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 Dues imatges: reunió del Grup Anawim i final de curs del CEVRE 

Barcelona, 20 de juny de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

 492 

 

Grup Anawim 

Matí de dilluns, 17 

juny, reunió de del 

Grup Anawim, que 

aplega a superiores 

majors i delegades 

permanents. 

Tarda del mateix día, 

final de curs del 

CEVRE, curs 

sistemàtic de 

formació inicial 

adreçat a novícies i 

novicis. Foto conjunta 

amb formadores i 

formadors de cada 

congregació. 
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La mirada del nou arquebisbe  

  
Acabada l’eucaristia d’ordenació episcopal i presa de possessió canònica, Mons. Joan 
Planellas rep salutacions i felicitacions de moltes persones que s’amunteguen al seu 
voltant. Una dona, tal vegada una mica gran, va davant meu i dedueixo pel que diu que és 
una feligresa seva de les parròquies de la diòcesi de Girona que ha atès fins ara el nou 

arquebisbe. «Com li haurem de dir ara?», li 
pregunta. La resposta no es fa esperar: 
«Mn. Joan, com sempre.» Al final de la 
seva al·locució, d’allò més reeixida, Joan 
Planellas va reproduir unes paraules del 
papa Francesc: «Queda clar que Jesucrist 
no vol prínceps que mirin despectivament, 
sinó homes i dones de poble.» 

Com és la mirada del nou arquebisbe? Els 
seus ulls mostren una actitud receptiva, per 
observar atentament, per captar la realitat, 
per escoltar des del fons. No hi ha judici, 
sinó empatia. Si ha d’intervenir, la seva 
mirada aleshores es transforma en 

somriure. Es genera el diàleg, nodrit de pausa i de reflexió. Sense abdicar de les seves 
conviccions, però sense imposar ni constrènyer la llibertat. 

Després del cant del Te Deum, pronuncia una al·locució que recull la seva mirada com a 
nou pastor de la diòcesi de Tarragona. Filtra el seu discurs a través del prisma evangèlic i 
de les propostes del Concili Vaticà II. Es nota l’empremta del professor universitari de 
teologia. Rigor, precisió, entroncament històric amb les aportacions de la patrística. Es 
mostra l’ànima de pastor, que sent la urgència d’anunciar la persona de Jesucrist i el seu 
Regne. Es nota la persona que toca de peus a terra, que estima la terra on evangelitza, 
amb senzillesa, però sense complexos. La seva nova càtedra li atorga una responsabilitat 
especial dins de la Conferència Episcopal Tarraconense: la unitat pastoral de les diòcesis 
amb seu a Catalunya exigeix una pastoral de conjunt. Molts temes: l’Església com a Poble 
de Déu, sinodalitat… Molts somnis. I un lema: «L’Esperit rejoveneix l’Església.» La 
partitura promet. Ara toca interpretar-la. 

Algunes anotacions 

 El día 25 de juny hi ha el tancament de les inscripcions als exercicis espirituals que 
el Monestir de Santa Maria de Montserrat organitza amb el suport de l’URC. 
Correspon a la tanda de juliol. Últims diez per les poques places encara 
disponibles. La tanda d’agost ja está plena. 

 La web ha tingut aquest darrers diez un problema que ja estat pràcticament 
solucionat. Està com sempre obert a la consulta. Recordeu: www.urc.cat 

 Les xarxes de l’URC (Facebook i Twitter) están adquirit un bon ritme i augmenta el 
nombre de seguidor/es. Hi esteu convidats. 

 Augmenten els grups de comunitats religioses que es reuneixen per compartir 
pregària, vida i àpats en les trobades intercongregacionals i intercomunitàries. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 

http://www.urc.cat/
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Papa Francesc 
 

Discurs del papa Francesc al nuncis 
 
13.06.2019 Oficina de prensa de la Santa Sede 
 
El Santo Padre ha recibido esta mañana en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a 
los participantes en la reunión de los Representantes Pontificios en curso en el Vaticano 
del 12 al 15 de junio. 
 
Publicamos a continuación amplios fragmentos del discurso preparado por el Papa para 
esa circunstancia y que ha entregado a los presentes. “Una especie de "decálogo"  -dice 
el texto- que, en realidad, a través de vosotros se dirige  también a vuestros 
colaboradores y, de hecho, a todos los obispos, sacerdotes y personas consagradas que 
se encuentran en todas las partes del mundo”. 
 
Fragmentos del discurso del Santo Padre 
 
1-  El nuncio es un hombre de Dios. 

 
Ser un "hombre de Dios" significa seguir a Dios en todo y por todo; obedecer sus 
mandamientos con alegría; vivir por las cosas de Dios y no por las del mundo; dedicarle 
libremente todos los recursos, aceptando con un espíritu generoso los sufrimientos que 
surgen como resultado de la fe en Él. El hombre de Dios no  engaña ni defrauda a su 
prójimo; no se deja ir a chismes y calumnias; conserva la mente y el corazón puros, 
preservando los ojos y los oídos de la inmundicia del mundo. 
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2- El nuncio es un hombre de Iglesia. 
 
Al ser un Representante Pontificio, el nuncio, no se representa a sí mismo, sino a la 
Iglesia y, en particular, al sucesor de Pedro... Es feo ver a un nuncio que busca el lujo, los 
trajes y los objetos “de marca” en medio de  personas sin lo necesario. Es un contra-
testimonio. El mayor honor para un hombre de la Iglesia es ser "siervo de todos". 
Ser hombre de la Iglesia también requiere la humildad de representar el rostro, las 
enseñanzas y las posiciones de la Iglesia, es decir, dejar de lado las convicciones 
personales. 
 
Ser un hombre de la Iglesia significa defender valientemente a la Iglesia ante las fuerzas 
del mal que siempre intentan desacreditarla, difamarla o calumniarla. 
 
3- El nuncio es un hombre de celo apostólico. 
 
El nuncio es el anunciador de la Buena Nueva y al ser apóstol del Evangelio tiene la tarea 
de iluminar el mundo con la luz del Resucitado, de llevar a Cristo a los confines de la 
tierra. Es un hombre en camino que siembra la buena semilla de la fe en los corazones de 
quienes encuentra. Y aquellos que se encuentran con él deberían sentirse, de alguna 
manera, interpelados. 
 
La indiferencia (es) una enfermedad casi epidémica que se está propagando en varias 
formas, no solo en la generalidad de los fieles, sino también entre los miembros de los 
institutos religiosos. Dios es digno de gloria infinita… La gloria de Dios brilla sobre todo en 
la salvación de las almas que Cristo ha redimido con su sangre. De ello se deduce que el 
compromiso principal de nuestra misión apostólica será procurar la salvación y la 
santificación del mayor número de almas. 
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4- El nuncio es un hombre de reconciliación. 
 
Una parte importante del trabajo de todo nuncio es ser un hombre de mediación, de 
comunión, de diálogo y de reconciliación. El nuncio siempre debe tratar de ser imparcial y 
objetivo, para que todas las partes encuentren en él al árbitro correcto que busca 
sinceramente defender y proteger solo la justicia y la paz, sin dejarse nunca involucrar 
negativamente. 
 
Si un nuncio se encerrase en la nunciatura y evitase encontrarse con la gente, traicionaría 
su misión y, en lugar de ser un factor de comunión y reconciliación, se convertiría en 
obstáculo e impedimento. Nunca debe olvidar que representa el rostro de la catolicidad y 
la universalidad de la Iglesia en las Iglesias locales dispersas en todo el mundo y ante los 
gobiernos. 
 

 
 
5- El nuncio es un hombre del Papa. 
 
Como Representante pontificio, el nuncio no se representa a sí mismo, sino al Sucesor de 
Pedro y actúa en su nombre ante la Iglesia y los gobiernos, es decir, concreta, 
implementa y simboliza la presencia del Papa entre los fieles y las poblaciones. Es 
hermoso que en varios países la Nunciatura se llame "Casa del Papa". 
 
Ciertamente, todas las personas pueden tener reservas, simpatías y antipatías, pero un 
buen nuncio no puede ser hipócrita porque el Representante es un trámite, o mejor dicho, 
un puente de conexión entre el Vicario de Cristo y las personas a quienes ha sido 
enviado, en una zona determinada, para la cual ha sido nombrado y enviado por el 
Romano Pontífice. 
Por lo tanto, es irreconciliable ser un Representante pontificio y criticar al Papa por detrás, 
tener blogs o incluso unirse  a grupos hostiles a él, a la Curia y a la Iglesia de Roma. 
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6- El nuncio es un hombre de iniciativa. 
 
Es necesario tener y desarrollar la capacidad y la agilidad para promover o adoptar una 
conducta adecuada a las necesidades del momento sin caer nunca en la rigidez mental, 
espiritual y humana, o en la flexibilidad hipócrita y camaleónica. No se trata de ser 
oportunista, sino de saber cómo pasar de la ideación a la implementación teniendo en 
cuenta el bien común y la lealtad al mandato. 
 
7- El nuncio es un hombre de obediencia. 
 
La virtud de la obediencia es inseparable de la libertad, porque solo en libertad podemos 
obedecer realmente, y solo obedeciendo el Evangelio podemos entrar en la plenitud de la 
libertad. La llamada del cristiano, y en este contexto, la del Nuncio  a la obediencia es la 
llamada a seguir el estilo de vida de Jesús de Nazaret. 
 
 

 
 
 
8- El nuncio es un hombre de oración. 
 
Aquí me parece importante recordar una vez más las palabras insuperables con las que 
San Giovanni Battista Montini, como Subsecretario de Estado, describió la figura del 
Representante pontificio: "Es la de alguien que verdaderamente tiene la conciencia de 
llevar a Cristo con él" (abril de 1951), como el bien precioso para comunicar, anunciar, 
representar. Los bienes, las perspectivas de este mundo terminan siendo decepcionantes, 
empujan a no estar nunca satisfechos. El Señor es el bien que no defrauda, el único que 
no defrauda. Y esto requiere un desapego de uno mismo que solo se puede lograr con 
una relación constante con el Señor y la unificación de la vida en torno a Cristo. 
 



7 | 48 

 

9- El nuncio es un hombre de caridad operosa. 
 
Aquí es necesario reiterar que la oración, el camino del discipulado y la conversión 
encuentran en la caridad que se hace compartición la prueba de su autenticidad 
evangélica. Y de esta forma de vida se deriva la alegría y la serenidad mental, porque se 
toca con la mano la carne de Cristo. 
 
