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500 números de l’informatiu HOREB 

500 setmanes recorrent les autopistes de la informació 

12 anys amb vosaltres 

Gràcies per la vostra col·laboració enviant notícies, escrits, 

fotografies... 

Gràcies a les persones que us hi heu subscrit, que ens llegiu,  

que compartiu aquests continguts amb altres 

 

LA JOIA DE LA VIDA RELIGIOSA BATEGA 500 VEGADES!!! 

 Avui celebrem amb joia la publicació del número 500 de l’Horeb 

Barcelona, 19 de setembre de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

 
 500 
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A vegades m'he preguntat per què l'informatiu de la URC es diu Horeb. Pensant-hi, 
m'adono que l'Horeb pot ser un bon símbol del que és la pròpia URC.  
L'Horeb él es lloc de la gran assemblea d'Israel.  

És lloc de trobada i de repòs dels fugitius que un temps enrere havien passat el Mar Roig. 
L'Horeb és també, per excel·lència, el lloc de formació d'Israel, allà on rebrà de Moisès la 
Llei de Déu, una Llei cuita en el foc de l'Esperit Sant que encenia tota la muntanya.  

Així mateix la URC és lloc de trobada de la vida consagrada a Catalunya, dels qui, cridats 
per Déu dels diversos Egiptes on cadascú es trobava, procuren adaptar-se a la vida del 
desert on Déu i els germans, i no el contingut de les famoses olles massa sovint 
enyorades, són vida i festa per al qui camina.  

És també lloc de formació, no en forma de Llei ni de revelació sobtada, però sí 
d'aprofundiment en la vocació i la missió rebuda obert a tots els consagrats que 
peregrinem per Catalunya.  

Horeb és, doncs, un molt bon nom per aquest full informatiu que puntualment rebem als 
nostres correus electrònics i que, gràcies a la perseverança dels secretaris que s'han anat 
succeint, des de fa ja una colla d'anys el germà Lluís Serra, arriba ara al seu número 500. 
Cinc-cents números de vida compartida a molts nivells, cinc-cents números d'informació i 
de formació, cinc-cents números de tenacitat i constància.  

Per molts anys, doncs, l'Horeb continuï recordant-nos què ha de ser la URC i contribuint a 
mantenir en la vida religiosa a Catalunya l'esperit de ser una sola assemblea congregada 
a la presència d'Aquell qui ens envia pels deserts d'aquest món amb la sola Llei de l'amor. 

Fra Eduard Rey, president de l’URC 
 

Salutació de fra Eduard Rey, president de l’URC, amb motiu del número 

500 de l’informatiu Horeb 
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L’HOREB S’HA FET GRAN  

No va ser fàcil agafar el testimoni de les Germanes Isabel Espinosa i Pilar Claret, 
secretàries de l’URC i el CEVRE, respectivament, per la seva dedicació, treball i 
organització de les diverses activitats i serveis. El setembre del 2006 vaig començar el 
meu servei com a secretari dels dos organismes, amb l’ajuda d’elles, del P. Pere Borràs i 
de la Gna. Cristina Martínez, i de tota la junta directiva, per donar continuïtat al treball de 
les persones que m’havien precedit. 

 Un dels mitjans de comunicació amb les comunitats religioses era un full informatiu. 
Personalment em costava una mica preparar-lo, ja que mentre es produïen les notícies, 
les escrivíem, preparàvem el fulletó, les portàvem a la multicopista i les enviàvem, 
passava un cert temps i la notícia quedava una mica endarrerida.  Amb la junta del 2007-
08, encapçalada per la Gna. Cristina Martínez  com a presidenta, vaig proposar de fer un 
canvi en la comunicació de l’URC.  

 Es tractava de fer una comunicació més senzilla, simplificada i àgil, que la notícia 
pogués arribar el més aviat possible a les comunitats religioses, amb més assiduïtat, 
aprofitant internet i el correu electrònic de les comunitats. Al principi tampoc va ser fàcil 
anar entrant en la nova dinàmica. Gràcies al suport de la Noemí Pujol i la col·laboració 
tècnica de l’Oriol Rius, pel que fa al correu, vam tirar endavant  un projecte que va anar 
agafant forma.  

 En el moment d’escollir el nom, vam pensar en HOREB. Es tractava de posar 
l’accent en una espiritualitat de la mística encarnada, que toca de peus a terra, en la línia 
de la CONFER, que havia escollit per al trienni 2006-2009 aquesta orientació de saber 
trobar Déu en les coses, les persones, els esdeveniments, en tot el que ens envoltava, 
sent testimoni i presència; també em va influenciar un curs que havia fet a Àvila amb els 
Carmelites sobre mística. 
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 L’Horeb, la muntanya sagrada, testimoni de la presència  i de la crida de Déu  a 
Moisès. Enmig del nostre treball, Déu es fa present i ens fa sentir les seves paraules: 
descalça’t, que estàs en un lloc sagrat. Aquesta va ser la idea que li vaig fer arribar  a 
l’Elisabet Serra, neboda del G. Lluís Serra. Va copsar ràpidament la idea de la muntanya 
(superació en la vida religiosa), el foc ( cor ardent en acció), l’hàbit religiós (que 
identifiqués a tots: religiosos i religioses alhora), descalç (per significar el servei als altres), 
però les sandàlies ben properes ( per posar-se en marxa de pressa). Al mateix temps li 
demanava que fos un dibuix trencador amb els encapçalaments típics, que estàvem 
acostumats a veure, per ajudar a identificar ràpidament el full informatiu de la vida 
religiosa. Crec que ho va encertar molt bé. 

 Es tractava de transmetre els esdeveniments més importants de les nostres 
comunitats, de l’URC i el CEVRE, per tal de donar-los a conèixer a tota la vida religiosa de 
Catalunya. Volíem que sortís un parell de vegades al mes, segons les notícies que 
rebíem, fent-lo arribar mitjançant 
el correu electrònic de les 
comunitats  i posant-lo a la 
pàgina web, compartint les 
informacions el més aviat 
possible, per anar coneixent més 
a fons el dia a dia, el que es feia, 
vivíem o experimentàvem.  

 Així, el 16 de gener del 
2008, va néixer aquest instrument 
senzill de comunicació, de dues a 
quatre pàgines i sense fotos, res 
a veure amb la projecció, 
estructura, informació i profunditat 
que li ha donat el G. Lluís Serra, 
amb una presència setmanal, 
obert a tots els religiosos/es, amb 
fotos, articles de fons i publicació 
de documents interessants per a 
la vida religiosa. L’Horeb s’ha fet 
gran, en tots els sentits,  i avui té 
una identitat pròpia, reconeguda i 
esperada, cada dijous, per rebre 
informació de les notícies de la 
vida religiosa de la setmana.  

 Estic molt satisfet que 
aquell petit mitjà de comunicació  
hagi anat evolucionant amb el 
que és avui, no esperava que 
arribés a 500 números.  Enhorabona i felicitats per la publicació del 500 que teniu a les 
vostres mans, felicitats a totes les persones que l’han fet possible amb les seves 
aportacions al llarg d’aquests anys, i molt especialment al G. Lluís Serra, ànima de la seva 
continuïtat, evolució i profunditat. S’ha aconseguit que sigui un mitjà molt bo, avui, de 
comunicació per a la vida religiosa a Catalunya.  

 Felicitats i enhorabona  

 G. Antoni Salat, marista  
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INFORMATIU «HOREB»: NÚMERO 500  

  
Horeb es el títol del butlletí informatiu de la URC (Unió de Religiosos de Catalunya). 

El primer número va aparèixer el 16 de gener del 2008. La seva periodicitat inicial va ser 
oscil·lant fins al número 44, publicat el 3 de setembre del 2009, que es va fixar en un ritme 
setmanal. Surt a la llum cada dijous. L’enviament es fa a través de correu electrònic. Tots 
els números es poden consultar al web oficial de l’URC, l’adreça de la qual 
és www.urc.cat. La llengua pròpia és el català, però els continguts es barregen, sobretot a 
partir de les fonts, textos en català i en castellà. La distribució és gratuïta i només cal 
inscriure-s’hi personalment. Està obert als que tenen interès a participar de les seves 
informacions i continguts. Les persones destinatàries principals, però no úniques ni 
exclusives, són les religioses i els religiosos, que viuen i treballen a Catalunya. 
Professionals de la informació no són aliens a la recepció. Tampoc no hi ha límit territorial. 
El dijous 19 de setembre arriba al número 500. 

El seu primer objectiu consisteix a convertir-se en vehicle entre les diferents 
congregacions religioses, que integren la URC, i els seus membres. Notícies i articles de 
fons, ressenya de premsa, agenda d’activitats… Les sinergies amb altres publicacions són 
una riquesa. Una mica de tot. Com un trencadís periodístic. L’experiència d’aquests anys 
permet afirmar que la vida religiosa, més enllà de les estadístiques ombrívoles, té una 
gran vitalitat, està present a les perifèries, viu amb alegria la missió encomanada, es 
preocupa per comprometre’s a fons, comparteix de manera intercongregacional els dons 
rebuts i també amb els laics en pla de fraternitat… Com en tota realitat humana, la 
fragilitat no n’està absent i també es recull a les seves pàgines. Silenciar-la seria estar 
pendent de la imatge més que de la veritat. 

La comunicació és molt important, però no és un absolut. Hi ha una prioritat per 
sobre d’ella: ser el que hem de ser. La vida cristiana, la santedat, és com un flascó de 
perfum, que es respira en l’ambient encara que no es parli de la seva fragància. 

  

Lluís Serra Llansana 
Publicat a Catalunya Cristiana 

 

http://www.urc.cat/
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EL BATEC DE LA VIDA RELIGIOSA EN ELS DARRERS 12 ANYS  

 

Unes pinzellades històriques 

Avui, 19 de setembre de 2019, es publica el número 500 de l’informatiu Horeb. El germà 
Antoni Salat ha explicat en pàgines precedents la història dels seus inicis. Al primer 
número, amb data de 16 de gener de 2008, dimecres, s’hi escrivien aquestes paraules: 
“Teniu a les vostres mans un nou mitjà de comunicació de la Vida Religiosa a Catalunya: 
HOREB, un full informatiu amb què volem transmetre la vida de les nostres comunitats, 
els esdeveniments més importants, les activitats, tant formatives com d’altre tipus, que s’hi 
duen a terme i de les quals volem fer ressò.” El número 9, publicat el 25 de setembre de 
2008, dijous, començava amb aquestes paraules: “Un nou curs, una nova oportunitat. 
L’Horeb, com a òrgan informatiu de l’URC i com a la seva expressió de la vida religiosa a 
Catalunya, recull el batec i els somnis, les il·lusions i les esperances dels més de 6.200 
religioses i religiosos que viuen el seu carisma en les diòcesis de Catalunya”.  Des 
d’aquell número fins avui vaig acompanyant el ritme d’aquest informatiu. A partir del 
número 44, publicat el 3 de setembre de 2009, assoleix un ritme setmanal. Cada dijous, 
sense falta, arriba a les persones i comunitats destinatàries. L’Horeb ha comptat amb la 
complicitat de tres presidents de l’URC i de les seves juntes directives des del 2008 fins 
avui: Cristina Martínez, teresiana, Màxim Muñoz, claretià, i Eduard Rey, caputxí. No cal dir 
que aquesta complicitat s’ha trobat també amb tots els membres de cada junta directiva. 
Les secretàries Noemí Pujol fins al 2014 ha realització la revisió i Olga Mª Sánchez, a 
partir del 2016, hi ha col·laborat i, enguany, amb una aportació encara més significativa. 
Només cal afegir que tots els informatius, des de l’1 fins al 500, estan penjats al web 
www.urc.cat i, per tant, a l’abast de qui vulgui consultar-los. A més, també, a octubre de 

2012 va néixer el “Servei de Documentació”, com 
a fons especialització en textos de contingut i 
rellevància per a la vida religiosa, fins arribar al 
dia d’avui al número 237.  
 

