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EL COP ACTIVADOR 
 

Passo una tarda deliciosa amb dos músics professionals, la Teresa i el Jordi. Tinc interès 
de conèixer altres instruments, més enllà del violí i del violoncel que acostumen a tocar. A 
l’inici esmentem el hang drum, que havia vist interpretar per primera vegada a França i 
que permet submergirse en l’espiral dels seus sons envoltants. Ens concentrem en la 
varietat de bols tibetans i bols de quars. Em parlen de les seves propietats, de la 
diferència de so entre uns i altres, de la nota bàsica de cadascun, de les possibles 
combinacions amb altres instruments, com les flautes natives americanes. Més coneguts 
els bols tibetans, em concentro en els bols de quars per descobrir sonoritats noves. Fins i 
tot, quan posen aigua Si mai heu tingut l’oportunitat de veure una persona amb el que 
vulgarment en diem «el mono» i, més tècnicament, «la síndrome d’abstinència », sabreu 
de quin tipus de dolor i d’impotència us parlo. Al llarg de la meva vida, he tingut aquesta 
oportunitat moltes vegades, però sempre se’m renova la mateixa angoixa, la mateixa 
incapacitat i el mateix dubte. Se’n podrà sortir? És un noi molt estimat per mi des de fa 
molts anys i més des que viu a prop de casa nostra, de les meves germanes de 
comunitat. Feia vuit anys que havia deixat les consumicions i semblava que se sentia 
segur. Fins i tot, la seva ànima sensible de poeta havia començat a conèixer una felicitat 
que sempre havia perseguit. Alguns dels seus escrits m’havien un bol, la vibració genera 
unes ones especials de gran bellesa i l’aigua bombolleja. 

Observo que agafen la 
maça i piquen el bol que 
comença a vibrar. Després, 
amb la maça en fregen la 
vora de manera rítmica i 
suau. El so musical es 
consolida, s’allarga, 
s’enforteix. Convida a 
tancar els ulls i fer que el 
cos sigui permeable a les 
ones. Les idees es pausen i 
els sentiments 
s’assosseguen. Temps 
d’interioritat i de meditació. 
Pregunto quina és la 
.inalitat del cop inicial que 
fan amb la petita maça. Es tracta d’un cop activador, que posa en marxa la vibració del 
bol. L’instrument musical es converteix en una imatge de la vida. Quantes vegades 
necessitem un cop activador que ens desperti de la somnolència i tregui de cadascun de 
nosaltres els millors registres del nostre interior! El cop activador pot ser suau, però també 
fort: una malaltia, un fracàs, una ruptura, un accident, una mort, la pèrdua de la feina, una 
frustració… Cal saber acompanyar la dinàmica que genera, cavalcar sobre les ones i 
construir un món millor. No és fàcil, però dona sentit a la vida. Crea una consciència nova. 
N’hi ha prou de repassar la pròpia biografia per adonarnos dels cops rebuts durant el 
temps i si hem sabut aprofitar-los.  

Encara hi som a temps. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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CONVOCATÒRIA DE LA 81 ASSEMBLEA GENERAL 
 

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 les 2 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 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
13.30 

 
 

 
 

14.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Aula   
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea a càrrec del fra Eduard Rey, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Elecció d’un vocal masculí per a la junta directiva  
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020 
SEGON MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
5. Tema de reflexió, estudi i debat: el FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA A CATALUNYA 
6. Treball en grups  

Descans 
   Posada en comú i aprovació, si escau 

TERCER MOMENT: PROPOSA I INFORMACIONS 
6. AUDIR: Sol·licitud de col·laboració per a poder fer viable i sostenible la tasca del diàleg 

interreligiós a Catalunya, 
7. Informacions sobre la protecció de menors i el Reglament marc, de CONFER 
CLOENDA 
8. Informacions breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (un sortit de plats per dinar a peu dret a fi d’intercanviar amb els 
assistents) 

  

ESTATUTS URC - Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 
13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 
13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, poden 

designar un delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de 
participar-hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o una delegada 
“ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats oficialment a 
la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot. 