La caridad también es gratuita, y es por eso que me gustaría hablar de un peligro 
permanente, el peligro de las regalías. La Biblia define inicuo al hombre  que "aceptar 
regalos por debajo del manto, para desviar el curso de la justicia" 
 
La caridad operosa debe llevarnos a ser prudentes  a la hora de aceptar los regalos que 
 nos ofrecen para ofuscar nuestra objetividad y, en algunos casos, desafortunadamente, 
para comprar nuestra libertad. 
 
¡Ningún regalo cualquiera que sea su valor debe esclavizarnos! Rechazad los regalos que 
son demasiado caros y con frecuencia inútiles o dirigidlos a la caridad, y recordad que 
recibir un regalo costoso nunca justifica su uso. 
 
10.- El nuncio es hombre de humildad 
 
Me gustaría concluir este manual con la virtud de la humildad, citando las "Letanía de la 
humildad" del Cardenal Rafael Merry del Val (1865-1930), Secretario de Estado y 
colaborador de San Pío X, un antiguo colega vuestro: 
 
 "Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón 
parecido al tuyo. 
Del deseo de ser alabado, Líbrame, Señor 
Del deseo de ser honrado, Líbrame, Señor 
Del deseo de ser aplaudido, Líbrame, Señor 
Del deseo de ser preferido a otros, Líbrame, Señor 
Del deseo de ser consultado, Líbrame, Señor 
Del deseo de ser aceptado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser humillado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser despreciado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser reprendido, Líbrame, Señor 
Del temor a ser calumniado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser olvidado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser ridiculizado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser injuriado, Líbrame, Señor 
Del temor a ser rechazado, Líbrame, Señor 
Concédeme Señor el deseo de que otros sean más amados que yo, 
Concédeme Señor el deseo de que otros sean más estimados que yo, 
Concédeme Señor el deseo de que otros crezcan susciten mejor opinión de la gente y yo 
disminuya, 
Concédeme Señor el deseo de que otros sean alabados y de mí no se haga caso, 
Concédeme Señor el deseo de que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue 
inútil, 
Concédeme Señor el deseo de que otros sean preferidos a mí en todo, 
Concédeme Señor el deseo de que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea 
todo lo santo que pueda" 
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Riesgos y oportunidades del sínodo de la Amazonía 

 
 
Blog de Cristinisme i Justícia 
Víctor Codina. 13.06.19 
 
Francisco ha convocado para octubre de 2019 un sínodo sobre la 
Amazonía, sínodo que está lleno de riesgos y oportunidades. 
 

La primera dificultad consiste en que mucha gente, tanto de fuera como de dentro de la 
Iglesia, no sabe qué significa un sínodo, ni sabe qué es la Amazonía, ni ha oído hablar de 
que haya un sínodo sobre la Amazonía. 
 
Sínodo es una reunión de obispos, convocada por el Papa en Roma para tratar algún 
tema de interés. Ahora el sínodo es: “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y la 
ecología integral”.  
 
La Amazonía es un amplio 
territorio de 7 millones y 
medio de kilómetros 
cuadrados, unos 33 millones 
de habitantes, de los cuales 
unos 3 millones son 
indígenas y 
afrodescendientes que viven 
en la selva, a orillas del río 
Amazonas o en ciudades 
como Manaos y Leticia. La 
Amazonía pertenece a 9 
países: Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana, 
Surinam, Guyana francesa y, 
sobre todo, Brasil. Existen 
más de 380 pueblos o 
nacionalidades diferentes, 
además de unos 140 pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV); se hablan en 
territorio amazónico unas 240 lenguas. 
 
Otro riesgo es pensar que se trata de un problema puramente territorial y local que no 
interesa al resto de la humanidad, cuando la Amazonía es una de las mayores reservas 
de biodiversidad (de 30 a 50% de la flora y fauna del mundo), de agua dulce y de 
bosques (30%) del planeta. Es el gran pulmón americano y mundial. 
 
Otro riesgo es desconocer que muchos pueblos de la Amazonía viven bajo la explotación 
de la minería (ilegal y legal), de multinacionales de la industria petrolera, extracción de 
madera, monocultivos, megaproyectos hidráulicos, agrotóxicos, etc. que provocan 
destrucción del hábitat y cambio climático, destruyen la biodiversidad; hay narcotráfico, 
presencia de grupos armados, agresiones a la cultura e identidad indígena: muchos 
indígenas han sido expulsados de sus territorios, viven marginados en las 
periferias de las ciudades, sufren persecuciones y muchos han sido asesinados. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2014/04/11/la-espiritualidad-de-los-pueblos-indigenas-aprendizajes-y-retos
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Otro gran riesgo que afronta el Sínodo consiste en que los gobiernos que conceden estos 
territorios a las multinacionales para grandes ganancias económicas, se sientan 
amenazados por el sínodo y lancen campañas en contra: “No hay que exagerar lo del 
cambio climático, hay que fomentar el desarrollo y el progreso, no hay que ser utópicos, ni 
pretender volver al mundo de la selva y las cavernas, la Iglesia no entiende de ciencia ni 
de economía”, etc. 
 
Otro riesgo es que con ocasión del sínodo se intensifiquen campañas contra Francisco: 
comunista y hereje, ingenuo, tercermundista, que antes de aconsejar a otros, comience 
por reformar la Iglesia manchada por los abusos sexuales. 
 
Otro riesgo es considerar a los pueblos amazónicos únicamente como pobres social y 
económicamente, sin tener en cuenta la inmensa riqueza de sus lenguas, culturas y 
espiritualidad, poseedores de una sabiduría milenaria anterior al cristianismo. Son una 
alternativa al mundo moderno que destruye la tierra y amenaza el futuro de nuestra casa 
común. No son simplemente pobres, son otros, son diferentes. 
 
Otro riesgo es no reconocer la presencia de la Iglesia en la Amazonía desde hace 500 
años que, con sus luces y sus sombras, con el gran trabajo de misioneros, de religiosas y 
de las mujeres, ha evangelizado y mantiene viva la fe de estos pueblos. Ahora estos 
pueblos reclaman una superación de toda mentalidad colonial, el surgimiento de 
una Iglesia con rostro amazónico y un aumento de los ministerios ordenados para 
poder así atender pastoralmente a poblaciones muy dispersas. 
 

 
 
Como el sínodo sin duda tratará de no dejar a las comunidades católicas de la Amazonía 
perpetuamente sin eucaristía y propondrá nuevas formas de ministros ordenados, hay 
riesgo de que se provoque una tensión eclesial entre los grupos más tradicionales y los 
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más abiertos a estas nuevas necesidades que buscan, con audacia, nuevos caminos para 
la Iglesia. 
 
Y existe también el riesgo de que los medios de comunicación desvíen su foco de 
atención de los temas ecológicos, siempre conflictivos, para concentrarse en la 
problemática intraeclesial de la ordenación de varones casados y de los ministerios de las 
mujeres. (Algo semejante ya sucedió en el sínodo de la familia, cuando los medios se 
concentraron en la posibilidad de la comunión de los divorciados vueltos a casar, dejando 
de lado toda la restante problemática familiar). 
 
Existe el riesgo de que en el sínodo no se llegue a integrar lo ecológico con lo eclesial, 
como si fuesen dos cosas separadas, siendo así que todo está íntimamente conectado y 
la Iglesia desea la vida integral de las comunidades amazónicas, tanto en su dimensión 
humana, social, cultural y ambiental como espiritual y eclesial. 
 

 
 
Existe el riesgo de no abordar suficientemente el tema de la misión y evangelización, de 
no profundizar el diálogo intercultural e interreligioso, de no insistir suficientemente en el 
anuncio del Reino que Jesús promulgó. 
Pero este sínodo es un tiempo propicio para muchas oportunidades no solo eclesiales, 
sino mundiales. Aunque se celebre en Roma, la amplísima encuesta que se ha hecho a 
los pueblos amazónicos para escuchar su voz, la presencia de obispos, teólogos y 
teólogas de la Amazonía, así como también de grupos de hombres y mujeres amazónicos 
aseguran que la voz de la Amazonía tendrá amplia resonancia. 
 
Este sínodo es una oportunidad para aterrizar la doctrina de Francisco de la encíclica 
Laudato si’ en un lugar emblemático y simbólico que manifiesta lo que ocurre en muchos 
otros territorios del planeta (Congo, Mesoamérica, Paraguay, Asia meridional, etc.), 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2015/10/20/el-papa-y-el-sinodo-a-la-escucha-del-pueblo
https://www.cristianismeijusticia.net/es/rehacer-la-vida-divorcio-acogida-y-comuni%C3%B3n
https://blog.cristianismeijusticia.net/2016/06/23/laudato-la-ecologia-integral
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evitando así que la ecología se convierta en una ideología abstracta. La realidad es más 
importante que la idea.  
 
Es una oportunidad para alertar una vez más a toda la humanidad sobre la gravedad del 
actual sistema económico y político que genera marginación y muerte de los pueblos 
pobres y destruye la naturaleza. Y todo esto, a partir de escuchar el clamor de las 
víctimas de la periferia. 
 
Es una oportunidad para que la Iglesia haga sentir su voz profética y denuncie ante todo 
el mundo la necesidad de una conversión ecológica, si no queremos dejar un planeta 
desértico a las nuevas generaciones. 
 
Es una oportunidad para revalorizar la eclesiología de la Iglesia local de un territorio, con 
ministros autóctonos y una teología india, con audacia para buscar nuevos caminos para 
una Iglesia con rostro amazónico, con comunidades maduras que tengan los ministros 
necesarios para una vida cristiana auténtica, con Palabra, Eucaristía y Diaconía o servicio 
fraterno, siempre en comunión con la Iglesia universal. 
 
Es una oportunidad para reflexionar la estrecha relación entre Iglesia y eucaristía, pues 
sin eucaristía no hay Iglesia, y no se puede condenar perpetuamente sin eucaristía a las 
numerosísimas comunidades dispersas y alejadas. 
 
Es una oportunidad para integrar lo ecológico y lo pastoral, como dos dimensiones de la 
vida del pueblo; la primera tarea del pastor es salvar las ovejas de las amenazas del lobo. 
Es una oportunidad para dar a conocer la riqueza de la sabiduría de los pueblos indígenas 
y su armonía con la creación como alternativa al paradigma tecnocrático de nuestra 
sociedad de consumo y descarte. 
 
Es una oportunidad para profundizar el tema de la ecología integral que incluye lo 
económico, social, mental, ambiental y espiritual, con un estilo de vida diferente, “el buen 
vivir”, “vivir con menos para ser más feliz”, en armonía con toda la creación. 
 