En el túrmix dels fets i de les 
tendències més rellevants 

Si les 13.585 pàgines editades al llarg d’aquests 
dotze anys les poséssim en un túrmix, quins fets 
o tendències més rellevants podrien extreure’ns 
del seu anàlisi? Una resposta aprofundida 
mereixeria un estudi rigorós del material. No 
obstant això, podem avançar algunes intuïcions, 
que concreto en deu com a una primera reflexió, 
sense ànims de ser exhaustius. 

 
1. Vitalitat i dinamisme d’un col·lectiu en part força desconegut 

Quan es troba una eina adequada per contemplar la vida religiosa o per posar negre 
sobre blanc la seva realitat, s’observa l’existència d’una gran vitalitat i dinamisme. 
Concentrar de manera periòdica i visible aquesta mirada sobre la vida religiosa en una 
publicació permet adonar-se que ens hi trobem grans valors personals, comunitaris i 
institucionals. Vides viscudes des de la fe profunda amb un compromís tan discret com 
radical. Aquesta grandesa sovint esdevé una dificultat per al periodista que s’hi vulgui 
apropar. Quant més potents és la llum dels focus més ganes tenen els protagonistes del 
fugir cap a zones de major discreció, sense deixar de fer el que s’ha de fer. Tots els plans 
de comunicació pretenen fer visibles els punts favorables així com enfortir i difondre la 

http://www.urc.cat/
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consistència de la marca. Els assessors de comunicació lluiten en aquesta línia, però no 
se n’acaben de sortir del tot perquè xoquen amb aquesta actitud inspirada en pàgines de 
l’Evangeli. 

 
2. La fragilitat viscuda a la llum del crepuscle 

De manera creixent, la vida religiosa ha pres consciència de la seva fragilitat. Les 
estadístiques reflecteixin una realitat que salta a la vista: l’envelliment de les nostres 
comunitats. Com si arribéssim al final d’una època després d’una fase esplendorosa. Un 
degoteig en el tancament de comunitats. Cases de formació sense que gairebé ningú 
truqui a la porta. La pregunta de Gedeó apareix amb força: “Si el Senyor està amb 
nosaltres, perquè ens passa tot això?” (Jutges 6,13). Volem esbrinar el sentit del que 
estem vivint. La Bíblia ens proporciona moltes respostes per donar fonaments a les virtuts 
teologals de la fe i l’esperança. No és temps d’optimisme, sinó d’esperança. Com 
afrontem la pèrdua de poder i la fragilitat del crepuscle? Temps de purificació. Temps de 
fe. Temps de deixar-tot a les mans de Déu i complir sense pors i amb coratge la nostra 
missió. Ara entenem millor que el Regne de Déu no es configura com els regnes d’aquest 
món. Fugida? Potser lucidesa evangèlica. 

 
3. L’aposta de les reestructuracions 

Les congregacions religioses acostumen a respondre als reptes que es presenten al llarg 
del temps. Poden encertar o no, però la voluntat de obrir camins hi és. L’esforç 
institucional a les crides del Concili Vaticà II fou descomunal. La sacsejada, 
impressionant. El repte de l’envelliment i la reducció dels efectius ha generat una aposta 
per les reestructuracions. No es podia tancar els ulls a la realitat. Calia donar una resposta 
per mantenir la voluntat de ser fidels a la missió en contextos veritablement nous. El 
lideratge, la governança i la formació han plantejat la creació de noves configuracions 
territorials. Normalment, reducció numèrica de províncies religioses o circumscripcions 
canòniques a favors de unitats més grans. Canvis de primera fornada, que hauran de ser 
seguits per més canvis en el futur. No existeixen fórmules màgiques. En el context 
espanyol, el desplaçament de cúries està generant la seva concentració. Qualsevol 
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mesura té les seves conseqüències i el seu impacte. Caldrà anar-les valorant per 
reconduir alguns punts si així es considera. 
És important garantir la unitat en la diversitat, fet que afavoreix la comunió i l’enfortiment 
dels vincles. La relació en CONFER, de la qual 
l’URC n’és part, és bona i constructiva. El seu 
secretari general va enviar un correu amb motiu 
dels 500 números, que interpreto sobre tot com a 
col·lectiu: “Hola Lluis: un saludo cordial. Nos llega 
la información de que vais a celebrar el número 
500 de Horeb. Felicitats! Sigue siendo un buen 
medio de comunicación que supone un trabajo 
concienzudo por tu parte, pero que lleva la 
realidad de toda la CONFER en sus contenidos. 
Te agradecemos que puntualmente nos llenes de tu sabiduría transmitida en el tiempo en 
que nos llega la publicación. Que sigas con ese ánimo y esa ganas de seguir haciendo 
iglesia y, como no, CONFER allí donde estés. Un abrazo. Jesús Miguel Zamora”. 
 
4. Som en un canvi d’època 

Una expressió repetida sovint pel papa Francesc és aquesta: “No estem en una època de 
canvis, sinó en un canvi d’època”. No es estrany experimentar el desconcert, la confusió, 
els dubtes... Per aquest motiu, els extremismes, les actituds polaritzades, la recerca cega 
de seguretat triomfen tant a la nostra societat. La crisi econòmica, política, social i 
religiosa està present a tots els nivells. El vell món s’enfonsa i encara no albirem el nou. 

Mantenir l’status quo per la 
repressió, la força i la mentida 
només fa que empitjorar les 
coses. El mateix papa 
Francesc diu: “Si un té 
respostes a totes les 
preguntes, estem davant una 
prova que Déu no està amb 
ell... Els grans guies del poble 
de Déu, com Moisés, sempre 
han donat espai al dubte... No 
se'ns ha lliurat la vida com un 
guió en el qual ja tot estigués 

escrit, sinó que consisteix a caminar, caminar, veure, buscar... Cal embarcar-se en 
l'aventura de la recerca, de la trobada,... per deixar-se trobar per Déu...." Temps per 
caminar a les palpentes. A voltes, trapezista en el circ sense xarxa de seguretat. 

 
5. Els comptes pendents del passat 

Els èxits de la vida religiosa, les seves grans aportacions de tot tipus, les magnífiques 
realitzacions, el lliurament de la pròpia vida fins al martiri, els models de santedat... 
emplenen volums de memòria. També, però, hi ha més d’una zona ombrívola. No tot s’ha 
fet bé. Les víctimes dels abusos sexuals, de poder i de consciència han fet sentir la seva 
veu i s’ha desvetllat una sensació d’esgarrifança. Els casos històrics, encara que siguin 
analitzats segons l’hermenèutica de l’època, generen vergonya. No és excusa afirmar, 
encara que sigui veritat, que no som ni els únics ni els més nombrosos. No es cap consol. 
L’Església n’ha pres consciència. Les congregacions religioses s’han compromès a la 
neteja i al canvi. S’està fent feina, però encara en queda. El lideratge del Papa representa 
un estímul a vèncer les resistències que pugui haver-hi. 
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6. La vida religiosa amb ulls de dona 

Consultant el DIEC2, per feminisme s’entén el “moviment social que denuncia la 
submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos 
gèneres.” Si tenim en compte que la vida religiosa té entre un 75% i un 80% de dones, la 
pregunta que ens podem formular fa referència a l’acollida que el feminisme té a les 
comunitats. Si consultem els llibres d’història, pot observar-se que, malgrat el sistema 
patriarcal imperant, les religioses en molts casos van tenir un protagonisme en la fundació 
de congregacions i en el govern de les mateixes, especialment al segle XIX i la primera 
meitat del segle XX. Tot això compaginat amb una entrega i capacitat de servei a la 
missió. No en tots els casos ha estat així, però els que hi havia eren significatius. Aquest 
moviment feminista ha de comptar amb les veus de les congregacions religioses. Pau VI, 
canonitzat en els últims temps, va dir el 8 de desembre de 1965 en un missatge adreçat a 
les dones: “Però arriba l'hora, ha arribat l'hora en què la vocació de la dona es compleix 
en plenitud, l'hora en què la dona adquireix al món una influència, un pes, un poder mai 
aconseguit fins ara. Per això, en aquest moment en què la humanitat coneix una mutació 
tan profunda, les dones plenes de l'esperit de l'Evangeli poden ajudar tant al fet que la 
humanitat no decaigui.” Tot canvi profund acostuma a comportar errors i tensions, que 
tampoc no deixen d’existir en la situació actual, però la por a cometre’ls no ha de frenar 
mai la transformació evangèlica d’una realitat que necessita una conversió profunda. El 
feminisme no va contra les homes sinó contra el masclisme. No entendre-ho seria un 
error, ja que els homes també l’hem de fer nostre. 

 
7. Presents a les perifèries 

La vida religiosa, sovint, va néixer a la perifèria. Al pas del temps, amb una certa 
descurança d’una actitud nòmada, les realitzacions portades a cap es trobaven al bell mig 
dels pobles i de les ciutats. La presència i l’interès de religioses i religiosos a favor dels 
més pobres, desatesos i marginats s’ha anat consolidant novament. Una nova 
consciència del seguiment de Jesús, el buf de l’Esperit al Concili Vaticà II, el ressò que se 
n’han fet els capítols generals i provincials, el fet de saber membres de societats 
complexes amb grans desigualtats, la veu dels Papes, especialment del papa Francesc, la 
fidelitat creativa de les congregacions... han propiciat una major atenció i presència a les 
perifèries. Els vots de castedat o d’obediència mal viscuts poden posar en perill la vocació 
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individual, però l‘oblit del vot de pobresa posa en perill les institucions religioses. No es 
tracta d’una ideologització de la pobresa, sinó de la seva vivència a la llum de l’Evangeli, 
que també inclou la denúncia profètica de les estructures injustes. 
 
8. L’Any de la Vida consagrada 

 

El papa Francesc proclamà l’any 2015 com a Any de la Vida Consagrada, que s’inicià el 
20 de novembre de 2014 i acabà el 2 de febrer de 2016. Aquest esdeveniment ha estat 
viscut profundament per l’URC a través d’un programa força ambiciós d’actes, dels qual 
l’Horeb se n’ha fet ampli ressò. L’assemblea general de l’URC, celebrada amb el plenari 
de la Conferència Episcopal Tarraconense, va ser un moment de comunió, únic i especial. 
Es van traduir al català nombrosos documents de la CIVCSVA, en la col·lecció especial, 
editada per Claret. La Festa major de la vida consagrada fou un gran esdeveniment de 
comunió i de fraternitat. L’acte acadèmic dels 50 anys 
del decret conciliar Perfectae Caritatis va tenir lloc a la 
Facultat de Teologia de Catalunya... L’Any de la Vida 
Consagrada va celebrar-se cap endins de l’URC i cap 
enfora, per projectar el testimoniatge a la societat. 
Moment d’interiorització i moment de comunicació 
externa. 

 
9. Una vida religiosa encarnada 

Una característica fonamental de la vida cristiana, en 
afinitat amb Jesús de Natzaret, és l’encarnació. L’URC, 
des dels seus inicis, ha tingut presents les peculiaritats 
de la realitat territorial de la seva implantació i ha valorat els aspectes religiosos, 
lingüístics, culturals socials... de Catalunya. La missió evangelitzadora no els pots 
menystenir. En aquests darrers deu anys, de manera més evident que en altres èpoques, 
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s’han produït importants tensions polítiques, nascudes del trencament del pacte territorial 
de la Constitució en modificar l’Estatut després de ser votat en referèndum i no haver 
procedit a una nova validació. A partir d’aquí hem arribat a on som ara. L’assemblea 
general de l‘URC, celebrada a l’octubre de 2017, després de moments greus de tensió 
social i política amb els poders de l’Estat, va dedicar una estona llarga a la pregària 
atribuïda a Sant Francesc d’Assís (“Feu de mi un instrument de la vostra pau!”)  i a 
compartir els sentiments dels participants en un clima d’escolta i respecte mutu de gran 
fondària. La dimensió profètica de la vida religiosa ha d’anar més enllà d’esdevenir una 
corretja de transmissió d’interessos determinats per ser constructora de ponts, de 
respecte i de diàleg, també dins de les comunitats. Per aquest motiu, l’Horeb s’ha fet 
ressò d’aquesta situació. Quin és el paper de la vida religiosa en circumstàncies com 
aquestes? Un bon discerniment. 