   

Art. 21   COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
21.1      La Junta Directiva està constituïda per les persones que assumeixen: 

a) la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria general; 
b) quatre Vocalies, dues de les quals seran barons i dues dones, en votacions independents realitzades per 

l’Assemblea general entre els membres de l’URC. 
21.2        Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33), són elegits preferentment entre els membres 

de l’Assemblea que siguin Superiors Majors o Superiores Majors residents a Catalunya. Quan no sigui possible, pot ser 
elegit un delegat o delegada permanent. 

21.3   Quan el president sigui un baró, la vicepresidenta serà una dona, i a l’inrevés. 

 81 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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XXVI ASSEMBLEA GENERAL DE CONFER 
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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 

Programa 10.00h     Acollida i inici de la Trobada 
                  Pregària 
11.15h     Tema principal 
                  Diàleg,  
                  Intercanvi de impressions 
                  Informacions vàries 
14.00h     Dinar 
                  Comiat i tornada 
 
NOTA IMPORTANT: Per  qui ha escollit anar amb cotxe particular que posem a la 
vostra disposició la sortida de Barcelona serà a les 09.00h des del Monestir de Sant 
Pere de les Puel.les.  
 

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. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 1 d’octubre de 2019 

Com arribar-hi? Indica amb una “X” l’opció que prefereixis 

Per medis propis  

 Amb cotxes particulars que es posaran a disposició  

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

 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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« COM EVITAR EL NAUFRAGI EN EL MÓN DE LA POSTVERITAT »  

Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-
vos arribar aquesta informació. 

« Com evitar el naufragi en 
el món de la postveritat » 
La veritat sembla que s’ha convertit en una més de les mercaderies que 

tenim al nostre abast: actuem com si estiguéssim convençuts que podem 

adquirir la veritat que més ens convingui, la més còmoda, la que menys 

desestabilitzi els nostres prejudicis. És allò que es coneix com a postveritat, 

un concepte que ha connectat de manera admirable amb el consumisme que 

caracteritza la cultura actual. La validesa d’un discurs no té ja res a veure 

amb antigues adequacions entre allò que es diu i la realitat dels fets. Té a 

veure amb el poder. La veritat del discurs només depèn que tinguem prou poder per comprar-la i, després, per 

fer-la valer, per imposar-la. La voluntat alliberadora que comportava el good bye a la veritat, en realitat, ha 

estat ben paradoxal: ha contribuït a alliberar aquells que ja eren lliures (i a sotmetre encara un xic més aquells 

a qui, en teoria, havia d’alliberar). 

a càrrec de 

Joan García del Muro Solans 
 

Joan Garcia del Muro Solans (Lleida, 1961) és un filòsof català i un dels assagistes més guardonats en 

literatura catalana. És doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona amb Premi Extraordinari de Doctorat 

l'any 1993 i professor de Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i a l'Institut Obert de Catalunya. 

    

Publicacions   Ser y conocer, Barcelona: PPU, 1994; Història de la Filosofia, Lleida, Granica, 1997; El pensament 

ferit (Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 1999), Alzira: Edicions Bromera, 2001; Totalitarisme 

postmodern (Premi Ernest Lluch a la Cultura i els Drets Humans, 2001); Ficcions Còmplices (Premi Joan Fuster 

d'assaig 2003), València: Edicions Tres i Quatre, 2004; "El pensament creacionista en les tres religions monoteistes" 

a Conviure, Barcelona, Edicions de la Universitat Ramon Llull, 2004; Com ens enganyem. La ceguesa voluntària en les 

societats contemporànies (VIII Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta), Alzira: Bromera, 2007; Menú del dia: 

carn de canó - Set estudis sobre metafísica del consumisme (Premi nacional d'Andorra d'assaig Sant Miquel 

d'Engolasters), Lleida: Pagès Editors, 2010; La generació easy o de l'educació en l'era del buit (Premi Joan Profitós 

d'assaig pedagògic 2013); Santo Tomás de Aquino, Barcelona, RBA, 2016.; Pensar el Totalitarisme, MiniOps de l'Institut 

Obert de Catalunya, 2016; Soldats del no-res (Premi Joan Fuster d'assaig 2016), València: Edicions Tres i Quatre, 2017; 

Good bye, veritat (Premi Josep Vallverdú 2017), Lleida, Pagès Editors, 2018.  
 