 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2017/03/24/entrevista-joan-carrera-y-llorenc-puig-hacia-una-ecologia-integral
https://www.cristianismeijusticia.net/es/vivir-con-menos-para-vivir-mejor-superar-la-ideologia-del-crecimiento-ilimitado
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Es una oportunidad para responder al pedido de las nuevas generaciones que ven 
cuestionado su futuro por el actual estilo de vida y critican la ineficacia real de las cumbres 
políticas sobre ecología. 
 
Una oportunidad para profundizar y vivir la dimensión del Espíritu del Señor Jesús, que es 
el que dinamiza la vida en todas sus dimensiones y que sorprende con la riqueza de sus 
dones y hace de la Iglesia una comunidad poliédrica que camina en salida hacia el Reino 
con gozo y esperanza pascual. 
 
Una oportunidad para reconocer que todo esto sucede  desde la periferia y la pobreza de 
pueblos amenazados y víctimas, que constituyen un signo de los tiempos para la 
renovación y reforma de la Iglesia universal y de la sociedad. 
 
Conclusión 
Acabemos con un testimonio de indígenas de la diócesis de Guaviare, Colombia: “La 
tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las 
venas a nuestra madre tierra. Queremos que nuestro clamor indígena sea 
escuchado por todo el mundo”. 
Confiamos que este sínodo, aunque posiblemente conflictivo dentro y fuera de la Iglesia, 
será un momento de gracia y de esperanza para la Iglesia y para la sociedad. Por esto 
pedimos la luz y fuerza del Espíritu Santo creador. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Reunió de religiosos i religioses de Sant Gervasi (Barcelona) 
 

 
 
El dissabte 8 de juny de 2019, un grup de religiosos i religioses, invitats per les germanes 
hospitalàries de la Santa Creu, ens vam reunir a la seva casa del carrer Elisa Nº 22. El 
motiu de la reunió , aprofitant la Pentecosta, era que ens coneguéssim més i millor els 
consagrats que treballem pel Regne en aquest sector de Sant Gervasi. 
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El Pare Raül Valentí Masana, Carmelita i a qui se li hi havia encomanat que ho fes, ens va 
fer unes reflexions sobre l’Esperit Sant; ens va parlar de com l’Esperit actua en la nostra 
vida. Va comença recordant-nos que  l’Esperit Sant és molt creatiu i troba una manera 
particular per cada persona i situació. Tan mateix hi ha unes maneres d’actuar que li són 
pròpies i que utilitza en tots nosaltres. 
 

a) l’Esperit Sant és el teu mestre interior cf. (Jn 14,26). T’ensenya Jesús, fa que el 
coneguis experiencialment. Es mestre d’oració. L’has d’escoltar atentament, 
amb docilitat, amb el cor net i amb desig de fer la seva voluntat. 
 

b) Es el teu guia cf. (Jn 16,13). Està en el teu camí i et vol acompanyar. 
 

c) Et fa fill de Déu cf. (Gal 4,6). Et dóna l’experiència de ser fill, és a dir, et fa 
descobrir la paternitat de Déu. 

 
d) Et fa testimoni de Crist cf. (Jn 15,26-27). L’experiència de la vinguda de  

l’Esperit va transformar els apòstols i començaren a donar testimoni de Jesucrist 
amb valentia. 
 

Tots aquests i altres punts els va tractar amb detall i va acabar senyalant maneres 
concretes de ser testimonis: que les nostres accions mostrin la misericòrdia de Déu i 
siguem instruments a les seves mans. 
 
Vam fer una breu posada en comú i després vam acordar fer altres reunions de tant en 
tant, la propera serà el 12 d’octubre a la casa dels Carmelites, C/ Sant Hermenegild, 11-
13, parròquia Sta. Joaquima de Vedruna. 
 
Les Germanes Hospitalàries ens van obsequiar un bon dinar. I tingueren una sobre-taula 
entretinguda amb cants.   
 
P. Raül Valentí Masana Peiro O.Carm   
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Reunió del Grup Anawim  
 
Avui 17 de juny s’ha celebrat una nova trobada del grup Anawim. Grup de Superiores 
Majors, Delegades, Abadesses i Priores de Catalunya.  
Són jornades intercongregacionals de reflexió, diàleg i comunicació. 
 
En aquesta ocasió, hem 
estat reunides en el 
Centre Francesc Palau, 
que les Missioneres 
Carmelites tenen al C/ 
Inmaculada, 55. Un lloc 
excepcional, a la ciutat 
de Barcelona, per a 
persones o grups que 
busquin un espai per al 
silenci, la contemplació 
i/o trobada. En definitiva, 
un espai d’interioritat. 
 
Hem començat amb una eucaristia, presidida per Fra Eduard Rey, nou president de 
l’URC. Seguidament ens ha adreçat una salutació i hem entrat a tractar temes actuals en 
la vida consagrada i eclesial. El diàleg posterior ha estat enriquit per la participació de 
totes.  
 
Una vegada acomiadat a Fra Eduard, hem continuat, tractant temes organitzatius, 
congregacionals i de previsió per l’any vinent. Després de compartir fraternalment el dinar, 
hem tingut ocasió de conèixer una mica més a les Carmelites Missioneres, el seu carisma 
i el servei que ofereixen des del Centre Francesc Palau. 
 

 
 
Tot plegat una jornada intercongregacional i de reforç fratern. El proper 8 d’octubre ens 
retrobarem de nou. 
Anawim 



17 | 48 

 

A propòsit d'un centenari 
 

ORIGEN D'UN MAGNE PROJECTE 
 
El 24 de juny es compleix el 150 aniversari de la carta que sant Josep Manyanet va 
escriure al bisbe d’Urgell Josep Caixal (1803-1879), comunicant-li el “formós i devot 
pensament” de construir un temple en honor de la Sagrada Família, que, d'acord amb el 
papa Pius IX, no va dubtar a qualificar de “magne projecte”. Era l'any 1869 i el 
bisbe Caixal ja s'estava preparant per assistir al concili Vaticà I. 
 
Antecedents 
Des de la primera trobada amb el llibreter Josep Maria Bocabella (1815-1892), el 1865, a 
la parròquia de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, o al domicili familiar, en sintonia amb el 
moment eclesial, Bocabella i el P. José M.ª Rodríguez (1817-1879), mercedari, parlen 
d'una Associació Josefina, i Manyanet d'un Temple expiatori.  
 
A l'octubre de 1866, amb l'aprovació del bisbe de 
Barcelona, Pantaleó Montserrat (1807-1870), neixen 
l'Associació Josefina i el butlletí El Propagador de la 
Devoción a San José per a fomentar la devoció i 
confiança dels fidels en el Sant Patriarca i demanar 
la protecció del sant. No consta una altra 
finalitat. Manyanet assisteix a la trobada amb el 
prelat; no signa la petició perquè no és diocesà, 
encara que serà un dels primers associats.  
 
El “formós i devot pensament”, rebut en la pregària, 
sorprèn el mateix sacerdot fundador i desitja 
sotmetre’l al bisbe. Però abans, a tall de consulta, 
l’exposa al P. Pau Serrat, trinitari, corresponsal del 
bisbat d'Urgell a Roma, i al P. Rodríguez. 
 
El P. Serrat va respondre-li, el 13 de febrer de 1868: 
“Em va plaure especialment aquesta idea seva del 
Temple Nacional a Sant Josep i la Sagrada Família 
de Natzaret. Alguna cosa semblant es promou ja a 
França i no hauria de faltar en la nostra estimada 
Espanya. Ho encomano a Déu que vetlla per la 
bondat i la promou. Jo li donaré el suport davant Caixal i ell, que coneix la rectitud de 
vostè, ho promourà davant els companys prelats”. 
 
Manyanet exposa el projecte al bisbe Caixal 
Amb l'aval del P. Serrat, Josep Manyanet exposa per carta al bisbe Caixal el “formós i 
devot pensament” com a fruit de la seva sensibilitat social i eclesial. Es tracta d'un Temple 
Expiatori que no només té caràcter Cristocèntric sinó que ha de comptar amb la protecció 
de Sant Josep i la intercessió de la Mare de Déu. Li demana el seu parer i aprovació. 
 
Confirma aquesta comunicació el comentari que, pocs dies més tard, el 5 de juliol, el 
bisbe va fer a l'arquebisbe de Santiago de Compostel·la, el cardenal Miguel García 
Cuesta (1803-1873): “Un sacerdot molt devot de Sant Josep m'ha suggerit que 
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prometéssim de procurar edificar-li un magnífic temple en un lloc d'Espanya; podríem 
decidir-ho més endavant”. 
 
I com a prova del seu beneplàcit, el 24 de juliol, el cardenal envia una campaneta amb la 
imatge de Sant Jaume, “a aquest sacerdot josefí, Josep Manyanet, al qual la Divina 
Providència ha inspirat aquest formós projecte d'un Temple Expiatori nacional que tant 
convé a Espanya en aquests temps de tanta tribulació social... ¡Acudiu a Josep... 
ressonaria amb tanta força a la Santa Casa de Natzaret! Acudim, doncs, tota Espanya a 
aquest Temple portant aquesta frase fervorosa als llavis i un cor abrusat per 
l'exemple natzarè de Jesús, Maria i Josep”. 
 
I encara, l'ú d'abril de 1873, poc abans de morir, va enviar una imatge de Sant Jaume “a 
les tres ànimes impulsores d'aquest gran projecte en bé de la re-espiritualització 
d'Espanya: el Temple Expiatori de la Sagrada Família” (a Manyanet, Bocabella i Caixal, la 
qual, heretada per Manyanet, va lliurar a Gaudí). 
 
La benedicció de Pius IX 
El mateix mes de juliol de 1869, el P. Rodríguez, des de Roma, envia al 
Pare Manyanet un quadre de la Sagrada Família, que l’hi havia regalat el Papa, dient-li:  
 
“És senyal que beneeix la seva esplèndida idea perquè el Temple que projecteu a 
Barcelona sigui sota l'advocació de la Sagrada Família, en lloc d'únicament de Sant 
Josep. Així, doncs, el Papa ho trova encertat, encara que, dit per mi d’una forma no oficial 

sinó informalment, va acollir i beneir la idea. És en la 
Sagrada Família l’espai de la santificació natural i de 
patriarcat perfecte de Sant Josep, el lloc apropiat 
per a projectar-se a l'Església universal. Així que, 
endavant; és vostè, P. Josep [Manyanet], clarivident 
en la seva idea. Convenci a Bocabella”. 
 