 
10. La força de la vocació 

El papa Francesc va tenir una conversa 
amb Fernando Prado, de la qual va 
sortir un llibre titulat: “La força de la 
vocació. La vida consagrada avui”. 
Segueix l’esquema proposat per a la 
celebració de l’Any de la Vida 
Consagrada a través de tres punts: 
mirar el passat amb gratitud, viure el 
present amb passió i mirar cap al futur 
amb esperança. Hem estat cridats per 
viure la missió, aquí i ara. L’enyorament 
d’un passat gloriós, malgrat les seves 
llums i ombres, ens allunya de la 
radicalitat, que no es tracta d’un retorn, 
sinó d’un camí a les arrels. 
Obsessionar-se per un futur distreu les 
energies del present. La convicció 
d’Etty Hillesum, expressada en el seu 
diari de l’11 de juliol de 1942 és prou 
explícita: “Crec que sempre i a tot arreu 
em sentiré en els braços de Déu”. 
Aquesta confiança ens fa participar en 
el pla del misteri de Déu, que albirem 
de manera imperfecta, sense apegar-
nos al resultats. Una espiritualitat que 
fonda en el vida teologal de la fe i 
l’esperança com a requisit bàsics per l’amor, una vida comunitària que estreta els llaços 
en la fraternitat i una missió que s’endinsa en el Regne de Déu. Moltes notícies que 
publiquem, molts textos i documents, molts exemples de vida, molts compromisos 
d’evangelització, malgrat la presència del límit i del pecat, només són possibles gràcies a 
la força de vocacions viscudes amb alegria. 

 

Per cloure aquest espai de reflexió, donem moltes gràcies a totes les persones que 
aporten articles i materials, així com a les que ens llegeixen i ens donen ànims per 
continuar perquè són la raó del nostre treball. 

Lluís Serra Llansana 
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Estadístiques de l’informatiu Horeb 

 

Any Números Nombre de pàgines 

2008 1 – 14 44 

2009 15 – 60 387 

2010 61 – 106 791 

2011 107 – 151 958 

2012 152 – 195 998 

2013 196 – 240 1.109 

2014 241 – 283 1.121 

2015 284 – 329 1.472 

2016 330 – 373 1.593 

2017 374 – 421 1.584 

2018 422 – 467 1.944 

2019 468 – 500 1.644 

  13.585 

 

Recordatori de la convocatòria de la 81 assemblea general 

 
Properament s’enviarà l’ordre del dia 

 

ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 81 

Data 17 d’octubre de 2019, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar de germanor 

Lloc Salesianes – Torre Gironella (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona) 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

 

 

 

 

 81 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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PAPA FRANCESC 

 

El Papa promueve evento mundial para “reconstruir el pacto educativo 
global” 

 

(ZENIT – 12 sept. 2019).- El Papa Francisco ha lanzado un mensaje –por escrito y en 
video— para promover un evento mundial para el día 14 de mayo de 2020, que tendrá 
como tema: “Reconstruir el pacto educativo global”, informa la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, este jueves, 12 de septiembre de 2019. 

Se trata de un encuentro para “reavivar el compromiso por y con las jóvenes 
generaciones”, renovando la “pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz 
de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión”, explica el 
Pontífice. 

Hoy más que nunca, es “necesario” unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia 
“para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones 
y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”, expone. 

La educación afronta la llamada rapidación, –observa Francisco– que encarcela la 
existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los 
puntos de referencia. 

 

“Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos”. Para 
ello, el Santo Padre propone construir una “aldea de la educación” donde se comparta en 
la diversidad el “compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas”, y 
cuyo terreno esté “saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad”, 
como sostuvo en el Documento que firmó con el Gran Imán de Al-Azhar, en Abu Dabi, el 
pasado 4 de febrero. Sigue el mensaje del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del 
Pacto Educativo, evento mundial que tendrá lugar el 14 de mayo de 2020 y cuyo tema es 
“Reconstruir el pacto educativo global”. 

https://es.zenit.org/articles/video-mensaje-del-papa-es-necesario-crear-una-alianza-educativa/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-francisco-y-el-gran-iman-de-al-azhar-firma-un-documento-sobre-la-fraternidad-humana/
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Mensaje del Santo Padre 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la Encíclica Laudato si’ invité a todos a 
colaborar en el cuidado de nuestra casa 
común, afrontando juntos los desafíos que 
nos interpelan. Después de algunos años, 
renuevo la invitación para dialogar sobre el 
modo en que estamos construyendo el 
futuro del planeta y sobre la necesidad de 
invertir los talentos de todos, porque cada 
cambio requiere un camino educativo que 
haga madurar una nueva solidaridad 
universal y una sociedad más acogedora. 

Por este motivo deseo promover un evento 
mundial para el día 14 de mayo de 2020, 
que tendrá como tema: “Reconstruir el pacto educativo global”; un encuentro para reavivar 
el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una 
educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo 
constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca, es necesario unir los 
esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de 
superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por 
una humanidad más fraterna. 

El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por 
múltiples crisis. Vivimos un cambio de época: una metamorfosis no sólo cultural sino 
también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los 
paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada rapidación, que 
encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando 
continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde 
consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que 
«contrasta la natural lentitud de la evolución biológica» (Carta enc. Laudato si’, 18). 

Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello 
se requiere construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la diversidad el 
compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Un proverbio africano 
dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, debemos 
construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe estar saneado de la 
discriminación con la introducción de la fraternidad, como sostuve en el Documento que 
firmé con el Gran Imán de Al-Azhar, en Abu Dabi, el pasado 4 de febrero. 

En una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que 
sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona: entre el estudio 
y la vida; entre las generaciones; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la 
sociedad civil con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, 
políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la “casa 
común”, a la que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y 
acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las 
religiones. 

Para alcanzar estos objetivos globales, el camino común de la “aldea de la educación” 
debe llevar a dar pasos importantes. En primer lugar, tener la valentía de colocar a la 
persona en el centro. Para esto se requiere firmar un pacto que anime los procesos 
educativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo está 
íntimamente conectado y que se necesita encontrar —a partir de una sana antropología— 
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otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. En un 
itinerario de ecología integral, se debe poner en el centro el valor propio de cada criatura, 
en relación con las personas y con la realidad que las circunda, y se propone un estilo de 
vida que rechace la cultura del descarte. 

Otro paso es la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. 
La acción propositiva y confiada abre la educación hacia una planificación a largo plazo, 
que no se detenga en lo estático de las condiciones. De este modo tendremos personas 
abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, el diálogo y 
la reflexión, y capaces de construir un tejido de relaciones con las familias, entre las 
generaciones y con las diversas expresiones de la sociedad civil, de modo que se 
componga un nuevo humanismo. 

Otro paso es la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la 
comunidad. El servicio es un 
pilar de la cultura del 
encuentro: «Significa 
inclinarse hacia quien tiene 
necesidad y tenderle la mano, 
sin cálculos, sin temor, con 
ternura y comprensión, como 
Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles. Servir 
significa trabajar al lado de 
los más necesitados, 
establecer con ellos ante todo 
relaciones humanas, de 
cercanía, vínculos de 
solidaridad»1. En el servicio 
experimentamos que hay más 
alegría en dar que en recibir (cf. Hch 20,35). En esta perspectiva, todas las instituciones 
deben interpelarse sobre la finalidad y los métodos con que desarrollan la propia misión 
formativa. 

Por esto, deseo encontrar en Roma a todos vosotros que, de diversos modos, trabajáis en 
el campo de la educación en los diferentes niveles disciplinares y de la investigación. Os 
invito a promover juntos y a impulsar, a través de un pacto educativocomún, aquellas 
dinámicas que dan sentido a la historia y la transforman de modo positivo. Junto a 
vosotros, apelo a las personalidades públicas que a nivel mundial ocupan cargos de 
responsabilidad y se preocupan por el futuro de las nuevas generaciones. Confío en que 
aceptarán mi invitación. Apelo también a vosotros, jóvenes, para que participéis en el 
encuentro y para que sintáis la responsabilidad de construir un mundo mejor. La cita es 
para el día 14 de mayo de 2020, en Roma, en el Aula Pablo VI del Vaticano. Una serie de 
seminarios temáticos, en diferentes instituciones, acompañarán la preparación del evento. 
Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y 
miremos hacia el futuro con esperanza. Invito a cada uno a ser protagonista de esta 
alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño 
de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de 
Dios. 
Os espero y desde ahora os saludo y bendigo. 
 
Vaticano, 12 de septiembre de 2019 
 
FRANCISCO 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Consell Administratiu de la CIB (Comunió Internacional de 
Benedictines), es va reunir a Cuernavaca, Mèxic 
 
Els dies 6 i 7 de setembre el Consell Administratiu de la CIB, Comunió Internacional de 
Benedictines, es va reunir a Cuernavaca, Mèxic. La tasca d'aquest Consell és mantenir 
els llaços entre totes les benedictines d'arreu del món, i promoure el recolzament mutu per 
enfortir el desenvolupament del monaquisme benedictí femení.   
 

 
 
Les conselleres des de setembre 2018 són: de dreta a esquerra, Patty Fawkner 
d'Austràlia, consellera, Franziska Lukas d'Alemanya, consellera, Thérèse-Marie 
Dupagne de Bèlgica, consellera, Mary Jane Vergotz d'Estats Units, secretària, Lynn 
McKenzie, que és la moderadora, d'Estats Units, i M.del Mar Albajar, consellera, 
catalana. Sister Caritas Swai de Tanzània, també consellera, no va obtenir el visat per 
poder ser present. 
 
Posteriorment, del 8 al 13 de setembre es va reunir la Conferència de Delegades de la 
CIB on 12 de les 19 regions on les benedictines estan presents arreu del món estaven 
representades per les seves delegades. 
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El tema principal de les sessions, a part de l'organització de la CIB, va ser els abusos 
sexuals, amb un enfocament especial en els abusos soferts per monges i religioses. 

 

Institut de Religioses de Nostra Senyora de la Mercè 
 
Les informamos que nuestro Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona, Provincia de España, RR. Mercedarias Misioneras, hemos celebrado el XVII 
Capítulo Provincial este verano. 

Ha sido reelegida como Provincial la Hermana Mª Luisa Carrión Basarán y elegidas para 
el equipo provincial Núria Moragas Salvi (Vicaria), Blanca Medrano Abián, Concepciò Vall 
Porta y Elena Herrero García (Secretaria). 
Contamos con vuestras oraciones. 

Elena Herrero García, secretaria. 
 

Margarita Bordallo, Missionera Claretiana, nova coordinadora de 
Confers Regionals i Diocesans 

 
La germana Margarita Bordallo ahir, 18 de setembre, va iniciar la seva tasca de 
Coordinadora de Confers Regionales y Diocesanas. Escriu: “Soy Misionera Claretiana y 
he dedicado la mayor parte de mi vida religiosa a la educación y tareas de gobierno y 
formación; en los últimos años he colaborado con publicaciones de la Congregación y 
apoyando en las comunidades. (...) Desde este momento me pongo a vuestra disposición 
para todo lo que tenga que ver con este servicio, tanto desde la Sede de Confer Nacional 
como para cuando sea necesaria mi presencia entre vosotros. Confío en vuestra ayuda y 
vuestro apoyo para servir unidos a la Vida Religiosa y podamos seguir impulsando a 
Confer en vuestras Regionales y Diocesanas.” Benvinguda i moltes gràcies a Toya, 
després de vuit anys de servei, a qui succeeix. 
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Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dels captius Mare i Patrona, puix del seu ens heu baixat, Princesa de Barcelona protegiu 
nostra ciutat” diuen els goigs que es canten a la Mare de Déu de la Mercè. Felicitats a les 
famílies religioses mercedàries. Un compromís de solidaritat, viscut a fons, amb els 
marginats, empressonats, desvalguts… 

Com a patrona de la ciutat de Barcelona, que dona nom a la seva festa major, els creients 
celebrem la festa amb joia, malgrat que l’actual Consistori la ignori de forma sectària i la 
silencii en el seu programa oficial. 
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Les Religioses de Jesús-María (RJM) 
Sol·licitud 
 
Les Religioses de Jesús-Maria (RJM) busquem un o dos pisos, prou grans, que ens 
permeti condicionar-lo per traslladar una o dues Cases de Família i una comunitat. 

