
injusta que impedeix immerescudament exercir lliurement el dret a triar escolai que 
directament afecta de manera negativa la viabilitat de les escoles. La nostra administració 
educativa ha afirmat que,si una escola tanca, el sistema es col·lapsa. Compartim aquesta 
afirmació perquè reconeixque hi ha alumnat que cal atendre, i que allò que explica la 
inviabilitat del centre es únicament la insuficiència del finançament. 
 
Poden afegir-se altres raonsde caràcter ideològic, urbanístic... Totes consistents, sens 
dubte, però presidides per aquesta doble circumstància: infrafinançament de recursos i 
davallada demogràfica. 
 
Ara bé, resulta com a mínim imprudent afirmar que l’escola concertada ha deixat de 
seruna opció, com si fos aquesta l’única explicació. És molt atrevit dir que només “la 
pública” garanteix l’educació inclusiva. És temerari exercir una pressió a l’Administració 
perquè “s’absorbeixin” escoles concertades. I tot sumat, és una profunda manca de 
respecte als centenars de milers de pares i mares que consideren que l’escola concertada 
és el lloc on els seus fills i filles rebran l’educació; a les desenes de milers de 
professionals que cada dia acompanyen l’alumnat en el seu procés educatiu, i als 
centenars d’entitats titulars que creuen que la seva opció de servei al país s’encarna en 
l’activitat educativa d’acord amb un ideari i un projecte propis. 
 
Resulta assenyat i molt convenient que,com a responsables de les institucions, valorem i 
analitzem què està passant. Tant a casa nostra com al sector. Perquè una anàlisi local i 
una perspectiva general ens han d’ajudar a calibrar les decisions que s’han de prendre. 
Des d’una orientació comuna, amb discerniment i coneixença. Perquè és indubtable que 
els temps de crisi també ens afecten, i en particular algunes escoles pateixen situacions 
molt complicades i s’hauran de prendre decisions, en ocasions, doloroses. 
 
A l’hora de replantejar-se el camí, hem de pensar que tots junts també som comunitat 
educativa. Que no només aquells que se n’autoproclamen representants són els únics 
interlocutors davant l’Administració. La nostra societat és plural, i amb ella, qui 
representem l’escola concertada som una part important. 
 
L’Administració, els mitjans, els representants polítics i parlamentaris no han d’escoltar 
només unes veus esbiaixades. També la nostra, que és notable i poderosa, s’ha de deixar 
sentir, de manera unida, ferma i solidària. Dissortadament, la crisi ens afecta a tots. Però 
la solució no és tan simplecom la d’absorbir escoles concertades. Qui afirma això no 
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coneix ni la realitat social, ni ideològica ni laboral que hi ha darrera. O potser sí que n’és 
conscient i sap que llançar aquests missatges potprovocar dubtes o sentiment de fracàs. 
Potser pretenen obrir escletxes o crear una realitat tant sobreentesa com falsa. No ho 
poden aconseguir. 
 
La solució no és fàcil, però no impossible. Ens venen al cap algunes actuacions. Les 
titularitats han de continuar amb l’esperit de servei inspirat pel seu ideari, amatents als 
nous vents, a les noves idees, a les noves demandes de la societat. Els professionals han 
de continuar desenvolupant la seva tasca amb el compromís i la capacitat que exigeix el 
seu ofici. L’Administració ha de creure en el Servei d’Educació de Catalunya, en el marc 
de la LEC, i actuar en coherència i convenciment en el seu desplegament. Els 
representants polítics i parlamentaris han de saber que Catalunya és un país plural i 
variat, on les opcions educatives són diverses, responent als principis d’equitat educativa 
en un marc de llibertat. La que s’autoproclama ‘comunitat educativa’ ha de saber guardar 
el mínim respecte a maneres de fer i de concebre la societat diferents a la que ells tenen, 
que això és pluralitat i democràcia. I que estem disposats a consensuar procediments i 
solucions, quan convingui, dins del marc legal i amb profund respecte als nostres alumnes 
i famílies i als professionals que els acompanyen. 
 
L’escola concertada, i dins d’ella l’escola cristiana, és ben viva i dinàmica. I ho continuarà 
essent. Amb les trontollades i les envestides d’aquests temps de crisi, que sens dubte 
també ens impacta. Amb discerniment, desapassionament i coherència prendrem les 
decisions més adients, sense sentir-nos pressionats més que per allò a què ens devem: la 
pervivència rellegida de la nostra missió i valors, el servei als centenars de milers 
d’alumnes i de pares i mares que hi hadarrera, que hi confien, i un interès col·lectiu que 
hauria de situar-se per sobre de les legítimes, però a vegades insuficients, perspectives 
particulars. 
 
Les proclames electoralistes, les idees extravagants i la manca de rigor –o directament, la 
mentida- en les expressions, que se les quedin aquells que fan de la demagògia i de 
l’oportunisme el seu modus vivendi. L’escola concertada continuarà avançant en una 
educació d’equitat per a tothom en un marc de llibertat, amb el referentcomú de la LEC i 
de manera unida i solidària. No són temps fàcils, però units seguirem endavant. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: El perdó 
 

Diumenge 2 de juny del 2019 
 
 

 
 

El perdó 
 

Quan algú ens ofèn o ens agredeix sentim ràbia, dolor, odi o, fins i tot, culpabilitat. 
Perdonar després d'un conflicte no és fàcil, però sí que resulta molt sanador. Com és un 
procés de perdó? Perdonar vol dir oblidar? Estem acostumats a perdonar? “Signes dels 
temps” entrevista Maite Valls, psicòloga, religiosa de Jesús-Maria i membre del patronat 
de la Fundació Vidal i Barraquer. La conversa s’ha gravat al Col·legi Jesús-Maria Sant 

Gervasi de Barcelona.  
 

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

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

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

  

 

 
  2019  

   MAIG 

30 dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

31 dv Junta directiva de l’URC  

    

31 dv Dia mundial sense tabac  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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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  

 

 

   
JUNY 

3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

9 dg Festa de la Pentecosta  

10 dl Dilluns de Pentecosta  

12 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

16 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dm Junta directiva de l’URC.   

24 dl Sant Joan  

    

1 ds Dia Mundial del reciclador  

4 dm Dia internacopnals dels nens víctimes de l’agressió  

5 dc Dia mundial del medi ambient  

8 dg Dia Mundial dels oceans  

17 dl Dia Internacional contra la desertificació i la sequera  

20 dj Dia mundial (de l’ONU) de les persones refugiades  

26 dm 
Dia internacional de suport a les víctimes de la 
tortura 
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