Caixal respon a Manyanet 
El 7 de desembre de 1869, vigilia de l'obertura del 
Concili Vaticà I, el bisbe Caixal, després de 
comentar el “formós i devot pensament” amb el 
Papa, li escriu: 
 
“Amb quin goig i alegria va acollir Sa Santedat la 
idea que la Divina Providència ha inspirat en Vostè 
l’erecció d’aquest Temple a Sant Josep i la Sagrada 
Família a Barcelona, que ha de ser glòria per a la 
ciutat, el Principat, Espanya entera i el seu Imperi! 
Em transmet Sa Santedat i els germans de 
l'Episcopat espanyol aquí presents (llàstima que el 
Sr. Arquebisbe de Santiago de Compostel·la no hagi 
obtingut permís governamental per a ser present, 
però conec per carta de pròpia mà que està 
entusiasmat amb Vostè i amb la idea), especialment 

el Sr. Bisbe de Barcelona [Pantaleó Montserrat] i el Sr. Arquebisbe de Toledo 
[Ciril d'Alameda], que uneixen les seves benediccions a la de meva i a la del Sant Pare 
sobre Vostè i tan Magne Projecte. Uneixo a aquesta carta el preciós present del Papa, 
acompanyat d’Indulgència Plenària per a aquells que resin devotament a favor del 
projecte d'aquest Temple naixent i lliurin la seva pietosa almoina expiatòria".  
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Era un medalló del Sagrat Cor, que el P. José María Rodríguez va portar des de Roma al 
Pare Manyanet. 
 
Una nota aclaridora 
El Pare Manyanet, cap a finals de la seva vida, l'any 1900 o 1901, va afegir aquesta nota 
a la còpia autògrafa de la carta: “Aquest pensament el vaig comunicar “més endavant” al 
Sr. D. Josep [Maria] Bocabella (a) Viuda Pla, de Barcelona, el qual va iniciar-lo a El 
Propagador de la Devoción a San José, donant peu tot això a l'erecció del famós temple 
de la Sagrada Família”. 
 
El “més endavant” no es refereix a la data de la carta, sinó al moment que va rebre la 
inspiració, el 1865. En aquest any Josep Manyanet experimentà el que ell qualifica com 
“una doble aparició de Jesús”, el rostre de la qual plasmà en la restauració d'un quadre de 
Sant Ignasi en la visió de la Storta, de l'escola de Viladomat, que Gaudí qualificà com 
“la síndone manyanetiana”, i que fou exposat a la cripta del Temple. 
 
Els Josefins, devots també de la Sagrada Família 
El 1872, abans que El Propagador fes referència al nou Temple (ho va fer el 1874), mogut 
pel zel i invitació del Pare Manyanet, el P. Rodríguez hi escrivia: 
 
“Als josefins, per tant, ens correspon manifestar de paraula i d’obra la nostra devoció a la 
Sagrada Família… De ben segur, aquests són els sentiments de tots els josefins, des del 
moment que la nostra Associació hi ha estat invitada, tal com ha succeït no fa gaire, per 
tal d’interessar-se per promoure el culte de la Sagrada Família. La resposta és que 
l'Associació de devots de Sant Josep ho és també de la Família sagrada”.  
 

 
 

Primers passos del nou temple 
Al març de 1874, El Propagador feia públic “el formós i devot pensament”: “¿Per què, —es 
preguntava—, els espanyols, devotíssims de Sant Josep, no hauríem d’imitar uns 



20 | 48 

 

exemples tan bells [de París], i aixecar, al torn nostre, una església dedicada a la Sagrada 
Família?... És un pensament d’allò que es tracta; és una llavor sembrada en el camp de la 
devoció a Sant Josep, perquè hi penetri, el fecundi, germini, es desenvolupi i creixi”.  
 
El 1877, el bisbe Caixal, al moment que s’encetaven els estudis dels plànols del futur 
temple, encarrega una pintura a l’oli sobre la Sagrada Família al pintor Eugenio Gimeno 
(1848-1920) perquè presideixi “l'obra màxima de la devoció i fervor” del seu fill espiritual.  
El 1881, l'Associació Josefina agraeix al Pare Manyanet amb un relleu del Sagrat Cor de 
Jesús les almoines aportades per a l'adquisició del solar. 
 

 
 

El 19 de març de 1882 és beneïda i col·locada la primera pedra del Temple Expiatori de la 
Sagrada Família, l'acta de la qual és signada sobre una tauleta feta pel Pare Manyanet, 
que rep, com la resta de les autoritats, un petit cofre de ceràmica amb terra del solar. 
I després d'una missa presidida per Josep Manyanet en aquest solar, el Sr. Bocabella li 
lliura el calze, obsequi de Pius IX, amb el qual havia celebrat, dient-li: “Sense Vostè, 
Pare Manyanet, res d'aquesta obra del futur Temple seria realitat”.  
 
* * * 
Tota la família Bocabella i Antoni Gaudí van assimilar molt bé aquesta devoció. Teresa 
Puig de Bocabella (+1886), abans de morir, va dir: “Gràcies, Pare Manyanet, per fer de la 
nostra família una part de la de Natzaret”. I Gaudí reconeixia “que [el Pare Manyanet] em 
va enfortir en la fe de Déu nostre Senyor i en la Sagrada Família de Natzaret; em va 
ensenyar a descobrir Déu en l'amagat, i això em va marcar espiritualment per sempre. He 
volgut viure com ell, sempre en el meu Natzaret particular”. Aquest és el missatge que 
inclou el “formós i devot pensament” del Temple Expiatori de la Sagrada Família! 
Josep M. Blanquet, S.F. 
 
Fotos: Al·legoria de la inspiració del Temple Expiatori de la Sagrada Família a sant 
Josep Manyanet, de Mario Barberis (1946). 
Còpia de la carta sobre el Temple que el Pare Manyanet va escriure al bisbe Josep Caixal el 
24 juny 1869. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Informe CIE 2018: ‘Discriminación de Origen’ 
 

El SJM señala en su nuevo informe la discriminación de origen sufrida por las 
personas internadas en los CIE durante 2018 

 
 
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado el Informe Anual 2018 sobre 
Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) en un acto celebrado en la sede del 
Defensor del Pueblo de Madrid. El informe lleva por título ‘Discriminación de Origen’, 
haciendo referencia al trato diferencial prestado a personas de origen magrebí, que en su 
llegada al país pasan a comisaría policial para acabar en el CIE. Más de dos tercios (un 
68%) del total de las personas internadas en 2018 eran de una de estas dos 
nacionalidades: marroquí o argelina. Por el contrario, desde el mes de agosto, se 
observa que las personas de origen subsahariano o asiático no han sido internadas en 
CIE, ya que en su llegada pasan a los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros 
(CATE) y de ahí a recursos de acogida humanitaria ante la imposibilidad de efectuar su 
retorno al país de origen. Ya en esta fase de detención inicial de 72 horas se observan 
indicios de trato discriminatorio hacia las personas de origen magrebí. 
 

 En 2018 fueron internadas un total de 
7.855 personas, lo que supone un descenso 
del 11% respecto al año anterior. De ellas, el 
98% eran hombres. Más del 78% fueron 
internadas por la apertura de un expediente 
de devolución por entrada ilegal en el país. 
Sin embargo, de las 179 mujeres internadas, 
el porcentaje por este motivo se reduce al 
40%. 
 
Un total de 89 menores de edad fueron 

internados en CIE en 2018, según ha reconocido el Ministerio de Interior. La cifra es 
notablemente superior a la de 2017, cuando fueron 48 menores internos. Además, 
aumentaron el número de solicitudes de protección internacional desde CIE en 2018 
hasta un total de 1.776, de las cuales el 30,6% fueron admitidas a trámite. La duración de 
la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26,08 
días. 
 
La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) aumentó 
en un 22%, hasta 11.384, esto es, se 
repatriaron más de 31 personas al día 
durante 2018. Es considerable el aumento de 
ejecuciones de procesos de devolución (un 
33% más que en 2017). Además, el 
porcentaje de expulsión y devolución desde 
CIE aumentó hasta el 58%. 
 
Los equipos de personas de las entidades de 
la red SJM visitaron durante 2018 a un 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf
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total de 807 personas en cinco centros: Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), 
Zapadores (Valencia), Isla de las Palomas (Tarifa) y La Piñera (Algeciras). En estas 
visitas se continúan apreciando situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de 
derechos: deficiencias estructurales en la mayoría de centros; falta de detección de 
menores de edad y de atención a personas con enfermedades de carácter físico y 
mental; carencias en la asistencia legal y de interpretación de idioma; limitaciones en 
el uso de comunicaciones; tratos degradantes y vejatorios; y dificultades y trabas en el 
acceso a las solicitudes de asilo. El trabajo de las ONG que visitan los CIE, junto a la 
observación crítica de los juzgados de control y del Defensor del Pueblo señalan la 
denuncia por la mejora de las condiciones de vida y las garantías de derechos en los 
centros.  
 

 
 
El SJM continúa identificando serias deficiencias en la gestión de situaciones de crisis 
dentro de algunos CIE, así como graves episodios de violencia. Frente a esto, el diálogo 
que se articula en torno al trabajo de denuncia y defensa desde las entidades que visitan 
los centros de internamiento, junto a instituciones como el Defensor del Pueblo, los jueces 
de control y otras instancias de la administración, sigue resultando clave para defender los 
derechos de las personas migrantes. 
 
En definitiva, se consolida el uso abusivo del internamiento, como herramienta en la lucha 
contra la inmigración irregular en la frontera sur, sin embargo sigue sin tener un efecto 
disuasorio, generando en cualquier caso mucho sufrimiento. Esta labor de denuncia se 
dirige a una reivindicación fundamental: el fin del internamiento y la privación de 
libertad, el cierre de los CIE y la necesidad de explorar alternativas más humanas 
que faciliten procesos de integración social. 
 
 
CONSULTA AQUÍ EL INFORME CIE 2018 
 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf


23 | 48 

 

L'Hospital Sagrat Cor i la parròquia Santa Anna guanyen la 
segona beca Carles Capdevila 
 
LAURA SAULA  
ARA.CAT 13/06/2019 
El projecte guanyador de la segona edició de les beques Carles Capdevila ha sigut un 
hospital a peu de carrer que atén persones sense llar, una iniciativa creada per l'Hospital 
Sagrat Cor i la parròquia Santa Anna que ara tindrà l'oportunitat de seguir aportant el seu 
gra de sorra als sensesostre. "És un honor no només haver rebut el premi, sinó haver 
tingut l'oportunitat de fer aquest projecte", ha remarcat el director general de l'Hospital 
Sagrat Cor, el Dr. Xavier Mate, durant l'entrega de la beca.  
 