A Barcelona tenim dos Centres Residencials d’Atenció Educativa (CRAE) per 6 nens i 
nenes o adolescents cada un, el que els fa ser una Casa de Família. Aquestes Cases 
acullen infància i adolescència desprotegida tutelada per la DGAIA (Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència). 

Un d’ells està ubicat a la Carrers Vallès (al barri de S. Andreu) i l’altre al carrer Trafalgar 
(al centre de Barcelona). 

Estan atesos per una única comunitat, que treballen de ple en ells, al costat de personal 
seglar, però la realitat fa que cada dia sigui més difícil la presència de les religioses a les 
cases de família. 

Ens agradaria poder apropar una de les dues cases a l’altra, o bé, posar les dues en lloc 
nou, a més de tenir un espai comunitari. 

Si alguna Congregació o entitat podeu oferir alguna resposta. Us agrairíem poder parlar-
lo. 
 
Posar-se en contacte amb 
 
Luz Mª Arribas luzmariarribas@gmail.com 
Maite Valls mvalls12@hotmail.com 
 
 

Jornades de Formació Permanent 

 

 

Reserveu les dates a la vostra agenda. 

19 d’octubre, matí, de 09.45 a 13.30 

16 de novembre, matí, 09,45 a 13.30 

Properament es publicarà la informació de ponents i temes. 
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Grup MAMBRÉ, una proposta de la URC 

 
Som dos Carmelites Descalces (Anna i Angels), una Salesiana (Elsa), una del Sagrat Cor 
(Teresa), 4 teresianas (Milagros, Neus, Anna i Merche), un escolapi (Eduard) i un jesuita 
(David). 
 
Nomès ens falta dir-vos que si teniu ganes de pregar, compartir, riure i fer grup us animeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens trobem sempre que les agendes ens ho permeten una tarda de diumenge al mes i 
canviem el lloc de trobada: cada vegada a casa d’un dels membres del grup. 
Pel grup han passat religioses i algún religiós que ja no hi són: uns han deixat la vida 
religiosa i d’altres, pel seu destí, hi són “presents” però no físicament..  
 
En aquest moment al grup som 10: 8 religioses i 2 religiosos de diferentes congregacions. 
 

Si t’animes a formar part del grup 
escriu al mail 

Grupmambre@gmail.com 
i ens posarem en contacte amb tu 

mailto:Grupmambre@gmail.com
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«Hem de posar en valor la nostra vida interior i evitar que sigui 
contaminada» 

 

JOAN ANDREU PARRA. Catalunya Cristiana núm. 2084 

L’u de setembre és la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, una 
iniciativa impulsada pel patriarca ortodox Bartomeu I, i a la qual també s’ha sumat el papa 
Francesc. En aquesta ocasió, parlem amb Jordi Pigem (Barcelona, 1964), un autor que 
s’ha submergit en l’encíclica ecològica Laudato Si (LS) i que li ha servit de punt de partida 
per escriure Àngels i robots. La interioritat humana en la societat hipertecnològica (Viena 
Edicions/ Fundació Joan Maragall, 2017), que va ser reconegut amb el XXV Premi Joan 
Maragall. 

Pigem és refractari a les etiquetes, malgrat que en la seva mirada podem descobrir 
espurnes de curiositat i resistència. I és que aquest autor, a diferència de les tendències 
gregàries actuals, ens proposa una actitud més centrada en la interioritat, amb «esperit 
crític davant el progrés i les promeses redemptores de la tecnologia». La clau, segons el 
professor Pigem, és, com diu el papa Francesc, «mirar la realitat amb sinceritat i veure 
que al món d’avui hi ha un clam dels pobres i de la terra». 

Al seu darrer llibre vostè alerta que les tecnologies de la informació i la 
comunicació, «meravellosament útils per a tantes coses, en ocasions poden 
transformar el seu acrònim (TIC) en Tecnologies de la Idiotització Col·lectiva». Qui 
pilota el paradigma tecnocràtic dominant del qual parla Francesc a LS? 
Tot i que tenim la impressió que nosaltres pilotem la tecnologia, el filòsof francès Jacques 
Ellul ens diu (i ho subscric) que la tecnologia es pilota a si mateixa i està més enllà de les 
nostres decisions conscients. Això ens obliga a estar amatents i a no acceptar simplement 
com a bona tota tecnologia que sigui nova. 

 
 
El discurs del progrés cientificotècnic està esgotat? 
El paradigma amb el qual la ciència moderna va arrencar està bastant esgotat, d’una 
banda perquè s’ha anat hiperespecialitzant i fragmentant, fins al punt que, com deia 
Panikkar, la fragmentació del coneixement porta a la fragmentació del coneixedor. Però 
també perquè dintre del seu mètode de base hi ha la creença que només és veritablement 
real el que es pot mesurar (pes, velocitat, acceleració...). En canvi, color, sabor, bellesa, 
justícia, plaer o dolor, i totes les coses que ens importen en l’existència humana serien 
simples il·lusions subjectives perquè no les podem mesurar. Això és posar el món a 
l’inrevés. 
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Cap on s’hauria de dirigir aquest canvi de paradigma de la ciència? 
Hauria d’anar cap a una visió molt més conscient de les interrelacions entre totes les 
coses i incorporar la realitat de l’experiència i del món de les qualitats. També hauria 
d’acceptar el que és intangible, com, per exemple, el significat de les paraules, no és 
menys real que el que és tangible. Tenim una descripció científica molt complexa de 
l’univers, però no podem explicar a dia d’avui com apareix la vida a partir de la matèria 
inert. I tampoc no podem explicar com a partir d’una vida no conscient apareix la 
consciència. Això ens mostra que a la realitat hi ha quelcom més, que la ciència ha ignorat 
completament. 
 
És factible una aliança entre dues de les forces globals més influents: la 
tecnociència i la religió? 
Hi ha altres poders a banda d’aquests, l’economia, per exemple. Sí que seria fonamental 
un paper més actiu de les religions per tal d’instar al que el Papa anomena la «conversió 
ecològica». Totes les grans religions tenen iniciatives molt clares per fomentar una actitud 
molt més reverencial davant de la Terra i seria de sentit comú que hi hagués una aliança 
sobre aquests temes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què ho impedeix? 
Es pot considerar que la religió que avui dia té més seguidors és la del consum i el 
materialisme. És aquesta religió la que s’hauria de transformar. Promet un cel de paradís 
artificial, ple de pantalles, on prement tecles s’aconsegueix tot el que vols; és un miratge. 
Si hi ha una gran religió que clarament és falsa, és la del consum. 
 
El combat per l’ecologia és un combat per la justícia? 
Com dèiem, un dels problemes del món contemporani és aquesta fragmentació que fa 
que les persones es dediquin molt a unes coses i ignorin la majoria de les altres. Aquest 
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clam dels pobres i de la terra (sobre el qual ha escrit el papa Francesc i, abans que ell, 
Leonardo Boff) és un clam simultani i en molts casos té relació directa. 
 
Per què l’home maltracta el planeta? 
Ho fa l’home modern, sobretot. Un estudi científic molt rigorós mostra que a l’Amazònia, 
els llocs on pobles indígenes han estat habitant durant vuit mil anys tenen molta més 
biodiversitat que no pas les zones on mai no han habitat pobles indígenes. És a dir, que 
l’ésser humà té la capacitat de viure en harmonia amb el seu entorn natural i fins i tot de 
fer-lo florir encara més. Ara bé, nosaltres, homes moderns, des del moment en què 
inconscientment creiem que només és real el que es pot mesurar o que el tenir més ens 
farà millors, ens apartem simultàniament del camí d’harmonia amb la natura i del camí 
espiritual autèntic. Perquè tots dos camins van junts. 
 

 
 
TRADICIONS RELIGIOSES I SOSTENIBILITAT 

En els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030) no s’ha comptat 
amb les grans tradicions religioses. Per què resta al marge l’actor confessional en 
aquests debats? 
El paradigma tecnocràtic exclou les confessions religioses com a interlocutor vàlid, ja que 
considera que tot s’ha de mirar des dels criteris estrictament tècnics i quantificables i, per 
tant, les tradicions religioses no poden ser gaire més que una superstició o una història 
bonica amb la qual la gent s’autoenganya. Per això, per parlar de coses serioses com els 
ODS, porten experts, científics. Si aquests experts, a la intimitat de la seva vida creuen en 
una tradició religiosa, ells mateixos. És una cosa privada.  
 
Això és una anomalia? 
Al món contemporani es considera que una vida purament materialista i laica és la vida 
normal. A la teva vida privada, però, pots fer el que vulguis, colleccionar segells o ser 
creient. A l’àmbit públic se suposa que això no toca, quan en realitat en totes les cultures i 
èpoques les tradicions espirituals sempre hi han estat presents. Ramon Margalef, un dels 
grans ecòlegs del segle XX, era profundament creient, però si llegeixes coses sobre ell, 
això normalment no es diu perquè és com si li tragués mèrit al seu estatus com a científic. 
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Vostè és defensor de la teofania... 
Hem perdut la percepció de la natura com a expressió del diví. No es tracta de panteisme, 
sinó d’adonar-se que un ecosistema és més que àtoms, molècules, gens i cadenes 
tròfiques. Això ha estat de sentit comú per la immensa majoria de les comunitats humanes 
i encara ho és per molts pobles indígenes; els dona un sentit profund a la seva vida que 
en el món modern hem perdut en gran mesura; de fet, considero que la manca de sentit, 
el buit existencial, el nihilisme, és el problema més gran del món contemporani. Les 
comunitats humanes, en la mesura que tenen una actitud reverencial davant de la natura, 
tenen una actitud molt més ecològica. Si no hi ha reverència ni amor, tot es converteix en 
quelcom utilitari i, per tant, la natura esdevé un simple magatzem de recursos i embornal 
de residus.  
 
En un planeta sobreexplotat, amb 
recursos finits i desigual, convé 
més que mai fer una crida a la 
sobrietat i l’autocontenció, que 
difícilment vindrà des del món 
empresarial o la classe política. 
Aquesta crida, l’han de fer les 
tradicions religioses? 
Les tradicions religioses sempre 
han afirmat que la riquesa no és el 
camí que porta a la plenitud i han 
subratllat el valor de la vida senzilla 
i de la vida voluntàriament pobra, 
no miserable, sinó amb les coses 
materials justes, suficients Per tant, 
es tractaria que les tradicions 
religioses recuperessin aquest 
missatge originari i el posessin 
sobre la taula davant d’un món que 
està predicant el contrari. El miratge 
del consumisme és profundament 
antievangèlic, no et porta pel bon 
camí, és un mal missatge, com ho 
és la publicitat.  

Tradicionalment eren les 
tradicions religioses qui oferien 
una cosmovisió del món. Avui 
dia, aquesta tasca la duen a 
terme altres instàncies 
fonamentades en la tecnociència. 
En què s’ha sortit guanyant i en 
què perdent? 
La ciència com a estudi rigorós de 
la realitat és quelcom que ha estat 
compatible amb tota mena de 
tradicions religioses; la ciència tradicional xinesa, índia o maia, per exemple, eren prou 
sofisticades com per predir eclipsis. La Xina i l’Índia tenien sistemes mèdics que avui en 
dia molts occidentals utilitzen perquè han comprovat que els funciona. Per tant, la bona 
ciència no té perquè ser incompatible amb una tradició espiritual. El que ha passat a 
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Europa és que la ciència moderna des del principi s’ha volgut veure com antireligiosa, 
quan molts dels seus principals promotors, de Copèrnic a Newton, eren persones 
religioses o espirituals. El judici a Galileu s’ha tret de context per emfasitzar una 
incompatibilitat entre religió i ciència. Però no hauria de ser així perquè són formes 
complementàries de coneixement de la realitat. 
 

CAMINS DE FUTUR 

Al llibre vostè parla d’una perillosa 
deriva de l’homo sapiens a l’homo 
absortus. Què podem fer per 
desterrar aquesta cultura de la 
distracció constant i de la banalitat? 
Conrear cadascú la nostra vida interior, 
la connexió amb la natura i amb el fons 
de la realitat. Ens toca no només 
reciclar, contaminar menys i fer una 

vida menys consumista, sinó posar en valor la nostra vida interior i evitar que sigui 
contaminada. 
 