 

Data: 19 d’octubre de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JGM 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_d%27Assaig_Mancomunitat_de_la_Ribera_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alzira
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_Bromera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Joan_Fuster_d%27assaig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Joan_Fuster_d%27assaig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_Tres_i_Quatre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pag%C3%A8s_Editors
http://miniops.ioc.cat/13/index.html
mailto:urc.info@gmail.com
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ACTE COMMEMORATIU DELS 500 NÚMEROS DE L’HOREB  

 (Montse Punsoda). La Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) va 
organitzar el passat dijous 19 de 
setembre, un acte amb motiu del 
número 500 de l’Horeb, el butlletí 
setmanal de la URC. La trobada va 
tenir lloc a la Sala Casaldàliga de la 
Llibreria Claret i va posar en relleu 
la trajectòria de l’Horeb al llarg dels 
anys i la seva funció entre la vida 
religiosa i l’actualitat.  

La trobada va comptar amb la 
intervenció del periodista i cap de 
Societat de l’Agència EFE de Catalunya, Paco Niebla. Entre els membres de la Unió de 
Religiosos de Catalunya, Juliana Mudarra, religiosa de 
les Dominiques de l’Anunciata i Lluís Serra, marista 
i director de l’informatiu Horeb. Presidint la taula, Eduard 
Rey, caputxí, president de l’URC. Va assistir-hi Marcel·lí 
Joan, director genral d’Afers Religiosos de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
“Un lloc de trobada” 
 
 Eduard Rey va obrir la sessió recordant els inicis de 
l’Horeb. Una iniciativa que va sorgir inspirant-se  amb el 
lema del trienni 2006-2009 de la CONFER: “saber trobar 
Déu entre totes les coses i persones”. En aquesta línia es 
va triar també el nom “HOREB”,  que remet a la muntanya 
sagrada, testimoni de la presència i de la crida de Déu a 
Moisès.  
 
El president de la URC va exposar com aquest informatiu actua en la línia d’allò que es 
proposava la CONFER i mantenint el significat de la muntanya sagrada, és a dir, sent un 

“lloc de trobada”. “Un lloc, través del qual els religiosos i 
les religioses poden compartir l’experiència mística”, va 
dir. “A través de l’Horeb - continuava el president de la 
URC- ens escoltem els uns als altres i ens posem a 
l’escolta del món i de Déu”. “L’Horeb ens permet compartir 
aquesta necessitat que tenim de dir i posar per escrit qui 
som”, va afegir Eduard Rey.  
 
 
“Clau per a la comunicació interna” 
 
Per la seva banda, el periodista Paco Niebla va destacar el 
gran paper que desenvolupa aquest informatiu setmanal 
entre els religiosos. “Un element clau per a la 
comunicació interna que permet mantenir a tots 
informats”, va dir. Tot i així, va aconsellar millorar la 
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comunicació externa, no només en l’àmbit religiós sinó també per aquells no creients i, 
sobretot, per als mitjans de comunicació que ho faran arribar a la societat.  
 
Va destacar la dificultat que el missatge religiós pugui interessar als mitjans d’avui dia pel 
fet de no tractar-se “ni d’economia, ni de política, ni del Barça”. “La informació religiosa 
té el problema que com que no és material és difícil de vendre”, va afirmar. En contra 
partida, va destacar com el papa Francesc sí ha sabut obrir una escletxa, perquè “és un 
home bo que utilitza un llenguatge que agrada als mitjans”. 
 

Com arribar als mitjans de comunicació? 
 