Les “persones persones”. Així anomenava Carles Capdevila, el director fundador del diari 
ARA, els col·lectius que tenen cura de les persones. Personal sanitari, cuidadors, 
voluntaris, monitors d’esplai o educadors socials, entre d’altres, “són els col·lectius que 
aguanten la societat i ningú no en parla, no els reconeixem”, deia. Les seves columnes 
d’opinió al diari ARA eren sovint un altaveu des d’on donar a conèixer aquesta feina 
anònima i sovint poc valorada, especialment la de les infermeres –fins i tot es va acabar 
convertint en president oficiós del seu club de fans. “El temps que em quedi de periodista 
el vull dedicar a aquests herois: persones que es dediquen a ser persones i a cuidar 
persones”, va dir durant el discurs d’agraïment del Premi Nacional de comunicació. 
 

 
 
L'acte, celebrat al Palau Macaya de Barcelona i presentat per Antoni Bassas, ha 
començat amb unes paraules d'Esther Vera, directora de l'ARA, que ha recordat com el 
diari fa un periodisme que vol donar importància als treballadors de la salut "i a tots els 
que treballen mirant el dolor als ulls". "Són moltes les persones a les quals avui volem 
agrair que ajudin a fer un món millor", ha remarcat. 
 
Seguidament, el cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital Clínic, 
el doctor Antoni Trilla, ha pronunciat una conferència en què ha remarcat la importància 
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d'humanitzar la medicina, perquè, com deia Carles Capdevila, la medicina “no és només 
salvar o allargar vides, sinó acompanyar i garantir la qualitat d’aquestes vides”. Trilla ha 
recordat com cada vegada la medicina està més tecnificada, però que, més enllà de ser 
un problema, hi ha l'esperança que la tecnologia ajudi a dedicar més temps de qualitat 
entre metge i pacient. 
 
Després de la intervenció, Antoni Bassas ha presentat els tres finalistes de les beques i ha 
convidat a pujar als representants de les tres entitats: Katy Trias, directora general de la 
Fundació Síndrome de Down; el Dr. Xavier Mate, director general de l'Hospital Sagrat Cor, 
i Elisabeth Hernández, infermera de cures pal·liatives de la Vall d'Hebron. Aleshores s'ha 
fet públic el guanyador de la beca. 
 
Un cop lliurat el premi, el conseller de 
Treball, Chakir El Homrani, ha recordat 
com Carles Capdevila va fer reflexionar 
la ciutadania sobre la importància de 
l'empatia com a element clau per cuidar 
dels altres. "La capacitat d'entendre i de 
posar-te a la pell de l'altre és el que ens 
fa avançar i el que ens fa ser animals 
socials", ha reflexionat el conseller, que 
considera que les beques ajuden a 
recordar aquest fet cada any. 
 
Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat com aquesta beca és 
un record al periodista i a "la seva manera d'entendre la vida i d'atendre i comunicar-se 
amb les persones". La consellera també ha aprofitat per destacar com, més enllà de les 
infermeres i els professionals de la salut, "hi ha un gran nombre de dones cuidadores de 
familiars que cuiden de manera altruista i que sovint estan invisibilitzades". 
 
 
 
Tres finalistes 
A les beques s'hi han presentat 63 projectes, entre els quals el jurat n’ha seleccionat 
quinze i només tres han arribat a la final: un programa d’atenció a l’envelliment de les 
persones amb síndrome de Down, una apli per comunicar-se amb pacients de cures 
pal·liatives i un hospital de carrer per atendre persones sense llar.  

 
Les beques Carles Capdevila, creades 
pel diari ARA i la Fundació Bancària La 
Caixa, volen mantenir viu el llegat del 
periodista premiant projectes 
compromesos amb l’educació i la cura de 
les persones. Les beques tenen dues 
modalitats. L’any passat es va premiar 
un projecte educatiu, el de l’Escola La 
Maquinista de Barcelona, i enguany es 
premia amb 20.000 euros un projecte de 
cura de les persones. 
 

 
https://www.ara.cat/societat/beca-carles-capdevila-2019_0_2251574996.html 
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CORPUS 2019: Ajudem a cicatritzar la ferida 

 
 

JOAN JOSEP OMELLA OMELLA 

Cardenal arquebisbe de Barcelona 

 

Catalunya Cristiana 23 Juny 2019 

Avui celebrem el Corpus Christi, una festa en què l’Església catòlica referma la seva fe en 
la presència real de Jesucrist en l’Eucaristia, sagrament de l’amor. Per això, ha esdevingut 
també el dia de la caritat. Així ho va voler Jesús, que va perpetuar sacramentalment 
l’oferiment de la seva vida al Pare per amor a tots i cadascun de nosaltres. L’Eucaristia 
compromet els cristians amb els més fràgils i vulnerables.  

És precisament per això que 
Càritas diocesana de 
Barcelona aprofita la 
solemnitat del Corpus per 
presentar la seva Memòria 
anual d’activitats. Enguany 
l’estudi incideix en la 
desigualtat social, provocada 
per una crisi econòmica que 
encara no s’ha esvaït. Tot i 
que diuen que ja ha passat, 
moltes persones segueixen 
enfonsades, sense poder 
trobar una feina decent, 
sense poder accedir a un 
habitatge digne i sense poder 
sentir-se ciutadans de ple 
dret. Informes com el de la 
Fundació Foessa ens alerten 
que han augmentat en un 40% les persones en situació d’exclusió social severa des de 
l’inici de la crisi.  

És una ferida que produeix dolor als més vulnerables i necessitats, que veuen les seves 
il·lusions esquinçades i les seves possibilitats reduïdes. A un infant que ha nascut i 
crescut en una família sense recursos se li redueixen les oportunitats de tenir un futur 
pròsper. L’ascensor social que abans permetia igualar les oportunitats, ara està avariat.  

I s’hi afegeixen les situacions de dolor que viuen les persones que han de fugir del seu 
país per por de la violència, per manca d’oportunitats. Convé recordar el compromís ferm 
de l’Església amb els més fràgils, amb els malalts, amb els pobres, amb els migrants i 
amb els refugiats. No podem oblidar els quatre verbs que ens proposava el papa 
Francesc a la ciutadania i a líders mundials: «acollir, protegir, promoure i integrar» 
(Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, 14 de gener de 2018).  

En aquest context de patiment, hi ha moltes persones que es preocupen dels altres. El 
motor de la fe, de l’amor i de la solidaritat mou voluntaris, socis i donants de moltes 
entitats. La memòria de Càritas diocesana de Barcelona ens mostra signes d’esperança: 
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13.225 llars ateses el 2018, on viuen 20.080 persones, i 62.845 persones ateses des de 
les Càritas parroquials i arxiprestals.  

¡Quina alegria veure com tants voluntaris i professionals treballen per millorar la vida de 
moltes persones! Dono gràcies a Déu per la gran quantitat d’institucions i entitats que hi 
ha, amb les quals compartim l’objectiu comú de construir una societat més cohesionada, 
digna i fraterna.  

 

Volem promoure l’acollida, el diàleg i la trobada amb l’altre per fer front a la «cultura de la 
indiferència», com l’anomena el papa Francesc. Volem seguir teixint fils de comunitat, 
d’escolta i d’empatia amb els altres.  

Benvolguts germans, només així aconseguirem cicatritzar aquesta ferida que ens cou com 
a societat i esdevenir una gran família. 
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L’OU COM BALLA 
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Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona: “Si convé, 
m’agenollaré per demanar perdó” 
 
ANTONI BASSAS ARA.CAT 15/06/2019   
 
En la seva consagració va dir que sentia “il·lusió i “tremolor”.  
Sí, la il·lusió de poder anunciar l’Evangeli de Jesús. I la tremolor del sentit de la 
responsabilitat, de no fer-ho bé. Hi ha un text de sant Agustí que he meditat molt aquests 
dies: “Per a vosaltres jo soc el bisbe, però amb vosaltres soc cristià”. Tinc l’esperança de 
ser un més però també m’ha correspost la responsabilitat. 
 
Vostè es va llicenciar en teologia a la Gregoriana de Roma. ¿No és una contradicció 
que una disciplina acadèmica s’ocupi d’una qüestió que no és empíricament 
verificable?  
N’hi ha moltes de coses, a la vida, que no són verificables. Quan un noi i una noia 
decideixen sortir junts i després casar-se, formar una família, què tenen d’empíricament 
verificable en aquella decisió? Hi ha una cosa superior, que és donar el cor. La fe és 
creure. Creure vol dir donar el cor a Jesucrist. Té alguna cosa d’aposta. Això és la fe. I 
després, la teologia què és? Amb una base més empírica que són les fonts bíbliques, 
establir la credibilitat de Jesús de Natzaret. 
 

 
 
¿L’estructura de l’Església és com un soroll formidable que s’interposa entre 
l’Evangeli i la societat?  
L’Església té sempre un clarobscur. Si l’Església fos una pintura seria com un quadre de 
Caravaggio, amb aquell contrast entre la lluminositat i aquella foscor, perquè l’Església és 
humana (no hi ha una Església sense persones) però no és merament humana, l’Església 
té les seves arrels en el misteri de Déu. 
 
Sor Lucía Caram explica que li va dir al papa Francesc que cada vegada li costava 
més ser cristiana dins l’Església catòlica, i que el papa li va contestar “¿Me lo dices 
o me lo cuentas?” No li ha passat mai, això?  

https://www.ara.cat/firmes/antoni_bassas/
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A vegades m’ho he plantejat. Crec que el Concili Vaticà II, en aspectes com la jerarquia, 
tot just comença. Les grans reformes en la vida de l’Església, si ens ho mirem 
històricament, sempre costen. 
 
¿Com se li pot dir a una noia que es pot sentir bé dins l’Església si té tancades les 
portes del sacerdoci, per exemple?  
El tema del sacerdoci l’hem de treballar. L’experiència allà on he treballat fins a la 
setmana passada és que moltes parròquies es porten gràcies a les dones. El futur de 
l’Església del segle XXI serà un laïcat compromès, homes i dones indistintament, 
treballant en conjunt. Això per la base. Per dalt, Déu dirà. El papa Francesc va nomenar 
una comissió perquè estudiï el diaconat permanent femení. Es pot incidir en aquest camp. 
 
Però és perfectament imaginable una dona revestida en un altar oficiant la missa.  
És imaginable.  
 
També aquí, a Tarragona, hi 
ha hagut casos d’abusos 
sexuals a menors. Com 
pensa tractar el problema?  
És un tema greu. Em va 
impressionar un article de Lluís 
Foix a La Vanguardia que deia 
que “a l’Església se li exigeix 
una moral superior perquè és la 
dipositària de l’Evangeli”, i és 
veritat, el llistó de l’Evangeli és 
alt, però la vida cristiana també 
és un camí, amb les misèries i 
els pecats de cadascú. Ara ho 
hem d’afrontar. A l’Església li 
ha passat el mateix que a 
aquella persona que rep una 
mala notícia, que et quedes 
clavat al sofà i et falta capacitat 
de reacció, i no vull justificar res 
quan dic això. Ara ve el segon 
moment, el de la transparència 
amb misericòrdia i amb justícia. 
 