George Monbiot planteja un dilema crucial: «Posar fi a la vida per deixar que el 
capitalisme continuï o posem fi al capitalisme perquè sigui la vida la que continuï?» 
No és simplement una qüestió d’economia; el capitalisme és una part de quelcom més 
gran que no funciona: el paradigma tecnocràtic i la visió del món que hi va associada. Més 
important que l’economia és la nostra visió i actitud davant del món, de la natura, de 
nosaltres mateixos i davant del fons de la realitat. 
 
Constel·lació Panikkar 

Jordi Pigem és un deixeble avantatjat de Raimon Panikkar (va dedicar-hi la seva tesi 
doctoral i va viure dos anys a Tavertet treballant amb ell), tot i que té un perfil propi i 
s’aplica amb coherència allò que predica. Pel que fa a la 
sostenibilitat, esmenta la saviesa popular de dites com 
«Verge santa del Roser, feu que en aquesta casa no hi 
hagi poc ni massa, sols el just per viure bé». Quant a 
preservar espais per a la cura de la interioritat, no fa 
servir telèfon mòbil i es pregunta, davant dels múltiples 
continguts que ens proporcionen aquests artefactes 
tecnològics: «No deu ser que aquesta allau de 
missatges ens fa estar distrets de missatges més 
importants?» 

A l’encíclica Laudato Si del papa Francesc hi ha trobat el 
cabdell intel·lectual de Romano Guardini —«autor sobre 
el qual Jorge Bergoglio va iniciar la seva tesi doctoral, 
que no va concloure», assenyala Pigem— i el de 
Raimon Panikkar: «A Laudato Si el Papa assenyala que 
el principal problema del nostre temps és el paradigma 
tecnocràtic, i Panikkar va ser dels primers filòsofs a 
emprar els mots tecnocràcia i paradigma tecnocràtic 
amb assiduïtat. No sabem si hi ha una influència directa 
o indirecta, però és versemblant que hi sigui.» 
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Rossinyol de Servei Solidari - Escola Pia 

 

Rossinyol de Servei Solidari - Escola Pia és un projecte de mentoria que posa en 

contacte estudiants universitaris o de grau superior amb infants i joves preadolescents 

d'entorns vulnerables. Els estudiants en fase post-obligatoria seran les mentores i mentors 

dels estudiants d'ESO, amb els que realitzaran trobades setmanals en l’àmbit del lleure i 

fora del centre educatiu amb l'objectiu de contribuir a la seva inclusió social i l'èxit 

educatiu. 

Els 10 anys de projecte ens demostren que tracta d'una experiencia molt enriquidora. Ho 

és tant pels infants, que troben en les mentores i mentors referents importants que els 

acompanyen en un moment important de la vida, com per les persones mentores, que 

reben una bona formació sobre què és la mentoria i una experiència de vida que els obrirà 

nous horitzons interiors.  

Aquest curs, fem 10 anys i busquem 100 mentores i mentors que vulguin marcar la 

diferència en la vida d'aquest infants i joves. Conèixes algú a qui li pugui interessar? 

 

Vols més informació? T'ho expliquem en aquest vídeo! 

 

✅Ets estudiant universitari o de grau superior? 

✅Tens entre 18 i 28 anys? 

✅Vols fer voluntariat? 

✅T'agradaria ser mentor/a d'un noi o noia? 

 

 

 ROSSINYOL és el teu projecte de mentoria en el lleure. 

Si algú confia en tu VOLARÀS més lluny!    

T'hi sumes? Visita rossinyolbarcelona.org i sigues part del canvi!   

https://www.youtube.com/watch?v=7f_eYM7uc0c&list=PLP20QfERKbO-r0sn7yV0USt7TSuaPvHXL
http://serveisolidari.org/ca/quefem/MENTORIA/ROSSINYOL/
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Convocatòria del Grup Anawim 

 

GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 2/2019 

Data 8 d’octubre de 2019, dimarts 

Hora 10.00h – 17.00h 

Lloc Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós 
Bisbat de Terrassa 
Camí de Puiggraciós, s/n 
08590 El Figaró - Montmany 
Vallès Oriental 
937 445 030 
benedictines@santuaripuiggracios.cat 
http://santuaripuiggracios.cat 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Ordre del dia  Nota: En uns dies us donem més detalls de l’ordre del dia  
i de com arribar-hi 
Reserveu la data! 

  

Convoquen Gnes. Rosa Masferrer, Mercè Arimany i Mª Rosa Masramón 

 

 

 

El divan - Victoria Molins 

 
Victòria Molins viu 
abocada a l'Hospital de 
Campanya de l'església de 
Santa Anna... entrevistada 
per Sílvia Cópulo 
 
TV3  

Diumenge 22   

23:40 a 00:35h 

 
 

 
Sinopsis 
La monja teresiana Victòria Molins viu abocada a l'Hospital de Campanya de l'església de 
Santa Anna, al centre de Barcelona, un refugi que alimenta diàriament 200 persones 
sense recursos 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Els PP Xavier Poch i Josep M. Henríquez celebren 25 anys de l’ordenació 
sacerdotal 

 
“Donem gràcies pels 25 anys de la nostra ordenació presbiteral que, des de 
Montserrat, ens va fer servidors d’aquesta misericòrdia de Déu 
per a tot el poble cristià” 
 
Montserrat, setembre de 2019. Els monjos 
Josep M. Henríquez i Xavier Poch van 
celebrar 25 anys de la seva ordenació 
sacerdotal el proppassat 15 de setembre 
durant la missa conventual del Monestir.  
 
Ambdós, el 17 de setembre de 1994, a la 
Basílica de Santa Maria de Montserrat, van ser ordenats preveres per l’aleshores bisbe 
auxiliar de Barcelona Joan-Enric Vives i Sicília -actualment arquebisbe d’Urgell-. 
L’Eucaristia de diumenge va ser presidida pel P. Josep M. Henríquez. El P. Xavier Poch, 
que va pronunciar l’homilia, va donar gràcies “pels 25 anys de la nostra ordenació 
presbiteral que, des de Montserrat, ens va fer servidors d’aquesta misericòrdia de Déu per 
a tot el poble cristià”. 
 
El P. Josep Maria Henríquez i Farreras va néixer a Barcelona l’11 de febrer de 1957. Va 
entrar al noviciat el 3 de novembre de 1979, el 2 de maig de 1981 va fer la professió 
temporal i el 6 de gener de 1985 la professió solemne. És diplomat en Infermeria i 
llicenciat en Teologia, especialitat Pastoral. Actualment és al servei de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat: és rector de les parròquies de Sant Esteve Sesrovires, Masquefa i La 
Beguda Alta, i delegat per a la Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
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"Amb motiu dels meus 25 anys de prevere reforço la confessió de fe de que vull seguir al 
Senyor, llançar-me rere d’ell per tal de poder oferir a tots els homes de qualsevol condició 
i ideologia que ell és la vida i alegria dels homes; tot el que he fet al llarg d’aquets 25 anys 
essent prevere desitjaria que tingués l’empremta del servei a tots, d’haver treballat amb 
fermesa, d’haver presentat a l’home d’avui una fe que inclogui i no exclogui, que sumi i no 
resti, que dona més que no pas pren”, afirma el P. Josep M. Henríquez. “Han estat uns 
anys, com a monjo i prevere, d’anar treballant la centralitat de Jesús en la meva vida, i 
això ha comportat portar, donar, als altres aquest Jesús, perquè també per a ells, Jesús 
sigui el centre de les seves vides. Davant d’aquest gran do que el Senyor m’ha regalat, a 
voltes m’he sentit petit, però alhora amb la confiança ferma de que és el Senyor qui 
m’ajuda a viure aquest ministeri, i malgrat els meus límits, ell se serveix de mi per a arribar 
als homes i dones d’avui”, afegeix. 
 
El contacte amb els religiosos i religioses de la diòcesis, com a delegat per a la Vida 
Consagrada del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, l’ha portat a refermar més la seva 
“vocació de monjo, de vida consagrada; a valorar-la, estimar-la, tenir-la com un gran do”. 
“Aquesta relació constant amb els religiosos –recorda el P. Josep M. Henríquez- em 
demana fermesa en la pregària, exigència de maduresa humana i espiritual, sinceritat en 
la promesa donada i sentit de comunió. M’ajuda a viure amb esperança, adonar-me que la 
vida consagrada és un do bo per a l’Església i per al món”. 

 
El P. Xavier Poch i Farré va néixer a Vilanova i la Geltrú el 27 d’abril de 1958. Va entrar 
al noviciat el 7 de novembre de 1981, va fer la professió temporal el 23 d’abril de 1983 i 
l’11 de maig de 1986 la professió solemne. És llicenciat en Matemàtiques i en Teologia 
Moral. Actualment és el superior del Monestir del Miracle (Solsonès). 
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Durant aquests primers 25 anys, el P. Xavier Poch ha passat la primera meitat a 
Montserrat, en els serveis pastorals a la Basílica, i específicament a l'Escolania “amb el 
record de les misses matinals dels dissabtes al Cambril de 
la Mare de Déu”. I la segona meitat al Miracle, en els 
serveis pastorals del Santuari i assumint l'encàrrec per part 
del bisbe de Solsona de ser rector de les parròquies al 
voltant de Pinós i del Miracle. “Això m'ha fet esdevenir 
rector de la parròquia on va ser batejat el futur abat 
Garriga, constructor de l'actual basílica de Montserrat. Hi 
ha lligams al llarg dels anys ben inesperats”, apunta. 
“Dono gràcies a Déu per haver-me cridat a seguir-lo com a 
monjo i com a prevere, des de les meves arrels 
vilanovines, agraït a la meva família, i amb el record de 
Mn. Jaume Berdoy, rector de la parròquia de Sant Antoni 
abat de Vilanova i la Geltrú quan vaig ser ordenat. I agraït 
a tota la comunitat de monjos de Montserrat que sempre 
m'han acompanyat amb la seva estima”, afegeix el P. 
Xavier Poch. 
 

Nou Superior de la Província de Espanya de la Companyia de Maria 
(Marianistes) 

 
Madrid, 18 de septiembre de 2019 
(IVICON); El pasado 12 de septiembre se 
hizo efectivo el nombramiento de Iñaki 
Sarasua como Superior de la Provincia de 
España de la Compañía de María para el 
próximo quinquenio 2019-2014. 
 
Nacido en Aretxabaleta (Gipuzkoa) el 17 
de marzo de 1965, Iñaki Sarasua entró en 
la Congregación emitiendo sus primeros 
votos el 7 de septiembre de 1986 en 
Zaragoza, realizando la profesión perpetua 
cinco años después, el 7 de septiembre de 
1991, en Vitoria-Gasteiz.  
 
Los cinco hermanos que forman el nuevo 
Consejo Provincial son: Miguel Ángel 
Dieste (Tudela) , Rafael Iglesias (Cádiz) 
,Francisco Sales (Valencia) , Francisco Calancha (La Línea de la Concepción) y Lander 
Gaztelumendi (Oiartzun). 
 
Hay unos 1.023 religiosos marianistas en el mundo. Una de las características más 
originales de la Compañía de María es lo que se llama la "composición mixta": sacerdotes 
y laicos en plan de igualdad. Era una idea del fundador que anunciaba un nuevo modelo 
de Iglesia, más plural e igualitario, menos clerical: laicos y sacerdotes trabajando juntos, 
en ministerios diversos y en igualdad de derechos y deberes. 
 
En la Compañía de María actualmente hay 677 religiosos laicos y 345 religiosos 
sacerdotes. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

El futuro de la humanidad y de la Tierra está ligado a la Amazonía 

  

Entrevista a Leonardo Boff de Pierluigi Mele, publicada en RAI-Confini el 05-09-2019 
  
Leonardo Boff, la Amazonía está viviendo meses dramáticos. De enero a hoy, 
comparando con 2018, los incendios en la región aumentaron en un 145%. Un 
número devastador. La comunidad internacional se está movilizando. ¿Cómo 
clasificaría usted el comportamiento de la comunidad internacional? 
                La reacción fue muy fuerte y decisiva. El problema es que nuestro presidente no 
tiene modales civiles, no observa el protocolo oficial que subyace en la relación entre las 
autoridades. Ha ofendido al presidente francés Macron y a la canciller alemana Merkel. Es 
una persona mala y estúpida. No entiende nada de nada sobre el Amazonas ni sobre los 

indios. Quiere ocupar sus reservas 
naturales para el agronegocio y la 
minería. Pero cuando el problema 
toca la billetera, todo cambia. El 
presidente escuchó que los 
europeos ya no quieren soja y 
carne de Brasil, que el tratado 
comercial entre la Comunidad 
Europea y el Mercosur no se 
realizará sin un cambio radical de 
la política en relación con la 
Amazonía. Entonces cambió un 
poco su discurso. 
 