A partir d’aquesta valoració, va convidar els religiosos a 
ser “més mediàtics” a partir d’alguns consells. Entre 
aquests, tenir més relació amb els periodistes, “utilitzar 
un llenguatge més actual i proper”, i “trencar la visió 
generalitzada que els religiosos només estan resant”. En 
aquest sentit, va destacar la necessitat de, no només fer-
se estar presents en els problemes socials, i sinó 
també demostrar que hi són i visibilitzar-se. Va animar 
els religiosos i religioses a "lluitar i comunicar amb 
insistència" tot allò bo que fan. 
 
Juliana Mudarra va parlar en nom de tota la congregació 
de les Dominiques de l’Anunciata destacant el gran paper 
que fa l’Horeb , un “mitjà clar i entenedor per gent que és 
més senzilla”, va dir. Segons va explicar, “forma part de la 
pregària de la comunitat, ja que a través de la seva lectura 

coneixen la realitat de la URC”.  
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Un informatiu “intercongregacional” 
 
Finalment, el director informatiu de l’Horeb, el germà Lluís Serra va destacar que si es fa 
l’Horeb és perquè "és un lloc intercongregacional de la Unió de Religiosos i 
Religioses de Catalunya". "Un espai comú que alimentem amb la comunicació de 
tots, el qual resulta bàsic per a compartir aquest sentit del que significa la URC. És a dir, 
un intercanvi entre uns i altres, que va més enllà de la informació", va afegir.  
 

  
En relació a l’objectiu final de l’Horeb, va destacar que "no es tracta d’enfortir la marca 
de la URC sino d'anunciar el regne de Déu i posar-lo a l’abast de tothom". 
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PAPA FRANCESC 

 

CARTA DEL PAPA FRANCESC A SA SANTEDAT BARTOMEU I, 
ARQUEBISBE DE CONSTANTINOPLA 

 
13.09.2019 - Publicamos a continuación la carta que el Santo Padre Francisco ha enviado 
a Su Santidad Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla. Patriarca ecuménico, que 
acompaña el don de algunas reliquias de San Pedro entregadas  a la delegación 
ecuménica del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla durante la festividad de los 
santos Pedro y Pablo. 
 
Carta del Papa 
 
Santidad, querido Hermano, 
Con profundo afecto y 
cercanía espiritual, le envío 
mis cordiales deseos de 
gracia y de paz en el amor del 
Señor Resucitado. En las 
últimas semanas, he pensado 
a menudo en escribirle para 
explicarle con más detalle el don de algunos fragmentos de las reliquias del apóstol Pedro 
que ofrecí a Su Santidad a través de la distinguida delegación del Patriarcado Ecuménico 
encabezada por el arzobispo Job de Telmessos, que participó en la fiesta patronal de la 
Iglesia de Roma. 
 
Santidad, usted sabe bien que la tradición ininterrumpida de la Iglesia Romana siempre ha 
testificado que el apóstol Pedro, después de su martirio en el Circo de Nerón, fue 
enterrado en la necrópolis adyacente de la Colina del Vaticano. Su tumba pronto se 
convirtió en meta de peregrinación para los fieles de todas partes del mundo cristiano. 
Más tarde, el emperador Constantino hizo erigir la Basílica Vaticana dedicada a San 
Pedro en el lugar de la tumba del apóstol. 
 
En junio de 1939, inmediatamente después de su elección, mi predecesor, Pío XII, decidió 
comenzar las excavaciones bajo la Basílica Vaticana. La obra condujo inicialmente al 
descubrimiento del lugar exacto de la sepultura del Apóstol y luego, en 1952, al 
descubrimiento, bajo el altar mayor de la Basílica, de una hornacina funeraria junto a una 
pared roja que data del año 150 y que está cubierta de numerosos y preciosos graffiti, 
entre ellos uno de importancia fundamental que dice, en griego, Πέτρος ενι .Este nicho 
contenía huesos que pueden considerarse razonablemente los del apóstol Pedro. De 
estas reliquias, que ahora se conservan en la Necrópolis bajo la basílica de San Pedro, el 
santo Papa Pablo VI quiso conservar nueve fragmentos para la capilla privada del 
apartamento papal del Palacio Apostólico. 
 