No deu ser que als primers moments l’Església va decidir amagar-ho tot?  
Sí, i aquest és un problema afegit. Als primers moments s’hi va posar una cortina. Però 
això s’ha acabat. Hem d’obrir cortines per justícia, actuant amb misericòrdia amb les 
víctimes i també amb els que han comès els delictes, perquè són persones i també 
necessiten ajuda per seguir amb la seva vida, i remarco que amb això no estic dient que 
continuïn fent el ministeri que feien abans. 
 
Què ha fallat en la formació dels sacerdots?  
Ha fallat el canvi, el canvi terrible que hi ha hagut des dels anys seixanta cap aquí. Com 
diu el papa Francesc, no estem en una època de canvis sinó que estem en un canvi 
d’època. S’ha passat d’un model de capellà, el del senyor rector que diu la missa i va a 
veure els malalts i després va a resar el rosari, a un model de capellà molt diferent. Tu 
pregunta l’horari de la majoria dels capellans de qualsevol diòcesi a Catalunya. L’antic 
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model s’ha trencat i això ha comportat una crisi en persones que no ho han sabut afrontar. 
O potser no hem tingut la capacitat de donar eines espirituals i humanes, aquella 
maduresa que cal. 
 
Ramon Maria Nogués va escriure a la revista El Pregó un treball sobre el col·lapse 
de la fe cristiana a Catalunya, que ell associava al col·lapse de la noció de Déu a la 
societat, que fa que falli la transmissió familiar de la fe. Què es proposa fer davant 
d’això?  
Heidegger ja va dir que davant l’empirisme de la societat contemporània, la filosofia ha 
arribat a la seva fi, i que l’única esperança que tenim és que amb el pensament i la poesia 
fem sorgir la nostàlgia d’un Déu. Aquest és un camí que hauríem de recuperar. I això com 
es fa? Proposant positivament la fe cristiana en els nostres ambients. I qui tingui orelles, 
que escolti. Per als cristians, aquesta és la nostra riquesa. Hi ha una carta d’un cristià 
perseguit del segle II que diu: “El cristià és l’ànima del món”. ¿Com podia dir-ho, en un 
context advers, d’absoluta minoria? Però allà hi havia l’ànima. Hi havia un esperit jove. 
 
Per això el seu lema episcopal és “L’esperit 
fa jove l’Església”.  
Ho crec profundament. Amb aquest canvi 
d’època hem de recuperar la joia de l’Evangeli. 
Què tenim a oferir a la societat? Deixem-nos de 
clericalismes, hem de tornar a l’Evangeli. La 
resta són històries. I qui tingui orelles, que 
escolti. 
 
Les orelles no estan ocupades escoltant la 
nova religió, el consum?  
Aquest és el drama de la societat 
contemporània: hem passat del ser al tenir. I 
amb aquest canvi de verb hem perdut moltes 
coses. D’aquí la crisi de les humanitats, també. 
Aquesta setmana vaig anar al primer acte civil a 
Tarragona, i un dels oradors parlava de les 
dificultats que tenen les humanitats per trobar 
subvencions. L’Església sempre farà costat a la recuperació de les humanitats. Per què? 
Perquè hem de mirar de passar del posseir al ser. 
 
A partir d’ara, vostè és el primat de l’Església a Catalunya. Se sent així?  
La tremolor és en part per això, també. Ja sabeu que hi ha dues províncies eclesiàstiques, 
la Tarraconense i la de Barcelona, que s’uneixen sinodalment en la Conferència Episcopal 
Catalana, de la qual jo haig d’anar al davant, diguem-ho així. I crec que el futur de 
l’Església a Catalunya no passa únicament per fer un treball merament a la diòcesi, sinó 
que cal una coordinació interdiocesana. N’he parlat amb el cardenal Omella, i ell n’és 
conscient, de fet m’ho ha repetit aquests dies gairebé cada vegada que ens hem trobat. 
Hem de fer un treball conjunt. I no partim de zero. Tenim 1.600 anys d’història. 
 
¿Per a vostè va ser una sorpresa ser nomenat arquebisbe?  
Per a mi, molt, no m’ho esperava en absolut, ni m’ho havia imaginat. 
 
Ja sap que Roma ha enviat molt sovint bisbes de fora de Catalunya, últimament 
catalanoparlants, i que a vostè se’l considera no ja catalanista, sinó 
independentista.  
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Ratifico el que han dit els mateixos bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, que 
sento un gran amor per la meva terra. Qui pot renegar de la seva terra? ¿Puc renegar del 
meu Empordà? ¿De Catalunya, que té cultura, llengua i tarannà propis, una cultura que 
he mamat a la família i al poble? I després vull oferir a aquest poble el millor que li puc 
oferir, que és l’Evangeli de Jesucrist. 
 
¿Se sent còmode amb aquella nota del temps del cardenal Cañizares que deia que 
la unitat d’Espanya “és un bé moral d’obligada protecció”?  
Afirmat el meu amor per Catalunya, l’Església no s’ha de ficar en la política concreta. El 
Concili Vaticà II subratlla que l’Església ha de sostenir l’amor per la terra en la qual vius i 
oferir-li l’Evangeli, però després, si hi ha democràcia, correspon a la política concreta 
decidir quin és el futur millor per a aquell país. I a Catalunya tenim el problema que tenim, 
però això és una altra història. 
 
Quina contribució vol fer a aquest problema que tenim?  
Jo crec que, en aquests moments, l’Església ha d’estar al darrere, curant ferides. Hi ha 

una ferida oberta amb tot el que ha passat els últims 
anys. La ferida ja la teníem, no és que l’hàgim fet ara. 
Hi va haver una ferida brutal a la Guerra Civil. I 
aquesta ferida, en el moment de la Transició, més que 
guarir-la, es va tapar. I ara ha tornat a obrir-se. Crec 
que aquí ens ha faltat diàleg, i apel·lo al diàleg dels 
polítics. Rousseau, a El contracte social, es pregunta: 
“Què és el bé comú?” El bé comú és la renúncia teva, 
meva, de l’altre, i la suma de les renúncies és el bé 
comú. Cada instància política s’hauria de preguntar a 
què és capaç de renunciar pel bé comú, i no forçar la 
màquina dient: “Jo no em moc ni un mil·límetre 
perquè he de reivindicar el que crec”. I així podríem 
entaular un diàleg. I després hi podria haver la virtut 
del perdó. En aquests moments, apel·lo a la virtut 
heroica del perdó. I si convé, jo m’agenollaré per 
demanar el perdó, perquè és l’única manera de seguir 
endavant, perquè ens ha passat com a l’Evangeli. Diu 
Jesús que si tens un conflicte entre germans, 
“enteneu-vos abans un no et posi en mans dels 
guardes, i els guardes portin el jutge, i el jutge 

decideixi tancar-te a la presó, perquè no en sortiràs fins que no hagis pagat fins a l’últim 
cèntim”. Això ho diu Jesús. 
 
Quan diu que és capaç de posar-se de genolls per demanar perdó, per demanar 
perdó per quina cosa?  
Per demanar perdó per tot allò que a Catalunya potser no hem acabat d’entendre o de 
sentir sobre els anhels, els desitjos, les esperances de l’altre que no pensa com penso jo. 
Crec que l’Església ha de ser la instància de guarir ferides i veure la manera de tirar 
endavant aquest país.  
 
Pensa visitar els presos polítics?  
Ho puc fer en cas que això convingui. 
 
Va anar a votar l’1 d’Octubre?  
Sí, vaig anar a votar. 
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Els bisbes parlen de la Jornada Pro Orantibus 
 
Diumenge 16 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat, l’Església celebrà la Jornada 
Pro Orantibus, dedicada a aquells homes i dones que han optat dins l’Església per la vida 
contemplativa.  
 
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, diu que “la primera 
carta de sant Joan afirma dues vegades que Déu és Amor” i que 
“l’autor de la carta explicita que aquest Esperit que ve de Déu 
permet al creient reconèixer que en el Fill de Déu que ha assumit 
la nostra carn, l’amor de Déu s’ha manifestat, s’ha fet visible”. 
Recorda que “en aquest esdeveniment se’ns revela el misteri del 
Déu trinitari” i que “per un amor gratuït absolut, Déu Pare ens ha 
donat el seu Fill i ha vessat en els nostres cors el seu Esperit que 
ens fa fills seus”. Afirma que “dir que «Déu és amor» no és tant 
una definició abstracta com la narració d’aquesta manifestació 
visible i històrica de l’Amor diví en el nostre món” i que l’amor de 
Déu consisteix en “l’encarnació i en la Pasqua de Jesús”. Davant aquest amor lliurement 
ofert, diu que “Déu espera de nosaltres una resposta d’amor” i que “el mitjà millor que 
tenim per respondre a Déu i, al mateix temps, per unir-nos a ell, és la pregària, el silenci, 
la contemplació”, una pregària que “després ha de donar obres d’amor” i que, “sota l’acció 
de l’Esperit Sant, ens permet experimentar l’amor trinitari”. Expressa que precisament avui 
“recordem amb afecte i admiració les dones i els homes que han consagrat la seva vida a 
contemplar aquest misteri tan gran: són els monjos i monges, totes les persones que en 
els diversos monestirs, contemplen Déu, experimenten la seva presència i preguen pel 
món sencer”. Amb molt d’afecte saluda i s’uneix espiritualment “a tots els monestirs de la 
nostra estimada arxidiòcesi de Tarragona”. Finalment, demana que “puguem entendre, 
des de la fe, i l’estimació, l’amor del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”.  
 