Bolsonaro, desvariando, culpa 
salvajemente a las ONGs. 
¿Cómo están las cosas?  
Bolsonaro quiere reinventar Brasil 
en el marco de un ultraliberalismo 
radical. El modelo es la edad 
media religiosa, premoderna y 
preiluminada. Prácticamente ha 
desmantelado todo lo que Lula y 
Dilma hicieron en beneficio de los 
pobres. Ahora hay hambre en 
Brasil. Y el presidente, 
absolutamente paranoico, sale en 
televisión para decir que en Brasil 
no hay hambre. Un millón de 
familias han pasado de la pobreza 
a la miseria durante el año pasado 
y sufren hambre sistemáticamente. 

Todos los consejos de estado en las diversas esferas de la sociedad han sido abolidos. 
En resumen: “la era de la estupidez ha entrado en Brasil”. La sociología y la filosofía han 
sido prohibidas en universidades y otros cursos. Esto es para tener un pueblo que no 
piensa. Brasil, en esta lógica, puede convertirse en un país de parias, como la India.  
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Sabemos que en las bases de las políticas locas del gobierno existe la ideología 
“extractiva”, pero también existe el “soberanismo”, es decir, “el Amazonas es de 
Brasil”. Esto dice Bolsonaro. ¿Es así, Leonardo?  
                En este punto, Bolsonaro no tiene cultura ecológica. Creo que incluso los 
miembros del G7 tienen sólo una cultura ecológica “verde”, no como la del Papa 
Francisco que es una ecología “integral”.  
                He argumentado en varios lugares en estos términos, en el sentido de la nueva 
visión de la ecología. Desde la perspectiva de los astronautas que ven la Tierra desde 
fuera de la Tierra, todos dicen: la Tierra y la humanidad forman una sola entidad. No 
existe el planeta Tierra por un lado y la humanidad por el otro. Ambos forman una sola 
realidad. El ser humano es la porción inteligente, amorosa y sensible de la Tierra. Somos 
la Tierra, por eso el “hombre” viene de “humus”, tierra fértil, o “adam” en hebreo, o “tierra” 
en árabe. Somos más que hijos e hijas de la Madre Tierra... Somos la propia Tierra, que 
piensa, que ama, que cuida de todas las cosas. Esta es una idea de la mayoría de 
cosmólogos y astrofísicos.  
                Otro punto. Vivimos en la nueva fase de la Tierra, el proceso de planetización. 
Todos estamos en la misma Casa Común. Regresamos del exilio después de millones de 
años y ahora estamos todos juntos en un solo lugar, en el planeta Tierra.  
                La Tierra no es de nadie. Es un bien común de toda la humanidad y de toda la 
comunidad de vida (animales, árboles, microorganismos, etc.). La Amazonía es parte de 
la Tierra; Brasil no es el señor de la Amazonía. La Amazonía es de toda la Tierra, de toda 
la humanidad. Brasil posee sólo la gestión de esta parte, y la administra mal y de forma 
poco responsable. Hoy sabemos que la Amazonía, que abarca 9 países, es fundamental 
para el equilibrio del planeta, del sistema climático, de la absorción de dióxido de carbono, 
y además, regula el ciclo de lluvias en el mundo. Esto significa que toda la humanidad 
tiene una responsabilidad sobre la Amazonía, no es sólo de Brasil. El futuro de la vida en 
la Tierra se juega en la conservación o destrucción de la Amazonía. No estoy seguro de si 
los miembros del G7 tienen esta visión “integral” del problema.  
                Otro punto importante: en estas discusiones nunca se ha hablado de los 
pueblos indígenas, los habitantes originarios de estas tierras. Conocen el ritmo de la 
selva, saben cómo preservarla. Son nuestros maestros y doctores, no los científicos que 
tienen una visión desde afuera. La belleza del documento del Papa Francisco sobre el 
Sínodo Panamazónico es hacer que los nativos sean los protagonistas principales a fin 
encontrar soluciones verdaderas y sostenibles para este inmenso bioma (ecosistema).  
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Más allá de estas ideologías (extractivas y soberanistas), ¿cuáles son las 
“estructuras de pecado” que están devastando la Amazonía?  
                Las estructuras de pecado son la motosierra, la devastación sistemática de la 
selva por las maderas valiosas, por la biodiversidad, por elementos importantes para la 
medicina y especialmente por las “tierras ricas”, elementos fundamentales para la nueva 
tecnología 5G. Pero el mayor pecado es el exterminio de etnias enteras, la ocupación de 
sus reservas, la contaminación de los ríos debido a la extracción del oro. Muchos 
indígenas mueren de enfermedades porque la gente del agronegocio no quiere tratarlos y 
curarlos.  
 
¿Qué está haciendo la Iglesia Católica para defender la Amazonía?  
                La Iglesia Católica es, ciertamente, junto con otras iglesias históricas como los 
luteranos, una presencia constante y exigente en defensa de los pueblos originarios. 
Existe el Consejo Misionero Indígena (CIMI), que ha estado trabajando sistemáticamente 
en la protección de los pueblos indígenas desde hace 30-40 años. El documento del 
Sínodo Panamazónico hace otro discurso. No se trata de convertir a las culturas sino de 
evangelizar en las culturas para que pueda surgir una iglesia con rostro indígena. En este 
sentido, se piensa en la ordenación de sacerdotes indígenas para crear esta nueva forma 
de iglesia que no sea simplemente una adaptación de las iglesias europeas.  

 
 
El Papa Francisco, como sabemos, ha convocado para el próximo octubre un 
importante Sínodo sobre la Amazonía. En el muy denso y profundo “Instrumentum 
laboris” hay una propuesta para promover una “ecología integral” en la Amazonía. 
¿Qué significa esto?  
                El sínodo es una derivación y aplicación de la encíclica Laudato Si’. Esto 
significa que debemos respetar este enorme bioma (ecosistema) en los 9 países, en su 
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singularidad, en sus culturas, en sus idiomas. Así como los primeros cristianos hicieron su 
síntesis de la fe cristiana con la cultura greco-latina, así también la Amazonía deben hacer 
su camino. Crear realmente una eclesiogénesis. No será una iglesia occidental, sino 
indígena, afrolatinoamericana, con elementos de la tradición europea de la época colonial.  
Precisamente en este documento se proponen nuevos caminos pastorales para la Iglesia 
en la Amazonía. Por ejemplo, hay una parte que puede llevar a una nueva visión de los 
ministerios. En especial el ministerio ordenado. Los conservadores están atacando este 
punto. ¿Piensa usted que el Sínodo será capaz de resistir?  
 
                El Papa Francisco tiene una enorme libertad interior y valor para abrir nuevos 
caminos. Yo creo que serán consagrados verdaderos presbíteros indígenas. Apoyo al 
obispo Erwin Kräutler, amigo del Papa, que defiende también ordenar mujeres. Dice que, 
en su diócesis –una de las mayores del mundo, a orillas del río Xingú–, las mujeres hacen 
todo lo que hace un sacerdote. ¿Por qué no permitir también la ordenación presbiteral de 
las mujeres?  
                Grandes teólogos como Karl Rahner y Luigi Sartori escribieron que no hay 
ningún dogma o doctrina que impida dar este paso. Todas las otras iglesias, incluidos los 
judíos, lo han hecho ya. La iglesia católica romana no puede seguir siendo una isla de 
patriarcalismo y antifeminismo. El Espíritu insta a la Iglesia a tomar esta decisión, por 
amor a los pueblos más alejados del mundo. Deus potuit, decuit, ergo fecit. [Dios podía 
hacerlo, y era bueno hacerlo... luego lo hizo].  
 
Última pregunta: el Papa Francisco está dando un giro a la Iglesia en el sentido de la 
“Iglesia en salida” y de la sinodalidad. Sabemos que los enemigos de Francisco, que no 
son sólo eclesiásticos, están haciendo todo lo posible para limitar la fuerza de sus 
reformas. ¿Crees que el camino tomado por Francisco es irreversible?  
 
                Creo que el Papa Francisco ha inaugurado una nueva genealogía de papas de 
fuera del antiguo cristianismo europeo, donde vive sólo el 25% de los católicos. Nosotros 
en las Américas somos el 64%. Los otros están en África y Asia. Ha llegado el momento, 
en mi opinión, de que el camino del cristianismo en el mundo globalizado se haga a partir 
de estas nuevas iglesias, que tienen ya su madurez, su teología y su liturgia. Los que 
están en contra del Papa y el Sínodo son todos “herejes”, en el sentido original de la 
teología. La herejía no fue inicialmente una cuestión de doctrina sino de unidad de la 
Iglesia. Los que están en contra del Sínodo y del Papa Francisco rompen esta unidad. 
Son realmente herejes en el sentido verdadero y original de la palabra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 | 50 

  

 ‘Los dos Papas’ y un final por escribir 

 

José Lorenzo 

Redactor jefe de Vida Nueva. 06/09/2019 
 
Estaba cantando que la histórica renuncia de Benedicto XVI acabaría siendo 

carne de película. Dario Edoardo Viganò, entonces al frente de la televisión vaticana, dejó 
secuencias impagables en la realización televisiva del adiós de Ratzinger, con un anciano 
Papa que, agotadas sus fuerzas por los jabalíes que devastaban la viña eclesial, 
abandonaba el Vaticano en un helicóptero para recluirse voluntariamente en el 
silencio y la oración. 
 
Una imagen que, efectivamente, recoge Los dos Papas, la película que Netflix estrenará 
en algunas salas de cine a finales del próximo noviembre. Viendo el tráiler oficial –además 
de apreciar ya detalles de la interpretación de un Anthony Hopkins (como Benedicto XVI) 
siempre sorprendente, y un Jonathan Pryce que, desde su papel como el Gorrión 
Supremo en Juego de Tronos, se intuía que acabaría interpretando a Francisco, dado su 
parecido físico– se puede pensar que el director Fernando Meirelles va a jugar al 
maniqueísmo, con un Ratzinger malo y un Bergoglio bueno, aunque deja entrever el 
grandioso gesto sin el que, probablemente, el empeño de la reforma eclesial del 
Papa argentino no habría sido posible. 
 

 
Fotograma de ‘Los dos Papas’, con Anthony Hopkins (Benedicto XVI) y Jonathan Pryce (cardenal 
Bergoglio) 

 
Ignoro en qué punto acaba la película. ¿Con el helicóptero sobrevolando San Pedro con 
un anciano que deja en manos de su “mayor crítico” –como le dice Ratzinger al propio 
Bergoglio en la película– la tarea de limpieza que comenzó él? ¿Recogerá las visitas de 
Francisco en su cercano retiro a un cada vez más consumido Benedicto XVI, de quien 
dice escuchar sus consejos? ¿Llegará a retratar el cada vez más evidente 
desencuentro con él de un Papa emérito, de nuevo rodeado por jabalíes que se 
sienten acosados, y a quienes prestaría oídos e imagen? El verdadero final no está 
escrito, claro, pero lo que se escucha estos días desde Roma a raíz de los cambios en el 
antiguo Instituto Juan Pablo II para la Familia anuncia capítulos inquietantes en la historia 
de estos dos Papas. 

https://www.vidanuevadigital.com/autor/jose-lorenzo/
https://www.netflix.com/es/title/80174451
https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2019/09/los-dos-papas-netflix.jpg
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Pioner de la premsa conciliar 

 
Nota. L’URC expressa la seva condolència, un entramat d’afecte i pregària, per la 
defunció de Mons. Joan E. Jarques, fundador de la revista Catalunya Cristiana, publicació 
a la que ens sentim especialment vinculats. 
 