Estos nueve fragmentos fueron colocados en un relicario de bronce con la inscripción Ex 
ossibus quae in Archibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri apostoli esse 
putantur: "Huesos encontrados en la tierra bajo la Basílica Vaticana, que se cree que son 
los huesos de San Pedro Apóstol". Es precisamente este relicario que contiene los nueve 
fragmentos de los huesos del Apóstol el que he querido entregar a Su Santidad y a la 
amada Iglesia de Constantinopla que Usted preside con tanta devoción. 
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Mientras reflexionaba sobre nuestra mutua determinación de avanzar juntos hacia la 
plena comunión, y mientras daba gracias a Dios por los progresos realizados hasta ahora, 
desde que -hace más de 50 años- nuestros venerables predecesores se reunieron en 
Jerusalén, recordé el regalo que el patriarca Atenágoras hizo al Papa Pablo VI: un icono 
que representaba a los dos hermanos Pedro y Andrés mientras se abrazaban, unidos en 
la fe y en el amor a su común Señor. Este icono, que por voluntad del Papa Pablo VI se 
expone ahora en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
se ha convertido para nosotros en un signo profético de la restauración de esa comunión 
visible entre nuestras Iglesias a la que aspiramos y por la que oramos y trabajamos 
fervientemente. Por lo tanto, en la paz que viene de la oración, sentí que tendría un 
significado importante que algunos fragmentos de las reliquias del apóstol Pedro fueran 
colocados junto a las reliquias del apóstol Andrés, que es venerado como el patrono 
celestial de la Iglesia de Constantinopla. 
 
Creo que este pensamiento me venga del Espíritu Santo, que de tantas maneras urge a 
los cristianos a redescubrir la plena comunión por la que Nuestro Señor Jesucristo había 
orado en vísperas de su gloriosa Pasión (cf. Jn 17, 21). 
 
Este gesto quiere ser una confirmación del camino que nuestras Iglesias han emprendido 
para acercarse unas a otras: un camino que a veces es exigente y difícil, pero que va 
acompañado de claros signos de la gracia de Dios. Continuar este camino requiere sobre 
todo una conversión espiritual y una renovada fidelidad al Señor, que quiere de nosotros 
un mayor compromiso y pasos nuevos y valientes. Las dificultades y los desacuerdos -
ahora y en el futuro- no deben distraernos de nuestro deber y responsabilidad como 
cristianos, y en particular como pastores de la Iglesia, ante Dios y ante la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reunificación de las reliquias de los dos apóstoles puede ser también un recordatorio y 
un estímulo constante para que, en este camino en curso, nuestras diferencias no sean ya 
un obstáculo a nuestro testimonio común y a nuestra misión evangelizadora al servicio de 
la familia humana, que hoy está tentada de construir un futuro puramente mundano, un 
futuro sin Dios. 
 
Santidad, amado hermano, es de gran consuelo para mí compartir estos pensamientos 
con Usted. Con la esperanza de volver a encontrarle lo antes posible, le pido que rece por 
mí y me bendiga, mientras intercambio con Su Santidad un abrazo fraterno de paz. 
 
Vaticano, 30 de agosto de 2019  
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DISCURS DEL PAPA ALS PARTICIPANTS AL CAPÍTOL GENERAL DE 
L’ORDE DE SANT AGUSTÍ 

Sala Clementina 
Viernes, 13 de septiembre de 2019 

 

 
 
Queridos hermanos: 
Os doy la bienvenida a todos vosotros reunidos en Roma para el Capítulo General y 
agradezco al Prior General sus palabras. 
 
En este Capítulo os habéis propuesto afrontar los retos más importantes del momento, a 
la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia y del gran Padre Agustín. 
 