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, diu que “aquest diumenge agraïm especialment 
el cor  contemplatiu i missioner de tants homes i dones que, des dels seus claustres i 
monestirs, dediquen la seva vida a la contemplació del rostre de Déu i a irradiar la seva 
llum al llarg i ample de la terra”. Afirma que el misteri de la Santíssima Trinitat “és el centre 
de la nostra fe” i “depassa les nostres possibilitats de comprensió, però Déu mateix ha 

sortit al nostre encontre per a revelar-se, per a donar-se a conèixer 
per mitjà de signes i paraules com a Pare, Fill i Esperit Sant, Unitat 
en la Trinitat, comunió eterna d’amor i de vida”. Expressa que 
“aquest misteri és la font i el centre de la vida cristiana i hauria 
d’ocupar la major part del nostre estudi, de la reflexió i meditació, i 
també de la nostra pregària i contemplació”, que “Pare, Fill i Esperit 
Sant ens estimen tant, que es constitueixen en el principi ontològic i 
dinàmic d’una vida nova per a nosaltres” i que “per això és tan 
important i necessari mantenir una relació personal amb cadascuna 
de les Persones divines”. Diu que “el Pare, el Fill i l’Esperit Sant són 
el principi de la nostra vida cristiana” i que això “ha de revifar la 

nostra vida de pregària que acull conscientment aquesta presència interior de Déu; i ha de 
fer més ferm l’amor a l’Església, l’actitud d’humilitat i el goig constant per la vida nova en 
l’Esperit”. Finalment, recorda que “avui preguem d’una manera especial per la vida 
contemplativa, que és la veu orant de l’Església” i que “com ens ho indicava el Papa 
Francesc, els monjos i les monges, amb la seva pregària, fan possible que la misericòrdia 
de Déu arribi a totes les persones necessitades”. 
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la protecció dels menors 

 
 
 
 
Catalunya Cristiana 9 Juny 2019 
 
El febrer passat va començar a caminar 
l’associació Betània (https:// 
acogidabetania.es), per a l’acompanyament a 
les víctimes dels abusos sexuals en el si de 
l’Església. En aquests mesos ha rebut 26 
peticions d’ajuda, tot i que dos casos van ser 
derivats perquè s’havien comès en el si 
familiar. 14 dones i 12 homes víctimes 
d’abusos sexuals comesos a parròquies, 
col·legis, cases religioses i seminaris han 
demanat ajuda a Betània, provinents de Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i País 
Basc.  
 
Segons informa l’associació, en el 80% dels casos, les persones que truquen a Betània 
són les directament afectades; el 20% restant són persones molt properes a la víctima. 
 
Betània constata que una quarta part dels agressors són sacerdots que pertanyen a ordes 
i congregacions religioses, i la resta són sacerdots diocesans. L’associació informa que 
una quarta part de les persones que han contactat amb Betània han demanat ser 
escoltades durant algunes sessions i que algunes de les consultes han acabat en atenció 
terapèutica per part de psicòlegs. 
 
 
Betània també ofereix un servei de «trucades amigues» per mantenir contacte amb les 
persones que truquen a l’associació per ajudar-les a sentir-se acompanyades «des del 
respecte més absolut vers els processos vitals que cada persona viu, així com a les seves 
decisions». 
 
L’entitat també ha ofert orientació legal a víctimes que volien iniciar un procés canònic i ha 
elaborat un peritatge psicològic necessari per a una denúncia. 
L’associació d’acollida i acompanyament Betània també desenvolupa tasques formatives 
com a docents i tutors en programes de prevenció d’abusos sexuals, imparteix 
conferències i col·labora en mitjans de comunicació. 
 
Durant aquests mesos, l’associació Betània ha mantingut contactes i reunions amb 
congregacions religioses i institucions d’Església que volien sondejar la possibilitat de 
derivar-los casos. Com explica la seva directora, M. Teresa Compte, «l’apropament sincer 
al patiment infligit a les víctimes d’abusos en l’Església ajuda a canviar la perspectiva. 
Apropar-se a les històries reals de dolor, quan es fa sincerament, transforma el cor i la 
mentalitat», i assegura que aquest patiment «ha d’interpel·lar tota l’Església». 
 
Alguns dels membres de Betània ja acompanyaven víctimes d’abusos des de feia anys. 
L’associació està formada per un grup de 17 professionals, entre ells, juristes, psicòlegs, 
metges, investigadors, acadèmics i especialistes en acollida. 

El compromís de Betània en l’acollida a víctimes d’abusos 
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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: 25 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… 
 

 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 
 
 

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 

mailto:cpcrcaldes@gmail.com
mailto:casaesp@claretians.cat
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CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COVA DE SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 

http://www.covamanresa.cat/
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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 
 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE DE MONTSERRAT 2019 
 

 
El proper dissabte 22 de juny s’inaugura el IX Festival Internacional Orgue de Montserrat. 
P. Cassià M. Just, in memoriam.  
 
Enguany els quatre concerts serán els dissabtes 22 de juny, 20 de juliol, 10 i 24 
d’agost, a les 21h, i tindran lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb 

mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com
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entrada lliure. Tots els concerts es podran seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat) i per les TV de la Xarxa de Comunicació Local (en 
directe o diferit, depenent del concert). 
  
El primer concert (22 de juny; per la Xarxa s’emetrà diumenge 23, a les 20h), sota el signe 
de la música barroca d’Antonio Vivaldi, ens permetrà d’escoltar el jove organista i antic 
escolà de Montserrat Joan Seguí, acompanyat de l’Orquestra de cambra d’Andorra, sota 
la direcció del mestre Gerard Claret.  
 
En l’apartat de solistes d’orgue podrem apreciar (el 20 de juliol) el talent interpretatiu del 
jove Thomas Ospital, organista titular de l’església de Saint-Eustache de París. La seva 
mestria, reconeguda unànimement per la crítica especialitzada, ben segur que podrà ser 
apreciada en tots els seus matisos en l’orgue Blancafort de la Basílica. El tercer concert 
(10 d’agost), comptant amb un jove director, el també antic escolà de Montserrat Marc 
Díaz, i el jove cor Cererols, aprofundirà en la música ceciliana de casa nostra, amb un 
merescut homenatge al monjo i compositor P. Anselm Ferrer (1882-1969) en el 
cinquantenari de la seva mort. L’orgue estarà a mans d’un altre antic escolà, Arnau Ferrer. 
I el darrer concert (24 d’agost) ens permetrà d’escoltar la reconeguda organista eslovaca 
Monica Melcova amb un concert de format inèdit en el nostre FIOM: obres per a orgue i 
trompa. L’intèrpret de trompa serà el mestre Juan Manuel Gómez. 
  
Tota la informació referent al FIOM 2019 la podràs descarregar en aquests enllaços: 
 Programa del FIOM: http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf 
 
 

ISCREB 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf
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LLIBRERIA CLARET 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPUTXINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 | 48 

 

MONESTIR DE LES AVELLANES 
 
Aquest 2019 arribem a la 10a edició de les Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat) 
 
És una edició especial, en la que ens agradaria que hi poguessis participar, per això 
t’enviem el programa amb tota la informació.  
El tema escollit per aquesta edició és “Ora et labora: la vida diària als monestirs 
medievals”.  
Les dates de les Jornades seran: dilluns 8 i dimarts 9 de juliol de 2019.  
  
El programa d’aquesta edició està format per: 
·         8 ponències i debats de la mà dels millors especialistes.  
·         1 visita guiada a Santa Maria de Mur (inclosa en la inscripció) 
·         VIII Sopar Medieval, reproduint un àpat de 1220 del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès.  
·         El concert al claustre amb el grup “Corrandes són Corrandes”  (inclòs amb la 
inscripció) 
  
Inscripcions al curs:  
-          Universitat de Lleida. Tel. 973 70 31 52 o bé medieval@historia.udl.cat (Més 
informació: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-
dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/) 
  
Reserves d’allotjaments i activitats: 
-          Monestir de les Avellanes. Tel. 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org (Més 
informació: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-
dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/) 
  
Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/ (estem 
acabant d’introduir la informació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:medieval@historia.udl.cat
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
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Els mesos de juny i juliol de 2019 arriba el VII Cicle de Concerts “Música & Patrimoni” 
del Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer). 
Un any més els espais amb valor patrimonial i històric del Monestir de les Avellanes 
s’inundaran de música, realitzant així una simbiosi cultural i artística entre història, 
monument i música. 
El cicle d’aquest 2019 presenta un programa de concerts de proximitat, amb estils 
musicals ben diversos i per a tots els públics: cant coral, folk, música tradicional i d’arrel i 
música clàssica. A continuació us llistem el programa sencer: 
 

Diumenge, 30 de juny de 2019 
 

 ORFEÓ BALAGUERÍ  
o Hora: 12:00 h. 
o Lloc: església del monestir 
o Entrada gratuïta 

 Activitats complementàries:  
o 10:30 h. Missa major 
o 11:00 h. Visita guiada al Monestir de les 

Avellanes (reserves al 973 43 80 06 o bé 
avellanes@maristes.org) 

o 13:00 h. Terrasseta als jardins 
  
Dilluns, 8 de juliol de 2019 
 

 CORRANDES SÓN CORRANDES  
o Concert “Cançó fugaç” 
o Hora: 22:00 h. (aprox.) 
o Lloc: claustre romànic 
o Entrada gratuïta 

 
 Activitats complementàries  

o 20:30 h. VIII Sopar Medieval (Preu: 20 €, 
reserves al 973 43 80 06 o bé 
avellanes@maristes.org) 

o 8 i 9 de juliol. X Jornades d’Història del 
Monestir de les Avellanes (més informació a: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornad
es-historia/ ) 

 
 

ARXIU GAVÍN 
 
L’Arxiu Gavín, per a celebrar la Setmana Internacional dels Arxius 2019 organitzant el I 
Concurs de Fotografia Digital d’Esglésies de Catalunya. Un concurs per Instagram i 
també via correu electrònic.  
 
Per participar-hi, només heu de realitzar una fotografia (i fins a un màxim de 3 per 
persona) de qualsevol església o part de la mateixa que s’ubiqui a Catalunya, Andorra, 
Catalunya Nord o Franja de Ponent. 
 
Termini: Del 9 de juny al 9 de juliol de 2019 

http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
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L’heu d’enviar al correu electrònic arxiugavin@maristes.cat o bé penjar-la a Instagram 
amb els hastags o etiquetets #inventariesglesiescatalunya #arxiugavin 
#monestirdelesavellanes 
 
Llegiu les Bases del Concurs, per conèixer tots els detalls! 
 
Els premis seran els següents: 

 1r Premi: 1 nit per a 2 persones d’allotjament i esmorzar a 
l’Hostatgeria del Monestir de les Avellanes amb visita a l’Arxiu 
Gavín. 

 2n Premi: 1 lot de vins del Monestir de les Avellanes (DO 
Costers del Segre) i una visita per a 2 persones a l’Arxiu 
Gavín. 

 3r Premi: 1 exemplar de l’Inventari d’Esglésies de Catalunya 
de Josep M. Gavín i una visita per a 2 persones a l’Arxiu 
Gavín. 
 

Comptem amb la partícipació del magnífic jurat format per Magda Gregori (Periodista), 
Núria Fortuny (Dissenyadora gràfica i fotografa), Jordi Bonet (Fotograf), Josep Borrell 
(escriptor i exdelegat de cultura a Lleida), Josep Sansalvador (Arxiu Gavín) 
 
El motiu d’aquest concurs és donar a conèixer l’Inventari d’Esglésies que va crear Josep 
Maria Gavín, format per més de 250.000 fotografies, representant 26.444 edificis 
religiosos de Catalunya, Andorra, Catalunya Nord i Franja de Ponent. Un patrimoni 
documental que avui es preserva a l’Arxiu Gavín, al Monestir de les Avellanes i que volem 
que entre tots continuii creixent. 
 