OBITUARI 

JOAN E. JARQUE JUTGLAR (1926-2018) 
SACERDOT 

 
 
LA VANGUARDIA. 14 SETEMBRE 2019 
 

Li va fallar el cor el matí de la Diada a Monsenyor Joan E. Jarque Jutglar, doctor en 
Teologia per la Universitat de Friburg i cofundador de la revista Catalunya Cristiana, 
juntament amb mossèn Francesc Malgosa (1926-2018). Ha mort als 92 anys. Ell, que era 
alhora home de fe i català de socarel, ens ha deixat en aquesta data tan significativa. 
 
Joan E. Jarque apostava per un sistema de pensament endreçat. Posava la imatge de la 
maleta: per tancar-la calia desar-hi la roba ben plegada. Va fer una tesi en teologia 
pastoral amb Karl Rahner i Romano Guardini sobre Foi en l’homme. L’apologétique de 
Teilhard de Chardin. 
 
El 1953 va ser nomenat consiliari dels Minyons de Muntanya. En aquells anys va exercir 
la docència a l’Escola del Mar, a Betània i d’altres centres, participant de la renovació 
pedagògica a Catalunya, els ideals de la qual compartia. El 1963 fou elegit consiliari del 
Moviment Internacional dels Intel∙lectuals Catòlics Pax Romana. I és el que fou sempre un 
intel∙lectual catòlic amb pensament propi, brillant, allunyat de tòpics clericals. Incisiu i 
elegant, vestia 
habitualment de seglar 
perquè sostenia que 
els capellans 
diocesans som 
seculars, que els que 
vesteixen l’hàbit són 
els religiosos. (I ell va 
vestirlo durant un 
temps quan, ja de 
gran, va fer a França 
una experiència 
neomonàstica). 
 
El 1969 va ser membre 
de la Comissió 
Pontifícia dels Mitjans 
de Comunicació Social 
al Vaticà i el 1972 va 
ser elegit secretari 
general de la Unió 
Catòlica Internacional 
de Periodistes (UCIP), a Ginebra, dues talaies privilegiades per conèixer els òrgans de 
comunicació de l’Església a arreu. També va tenir diverses responsabilitats diocesanes, 
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era canonge de la Catedral de Barcelona i durant 42 anys va ser Prior de la Capella de 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat (va ser rellevat per Josep Maria Turull el mes 
d’agost passat).  
 
La seva gran obra fou la publicació Catalunya Cristiana, que va somniar el 1978 i que veié 
la llum l’any següent. L’anomenava amb amor i amb humor, “la meva filla”. Tenia una 
màxima: “Un cos social mal informat es deforma, talment com un cos físic mal alimentat 
emmalalteix.” Quan el setmanari va travessar greus problemes econòmics, va anar a 
veure el Doctor Jubany i li va dir: “Tinc una filla que s’està morint...”. “Tu tens una filla?”, li 
va respondre el prelat amb la seva habitual espontaneïtat. Quan li va aclarir que es 
tractava de la revista, l’arquebisbe es va posar mans a l’obra per ajudarlo. I Catalunya 
Cristiana (CC) va sobreviure. 
 
Jarque sabia que la missió de CC era informar de tot el que passa a l’Església, des de la 
més petita parròquia o grup cristià fins a la Santa Seu, prioritzant sempre la informació 
local —Mn. Jarque havia estat rector de Pontons— i amb una obertura total per ser la veu 
de qui tingui alguna cosa a dir. 
 
Quan el 2017 vam preveure el nou disseny del setmanari, vaig anar a la residència 
sacerdotal Sant Josep Oriol per demanar-li parer. Sabia que s’havia resistit a deixar el 
format diari i, en canvi, amb gran generositat em va dir de seguida que endavant, que 
confiava plenament en nosaltres. 
 
Gràcies, mossèn, pel teu estil sacerdotal, evangèlic, obert, proper, culte i comunicatiu. 
Has estat un teòleg de la comunicació i, com ha escrit un periodista, un apòstol. Esperem 
amb ànsia llegir les teves memòries. 
 
Jaume Aymar i Ragolta 
Director de Catalunya Cristiana 
i Ràdio Estel 
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Racó de lectura 

 

 

 

 

 

Quadern número 215 

Data de publicació: Setembre 2019 

 

 

 

 

Tota recerca d’espiritualitat és una dada positiva, 

des del punt de vista cristià i humà, però obliga un 

esforç d’examen i autocrítica: hi ha uns elements 

ineludibles de la teologia cristiana que no es poden 

passar per alt, entre ells el fet de que es construeix 

des dels “últims” d’aquest món. És a aquest debat 

que vol contribuir aquest quadern, fruit de la reflexió 

de tot un curs del seminari teològic de Cristianisme 

i Justícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papers número 249 

Data de publicació: Setembre 2019 

 

 

 

 

La poesia, els contes, els petits relats... poden ser 

també instruments de presa de consciència i de 

transformació. Tenen la gràcia d’expressar les idees 

tocant no només el cap sinó també el cor, i 

desvetllant la sensibilitat, perquè la transformació 

social passa també per transformar precisament el 

cor i la sensibilitat. Així ens ho demostra aquest petit 

recull de textos de l’activista de mil causes Gustavo 

Duch. Serveixi com a tast del que és la seva obra 

literària. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

ISCREB 

 
Datos importantes: 

• Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 
• Hora: 19hs (España) 
• Duración: 60 minutos 

Los asistentes recibirán una Certificación conjunta del ISCREB (Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Barcelona) y la Universidad FASTA 
 
Disertantes: Dr. Mario Caponnetto y Esp. Juan Manuel Antolin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temario: 
El pensamiento de Santo Tomás de Aquino tiene una vigencia insospechable al abordar 
cuestiones cotidianas que afectan nuestra existencia humana. 
Por ello, proponemos establecer un diálogo y una reflexión de estas cuestiones, 
planteando los aportes del aquinate para los retos de la vida contemporánea. 
 
Preguntas: 
1- ¿Es posible alcanzar la felicidad? ¿Cómo se vincula con lo que denominamos 
comúnmente “realización personal”? 
2- ¿Por qué considerar a la persona humana un ser “bio-psico-socio-espiritual”? 
3- ¿Qué lugar ocupan los demás y las cosas materiales en mi vida? 
4- ¿Cómo es posible conocer a Dios con nuestra inteligencia? 
5- ¿Qué lugar tienen la fe y la gracia en la existencia humana? 

Més informació 

https://www.ufasta.edu.ar/humanidades/files/2019/09/CV-Breve-MC.pdf
https://www.ufasta.edu.ar/humanidades/files/2019/09/CV-breve-Antolin.pdf
https://www.ufasta.edu.ar/humanidades/webinar/?utm_source=email_marketing&utm_admin=4081&utm_medium=email&utm_campaign=WEBINAR_GRATUITO_ONLINE_Claves_de_Santo_Toms_de_Aquino_para_los_Retos_del_Mundo_actual
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10 aniversari de Talitha Kum 
 
ASAMBLEA GENERAL DE TALITHA KUM 2019  
 
Del 21 al 27 de septiembre 
Celebrando juntas el Décimo 
Aniversario de Talitha Kum 
¡Únete a nosotras en línea o 
presencial! 
 
21 septiembre (en línea o presencial)  
Apertura oficial y celebración de la Eucaristía de acción de gracias  
10.30: Apertura, discursos formales, entrega de premios a religiosas por su misión contra 
la trata de personas 
15.00: Celebración de la Eucaristía de acción de gracias en la basílica de San Pedro 
Descargar el calendario completo de eventos 
 
2 eventos presenciales: 21 y 27 de septiembre 
UISG Centro de la Vida Religiosa en Regina Mundi 
4 eventos en línea: 21-23-24-27 de septiembre 
Español – https://zoom.us/j/2982983333 
 

Germanes Hospitalàries 
 

 

 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/09/Eventos-en-linea-y-en-presencia-TK-asamblea.pdf
https://zoom.us/j/2982983333
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Descobreix  
la teva vida  
espiritual, 

fent immersió 
en un monestir 

 Curs organitzat conjuntament per 
    Institut Universitari de Salut Mental 
    Vidal i Barraquer 
    i el Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

    Cartell [clic] 
    Díptic [clic] 

tot el curs, 
un cap de setmana 
mensual 

Dansa 
contemplativa 

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

dimecres  
18 de setembre 
de 8 a 9 del vespre 

Taller 
de Cal·ligrafia 

 Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 

dissabte  
28 de setembre 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

Amigues i Amics 
de la Comunitat 

del Monestir 
de Sant Pere 

de les Puel·les 

  Trobada d'inici de curs 
   Primera trobada per encetar el curs 

  Dinar compartit 

   Més informació [clic] 

diumenge,  
29 de setembre 
a les 11.30 

després de l'eucaristia 
de les 10.30  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

Congrés: L’aportació del Papa Francesc a la Teologia i a la Pastoral de 
l’Església 
 

 

Els propers 12, 13 i 14 de novembre tindrà lloc el Congrés: L'aportació del Papa 
Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església. 

El papat de Francesc inicia el segon Post-Concili. L'exhortació Evangelii 
Gaudium assenyala una proposta sòlida de reforma eclesial que passa pel retorn a 
l'Evangeli sine glossa en un món debilitat per posicions excloents i intransigents, i que 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC17.pdf
http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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col·loca els pobres i les perifèries al bell mig de la societat global i de l'Església. Francesc 
és un pastor que parla amb les paraules i els gestos, que s'adreça als de lluny i als de 
prop, i que predica i practica l'audàcia evangèlica, la parresia apostòlica. I alhora Francesc 
és un teòleg de la inclusivitat, que no dissocia reflexió teològica i praxi teològica, que mira 
el món amb "misericòrdia" i demana la "integració" per als estrangers i per als ferits en 
l'esperit. La "ciutat" és, per a ell, un espai habitat pel mateix Déu, en el qual una Església 
missionera i propera, alliberada de tota autoreferencialitat, trobarà el nexe entre Evangeli i 
vida i esdevindrà principi d'unitat de la humanitat sencera. Aquest Congrés vol explorar les 
noves rutes que el Papa ha obert en els seus primers set anys de ministeri com a bisbe de 
Roma, amb la participació de pastors, teòlegs i institucions acadèmiques provinents 
d'Amèrica (UCA Buenos Aires, BC Boston), d'Àfrica (UCAO Yaoundé), d'Àsia i d'Europa 
(PUG Roma, AUSP Barcelona). 

On? Facultat de Teologia de Catalunya 
Idioma? Les ponències en italià disposaràn de traducció simultània 
Preu? Hi haurà 2 modalitats d'inscripció 

• BÀSICA · 40€ | Inclou l'assistència al congrés i material de suport 
• BÀSICA+DINARS · 76€ | Inclou, a més, el dinar dels tres dies de congrés, al 

menjador del Seminari de Barcelona 

______________________________ 

Descarrega't el programa del Congrés 

 

 

   

Necessites allotjament? 

En cas que necessitis allotjament per a dormir els dies de congrés, et recomanem 
contactar amb: 

Hostatgeria Salesiana "Martí Codolar" 

https://marti-codolar.net/hospederia-2/ 
reservas.marti-codolar@salesians.cat 
Tel. 93 429 18 03 

Més informació 

*La inscripció al Congrés no inclou l’allotjament. La gestió de la reserva i el seu cost van a 
càrrec de cada participant. 

** L’Hostatgeria “Martí Codolar” disposa d’habitacions per als dies del Congrés. Atès que 
no ofereix allotjament turístic, es recomana que en fer la reserva, indiqueu la vostra 
participació al Congrés sobre el Papa Francesc 

https://www.teologia-catalunya.cat/recursos/arxius/20190704_0941CATALA_compressed_(7).pdf
https://marti-codolar.net/hospederia-2/
mailto:reservas.marti-codolar@salesians.cat
https://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/congres-papa-francesc-novembre-2019/131
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Caputxins 
 

 

Aquest curs reprenem les estones de "Pregària, Música i 
Silenci", que es duen a terme al convent de Sarrià un 
dimarts al mes a les 19h.  

 

Us hi esperem! 

Una abraçada fraterna! 

 

 

Cristianisme i Justícia: Acte d’inauguració curs 2019-20 
 

Podrem viure junts? Reconciliar contraris en un món de conflictes 

Us convidem a reservar-vos el dilluns 7 d'octubre per a l'acte 
d'inauguració del curs 2019-20 amb una xerrada de Jacques Haers, 
jesuïta, professor de Teologia i de Ciències Religioses a la Universitat 
Catòlica de Lovaina. 

Oferta de formació del curs que comença. Podeu fer la vostra matriculació 
on-line aquí. 

 

Cova Sant Ignasi de Loiola 
 
UN ESPAI PEL SILENCI, ESPIRITUALITAT I DISCERNIMENT a 
l’escola d’Ignasi de Loiola 

Nou Programa d'Octubre 2019 a Setembre 2020 

El lloc privilegiat de silenci i pregària per a Ignasi de Loiola fou la 
balma o cova al voltant de la qual s’aixeca l’actual Centre 
Internacional d’Espiritualitat. L’experiència aquí viscuda per 
Ignasi floriria en forma de llibre d’Exercicis Espirituals. 

La Comunitat de jesuïtes de la Cova de Sant Ignasi ofereix un espai 
a aquelles persones que cerquin temps de silenci, pregària i 
discerniment i desitgin acompanyament sol·licitant-ho amb 
anticipació 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=14688&qid=1269648
https://gallery.mailchimp.com/2c5ec68e8ea63ae99b2018f86/files/3cf49cec-4860-460a-abc6-e719d0596679/39689_Cova_Manresa_2019_20_CAT_CS6.pdf
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Comissió de la Vida Consagrada del Bisbat de Lleida 
Sortida de convivencia a Vallbona de les Mongesi al Santuari del Tallat 
 
Sortida de Convivència del proper dissabte 21 de setembre. 
 
Anem a Vallbona de les Monges i al Santuari del Tallat. 
 
HORARI: 

-        9,00 = Sortida de Lleida. Ens trobem a la cantonada del Bisbat. 
-        10,30 = Visita al Celler de la Fundació L’Olivera. 
-        11,45 = Xerrada – col·loqui amb la Mare Abadessa. 
-        13,00 = Res de Sexta amb les monges de Vallbona. 
-        13,30 = Visita a l’església parroquial. 
-        14,30 = Dinar al Vallbona Cafè. 
-        16,00 = Visita guiada al monestir. 
-        17,30 = Missa i visita al santuari del Tallat. 
-        20,00 = Arribada a Lleida, com a més tard. 

 
Ens veiem aviat. 
 
Comissió Vida Consagrada Bisbat Lleida 
 
Enri Seva, Jordi Clot, Pilar Figuerola, Toni Riera 
 
 

Instituto Superior Ciencias Religiosas Don Bosco 
 
GRADO (BACHILLERATO) EN CIENCIAS RELIGIOSAS  
  
Modalidad: presencial 
Proporciona 
Estos estudios ofrecen una visión sintética del misterio cristiano 
con una orientación educativa y pastoral, propia del Carisma 
salesiano organizado en cinco núcleos; una base humanístico-
filosófica, el Misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el 
misterio de la persona y la acción pastoral. Los estudios tienen 
una duración de 6 semestres (en el horario de mañanas) u 8 semestres (en el horario de 
tardes) lectivos y concluye con la prueba de Síntesis Teológica Final. 
 
Destinatarios 

• Religiosos/as en formación inicial y permanente, 
• Laicos/as con implicación o responsabilidad pastoral, 
• Agentes de pastoral y voluntarios, 
• Catequistas, 
• Cualquier persona interesada en formación cristiana. 

Validez académica 
La titulación de Grado / Bachillerato Ciencias Religiosas es un título de la Santa Sede, 
reconocido a efectos civiles según el Real Decreto 1619/2011: BOE276, de 16 de 
noviembre de 2011, I, 117.995. 
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MÁSTER EN CIENCIAS RELIGIOSAS (especialidad PASTORAL)  

Modalidad: presencial u online 
El ISCR Don Bosco reconocido por la Santa Sede y vinculado a la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma ofrece el MÁSTER (LICENCIA) EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS ESPECIALIDAD EN PASTORAL a todas aquellas personas que 
desean alcanzar una adecuada preparación pastoral de nivel universitario. 
 
Proporciona 
Estos estudios complementan los estudios de Grado o Bachillerato en Ciencias Religiosas 
y aporta una especialización pastoral en los diversos ámbitos de la pastoral: parroquial, 
educativa, de la salud, de la acción social y de los MCS.Tiene una duración académica de 
cuatro semestres lectivos, concluye con la elaboración de una tesina. 
 
Destinatarios que deseen cursar para obtener el título 

• Graduados universitarios (Bachilleres) en Ciencias Religiosas 
• Graduados universitarios (Bachilleres) en Teología o equivalente 

 
Destinatarios que simplemente deseen formación: 

• Laicos que deseen capacitarse como agentes de Pastoral 
• Religiosos en formación inicial 
• Religiosos en formación permanente 

 
Validez académica 
La titulación de Máster/Licencia en Ciencias Religiosas es un título de la Santa Sede que 
está reconocida a efectos civiles según el Real  Decreto 1619/2011: BOE276, de 16 de 
noviembre de 2011, I, 117.995. 
Más información 

Caputxins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iscrdonbosco.org/cursos/licenciatura-master-en-ccrr-especialidad-pastoral/
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CONFER 

Madrid, 01 de julio de 2019 (IVICON).-  Como cada año, la 
CONFER presenta el Programa de Actividades para el curso 
2019-2020. 

Fruto del impulso de lo vivido, alumbramos este curso que 
comienza bajo la ilusión de una esperanza que sigue llenando de 
sentido el caminar de la vida consagrada a la luz del lema de la 
XXVI Asamblea General de la CONFER: “Sabed cuál es la 
esperanza a la que habéis sido llamados” (Ef 1, 18). 

Un camino de fidelidad a cada uno de nuestros carismas, que recorremos fiados del 
Padre bueno que en Jesús nos sigue dando la vida, animados por el impulso de su 
Espíritu. 

Cada vez más, la intercongregacionalidad se hace acicate para un camino juntos. A su 
vez, el trabajo decidido en Misión Compartida, con un dinamismo esperanzador, nos 
impulsará a hacer Iglesia junto a los laicos de nuestros Institutos que desean compartir 
carisma, espiritualidad y vida. 

Seguimos compartiendo con otras instituciones deseos, proyectos e ilusiones fruto de un 
esfuerzo común desde hace ya tiempo. Así, la Red ‘Migrantes con Derechos’, la campaña 
‘Enlázate por la justicia’, el diálogo interreligioso o los proyectos compartidos con Cáritas, 
las OMP, las diversas secciones dentro del Servicio de Comunicación, etc. donde la 
CONFER sigue teniendo una presencia activa y una palabra efectiva. 

El documento surgido del último Sínodo de los Obispos, así como aquellos otros frutos de 
la cumbre frente a los abusos (Roma, febrero 2019), nos pueden impulsar a un trabajo 
fecundo donde la CONFER, en favor de la Iglesia, la Vida Consagrada y la sociedad se 
hace anuncio de Jesucristo. 

Se puede descargar el programa completo en este enlace.   

 

 

 

Espai d'Interioritat 
Francesc Palau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confer.es/183/activos/texto/7708-programa-activid.pdf
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
 
 

Convent de Sant Francesc de Berga 
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Justícia i Pau 
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Encoratjats pel nostre servei, gaudim d’aquest curs 
 

Dijous passat començà el curs lectiu. Gairebé 1.340.000 alumnes del segon cicle 
d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional iniciaren les classes 
en una jornada en què no tenim constància d’incidències rellevants a les nostres escoles. 
Tot i això, amb 12.100 alumnes menys d’educació infantil i primària i amb quasi 7.000 
alumnes més a l’ESO que el setembre passat al conjunt del sistema educatiu de 
Catalunya. 
 
No és una tasca qualsevol posar en funcionament l’engranatge colossal que permet acollir 
sense entrebancs el milió llarg d’estudiants que es reincorporaren a les aules. Per això el 
sistema disposa de les garanties que ofereixen la professionalitat i la dedicació vocacional 
dels 38.200 docents dels centres privats, sumats als 79.100 dels centres públics, 
acompanyats dels milers de treballadors i treballadores d’administració i serveis, que 
aniran desplegant al llarg dels propers mesos els objectius i projectes que s’han anat 
preparant acuradament a les escoles, donant compliment al compromís contret amb els 
pares i les mares que han dipositat la confiança en les nostres escoles. 
 
Perquè l’ensenyament i l’escola mereixen la confiança, l’estima i la col·laboració de tota la 
societat. No tan sols com a servei essencial que és i institució social que funciona, sinó 
com a portadors d’una missió de gran rellevància: donar continuïtat a la mateixa societat, 
preparant els nens i nenes, els i les joves per viure-hi plenament, liderar-la i millorar-la. 
 
Que cada centre docent se senti mereixedor d’aquesta confiança, la reclami i no la traeixi. 
Que tots els que fem escola (titularitat, professorat i personal d’administració i serveis, 
alumnat i famílies) treballem amb la consciència clara del que és i comencem per 
respectar-nos a nosaltres mateixos, valorem la nostra tasca i la nostra escola, sempre 
amb la idea de la millora continua, però sabent que allò que fem, imperfecte com tota obra 
humana, és valuós. La nostra actitud és el primer pas per enfortir la confiança i ser més 
valorats pel conjunt de la societat.  
 
Essent conscients també queel sistema educatiu català afronta reptes i algunes situacions 
d’una extraordinària complexitat. L’arribada d’alumnat estranger, nouvingut per propi desig 
o, sovint, fugint dels conflictes als seus països, i incorporats de bell nou a un sistema que 
no entenen i on al principi es difícil comunicar-se amb els propis alumnes i les seves 
famílies. També la irrupció de les tecnologies de la comunicació amb la generalització de 
l’ús d’internet i la presència massiva de telèfons mòbils a les escoles, situacions 
generadores de debats extensos i intensos entre els defensors i els detractors d’aquestes 
tecnologies. La severa crisi econòmica, encara no acabada i que ha engolit la classe 
mitjana, un segment de societat que creu i accepta projectes oferts pels centres privats 
concertats, i que sovint no poden escolaritzar llurs fills i filles a aquestes escoles pel greu 
obstacle econòmic que en suposa l’il·legal i injust finançament. I,darrerament, la utilització 
de l’escola com a punt de mira d’espuris interessos polítics, on discursos cínics i més 
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plens de sentiment que de raó han conduït els centres a situacions conflictives que han 
afectat molt directament les persones que hi presten servei. 
 
I la davallada demogràfica, que ja ens afecta de manera molt directa, perquè en cinc anys 
s’han buidat les aules de P3 en 19.200 alumnes, amb una progressió inexorable que ja 
arriba als primers cursos de primària, i en un període de temps que no és gens extens 
arribarà a les aules de secundària. És clar que no és aquest un problema de les escoles, 
sinó un assumpte de país, i com a país s’ha d’afrontar. Però els primers a rebre les greus 
repercussions són els centres docents i el seu personal. 
 
Amb tot, l’escola concertada atén una tercera part dels alumnes escolaritzats en els nivells 
obligatoris i en el segon cicle de l’educació infantil. I aquesta proporció s’ha mantingut 
estable al llarg dels darrers anys, també aquest curs que tot just comencem. Tot i els 
missatges fal·laços que es fan públics segons els quals la concertada ha deixat 
d’interessar les famílies. Aquestes proclames no són certes, i les xifres així ho rebel·len, 
tal com dèiemal FECC Informa de dilluns passat. Sense defallir, cal continuar prestant el 
servei que mereix la confiança de tantes persones i exigir que el debat es dugui a terme 
amb rigor i sense demagògia ni apriorismes. No és gaire el que demanem. 
 
Comencem el curs, doncs, encoratjant alumnes i professors en el seu treball. L’esforç i el 
coratge, tant d’uns com d’altres, és una de les millors garanties de l’èxit escolar. Gaudiu 
del curs. 
 

 

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: 09.00 – 13.00  

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  

 

 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 Secretari general: 

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

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/