 
 

Casa del llibre 
 
 

 

https://arxiugavin.files.wordpress.com/2019/05/concurs-de-fotografia-esglc3a9sies-de-catalunya-arxiu-gavc3adn-2019.pdf
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Centre Ecumènic de Catalunya 
 
 II JORNADA DE PREGÀRIA, REFLEXIÓ I PROPOSTES  
 
Dissabte, 29 de juny de 2019  
 
AMIGUES I AMICS,  
som invitats a reprendre el fil que vam estirar, ara fa 
un any, en una segona jornada de retrobament a 
Sant Cugat del Vallès, aquesta vegada a partir dels 
punts de vista dels equips de treball que vam 
configurar. Tema:  
 

EL SERVEI DE LES ESGLÉSIES A LA SOCIETAT 
 

Jaume Triginé  
Hèctor Vall  

 
 
10.00, Recepció i inscripció  
10.30, Temps per pregar  
11.00, Sessió del matí: Salutació, presentació dels  
assistents, aproximació al tema, debat i propostes  
13,45, Dinar i sobretaula  
15.30, Sessió de la tarda: Testimoniatges i torn de paraules  
17.45, Pregària  
18.00, Comiat  
 

Lloc: Casal Borja – Llaseres, 30 – 08190 Sant Cugat del Vallès 
Telèfon 936741150 – Inscripció i dinar: 20 € 

 
 

CONFER 
 
 
SomosCONFER: Las víctimas, lo primero 
 
Madrid, 10 de junio de 2019 (IVICON); Ya puedes 
leer nuestro número 14 de la revista SomosCONFER. 
Dedicado casi en su totalidad a la jornada del pasado 
29 de mayo sobre abusos de poder, conciencia y 
sexuales, este número canaliza todas las ponencias 
que se llevaron a cabo ese día.  
 
La CONFER, en colaboración con Escuelas Católicas 
y la Conferencia Episcopal llevó a cabo esta jornada 
que tuvo como centro a las víctimas y la prevención. 
 
En este número también podremos leer una reflexión 
de María Luisa Berzosa, recientemente elegida 
consultora de la Secretaría General del Sínodo de los 
Obispos. 
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También en la sección "POR VENIR" toma la palabra Faustino García Peña, Exinspector 
salesiano de la África Francófona Occidental, donde relata cómo ha vivido a distancia los 
asesinatos en Burkina Faso de los misioneros Antonio César Fernández y Fernando 
Fernández, con los que trabajó mano a mano. 
 
Puedes leer este número pinchando en el siguiente enlace. 
SomosCONFER se edita también en papel y se distribuye encartada junto con la revista 
Vida Nueva . 
 
 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

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.confer.es/572/activos/texto/7665-somosconfer_14ok.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/
https://www.vidanuevadigital.com/
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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FECC INFORMA  núm. 732   Data: 17.06.2019 
 

 
 
Cap a una nova regulació reglamentària dels concerts educatius 
 
És sabut que el Govern de la Generalitat, a instàncies del Departament d’Educació, té 
intenció de publicar un nou decret que reguli els concerts educatius, que haurà de 
substituir l’actualment vigent, que data de l’any 1993. El Govern disposa de la legitimitat 
per prendre aquesta iniciativa, atès que la pròpia LEC, al seu article 205, l’habilita 
expressament per regular per reglament el procediment de concertació. El Departament 
ha emplaçat les entitats representatives de les titularitats dels centres concertats a establir 
negociacions per consensuar el contingut d’aquesta norma. 
 
Fora bo precisar el contingut i abast d’aquest reglamentdes del consens. Darrerament, i 
de forma sovintejada, hem llegit i escoltat determinades idees o punts de vista del que ha 
de suposar aquesta nova reglamentació. Considerem que cal anaral terreny d’allò més 
substancial per poder situar-nos. Sovint, elque és fonamental resta arraconat per la idea 
que,en ser tan evident, es pressuposa que en tot momentes té en compte. Però sabem 
que això és un error en el queno podem incórrer. Hem devetllar perquèno es perdin o es 
desmantellin els principis que apuntalen una educació per a tothom en un marc de 
llibertat. 
 
Per començar, cal recordar què és el concert. Ens remetrem a allò que diu la norma, 
perquè sens dubte és el referent comú. La LEC afirma a l’article 205 que el concert és “el 
model ordinari de finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el 
Servei d’Educació de Catalunya”, tal com el defineixen la regulació orgànica i la pròpia 
LEC. El Reglament de Normes Bàsiques sobre concerts afirma que el concert educatiu és 
“l'instrument jurídic precís per a aquells centres privats que volen impartirl'educació bàsica 
en règim de gratuïtat, satisfent-se així, en els nivells obligatoris i gratuïts, el dret a 
l'educació, així com a escollir, sense cap discriminació, centre docent diferent dels creats 
pels poders públics”. Els tribunals han afirmat a bastament que la naturalesa jurídica dels 
concerts educatius és la d’un conveni, mitjançant el qual l’Administració assumeix 
determinats compromisos (en essència, assignar fons públics per al sosteniment dels 
centres concertats) i aquests darrers, per la seva part, es comprometen a impartir 
gratuïtament els ensenyaments corresponents, d’acord amb les normes acadèmiques, 
plans i programes educatius que siguin d’aplicació. Afegeixen que l’Administració 
assumeix una obligació ex lege del pagament salarial als professors (el Pagament 
Delegat). 
 
Veiem, per tant,que la llei ha atorgat al concert educatiu un caràcter de servei acordat 
que, un cop determinats els drets i obligacions de cadascuna de les parts, ha de garantir 
la impartició de l'educació bàsica obligatòria o la declarada gratuïta per la Llei, mitjançant 
l'assignació de fons públics destinats a aquesta finalitat per l'Administració. Segons 
estableixen les normes, els mòduls econòmics per unitat han d'assegurar que 
l'ensenyament s'imparteix en condicions de gratuïtat, fet que hauria de comportar en la 
pràctica la plena gratuïtat per als alumnes. El concert ha d'incloure totes les despeses que 
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ha de sufragar el Centre per la docència curricular en aquests nivells. Alhora, la llei 
autoritza l’Administració perquè reguli aquest concert. Dissortadament, no és aquesta 
l’experiència ni la realitat que vivim, com és prou conegut. 
 
Per regular els concerts, l’Administració disposa d’una capacitat i legitimitat importants. 
Però existeixen uns límits evidents. La conducta administrativa entorn dels concerts 
educatius no ha de venir dirigida per directrius d'eminent pes polític o ideològic, sinó 
basar-se en la tutela del dret fonamental dels educands a rebre l'ensenyament bàsic 
obligatori de forma gratuïta, a la llibertat de creació de centres docents reconeguda 
constitucionalment, i en el servei objectiu a l'interès públic que n’ha d'inspirar l’actuació. 
 
Dit d’una altra manera, és la llei la que definirà la discrecionalitat en la determinació de 
quines siguin les necessitats reals d'escolarització, igual que la determinació de les 
condicions econòmiques desfavorables de les que es podrà deduir la necessitat de l'ajuda 
econòmica. En l'exercici d'aquesta potestat d'ordenació, en cap cas es podrà deixar a 
l'omnímoda llibertat de l'Administració la decisió sobre quins centres dels que estan en 
funcionament són objecte de concert i quins no. En conclusió, els centres privats que 
estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments objecte de concert, en principi tenen 
dret als concerts educatius, per al nombre d'unitats autoritzades -i quede fet funcionin-, 
sempre que compleixin els requisits legals i l'Administració no pot imposar-los altres 
condicions al marge de la llei que, al nostre cas, són la LEC, la LOE i la LODE. 
 
Hem afirmat que el concert ha de permetre satisfer el dret a l'educació, així com a escollir, 
sense cap discriminació, centre docent diferent dels creats pels poders públics. En aquest 
sentit, és obvi afirmar que el dret a l’educació disposa d’un innegable caràcter 
prestacional, reforçat amb la proclamació de l'obligatorietat i gratuïtat de l'ensenyament 
bàsic, de manera que els poders públics estan obligats a facilitar un lloc escolar gratuït en 
l'ensenyament bàsic, i on cada alumne pugui rebre l’atenció educativa que precisi. Però 
sense oblidar que aquesta prestació es fa en un marc de llibertat, que obliga a respectarla 
diversitat dels ciutadans i la llibertat dels pares a elegir escola, la creació i la direcció de 
centres, dotats d’un caràcter propi. Llibertat de creació de centres docents com 
manifestació de la llibertat d'ensenyament i que suposa la inexistència d'un monopoli 
estatal docent i, en sentit positiu, 
l'existència d'un pluralisme educatiu 
institucionalitzat. 
 
Catalunya és exemple d’aquesta 
pluralitat.També és plasmació de com la 
iniciativa social, i entre la qual les 
institucions de l’església, ha contribuït a la 
construcció d’un país pròsper on cada 
persona pugui ser capaç de definir el seu 
projecte vital en un marc de llibertat. La 
llibertat d’ensenyament no és un concepte 
imposat ni una construcció derivada de la 
llei. És una voluntat i un desig del poble, al 
qual la llei dona empara. Per això 
l’Administració ens trobarà al seu costat a 
l’hora de plasmar aquests principis en la 
nova normativa reglamentària reguladora 
del concert educatiu, que, com hem dit, no 
és més que l’instrument per fer efectiva la llibertat d’ensenyament. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: Pediatre a Etiòpia 
 

Diumenge 23 de juny del 2019 
 

 

 
Pediatre a Etiòpia 

 
Etiòpia és una de les regions més pobres del món i el segon estat més poblat de l’Àfrica. 
Un país on milers de nens i nenes tenen desnutrició i moltes mares i els seus fills moren 

durant el part. És en aquest context on viu el pediatre català Iñaki Alegría que, des de fa 5 
anys, dirigeix un hospital rural al sud d’Etiòpia. “Signes dels temps” entrevista Iñaki 

Alegría, metge pediatre i director mèdic de l’Hospital General de Gambo. La conversa s’ha 
gravat a l’Hospital del Mar de Barcelona.  

 
Horari d'emissió: 

TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

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

 
 

  

 

 
  2019  

   
JUNY 

20 dj Corpus Christi (festa litúrgica: 23 de juny)  

24 dl Sant Joan  

25 dm Junta directiva de l’URC.  
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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  

 

 

    

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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