Sabéis bien que las comunidades de personas consagradas son lugares donde queremos 
vivir la experiencia de Dios desde una profunda interioridad y en comunión con nuestros 
hermanos. Este es el primer y fundamental desafío al que se enfrentan las personas 
consagradas y que hoy deseo confiaros en particular a vosotros: vivir juntos la experiencia 
de Dios para que podamos mostrárselo a este mundo de una manera clara, valiente, sin 
compromisos, ni vacilaciones. ¡Es una gran responsabilidad! 
 
Recuerdo las palabras de San Pablo VI en la maravillosa Exhortación Evangelica 
testificatio: «La tradición de la Iglesia ―¿es necesario recordarlo?― nos ofrece, desde los 
orígenes, este testimonio privilegiado de una búsqueda constante de Dios, de un amor 
único e indiviso por Cristo, de una dedicación absoluta al crecimiento de su Reino. Sin 
este signo concreto, la caridad que anima a la Iglesia correría el riesgo de enfriarse, la 
paradoja salvífica del Evangelio de perder en penetración, la “sal” de la fe de disolverse 
en un mundo de secularización» (n. 3). En aquel tiempo estaba en fase de secularización, 
hoy está completamente secularizado. 
 
Vosotros, agustinos, habéis sido llamados a dar testimonio de esa caridad cálida, viva, 
visible, contagiosa de la Iglesia, a través de una vida comunitaria que manifiesta 
claramente la presencia del Resucitado y de su Espíritu. La unidad en la caridad ―como 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19710629_evangelica-testificatio.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19710629_evangelica-testificatio.html
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bien explican también vuestras Constituciones― es un punto central en la experiencia y 
espiritualidad de san Agustín y un fundamento de toda la vida agustiniana. En esta 
perspectiva, en la Exhortación apostólica Gaudete et exsultate he querido recordar «aquel 
sublime encuentro espiritual que vivieron juntos san Agustín y su madre santa Mónica» (n. 
142): un momento en el que sus almas se funden en la intuición de la Sabiduría divina. Lo 
releemos siempre con emoción en la memoria litúrgica de santa Mónica. Ese deseo de la 
santa que al final obtuvo lo que buscaba e incluso más. Ese «cumulatius hoc mihi Deus 
meus prestitit» (S. Agustin Conf., IX,11). Esto debe alentarnos a proseguir. 
 

 
«Pero ―añadí inmediatamente― estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo más 
importante. La vida comunitaria [...] está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos 
[...]. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se 
cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es el lugar de la 
presencia del Resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre» (ib., 
143.145). 
 
Ciertamente, mantener viva esta llama de caridad fraterna no será posible sin el “in Deum” 
de vuestra Regla: «Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis 
in domo et sit vobis anima una et cor unum in Deum» (n. 3). Es decir, orientados hacia 
Dios. Este añadido a la expresión de los Hechos de los Apóstoles es propia de Agustín, 
para subrayar que es ese profundo dinamismo de vuestras comunidades, la primera gran 
fuente de la que brota todo vuestro servicio a la Iglesia y a la humanidad. El anima una et 
cor unum nace de esta fuente perenne: in Deum. Vuestros corazones orientados hacia 
Dios. ¡Siempre! Cada miembro de la comunidad debe orientarse, como el primer 
“propósito santo” de cada día, a la búsqueda de Dios, o a dejarse buscar por Dios. Esta 
“dirección” debe ser declarada, confesada, testificada entre vosotros sin falsa modestia. 
La búsqueda de Dios no puede ser oscurecida por otros propósitos, por generosos y 
apostólicos que sean. Porque ese es vuestro primer apostolado. Estamos aquí 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#142
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#143
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#145
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―deberíais poder decir todos los días entre vosotros― porque estamos caminando hacia 
Dios. Y como Dios es Amor, caminamos hacia Él en amor. 
 
Como escribió el querido P. Agostino Trapé: «Según la Regla, la caridad no es sólo el fin 
y el medio de la vida religiosa, sino también su centro: de la caridad debe proceder y a la 
caridad debe orientarse, con un movimiento perpetuo de causalidad circular, cada 
pensamiento, cada afecto, cada actitud, cada acción» (San Agustín, Regla, Milán 1971-
Ancora, p. 137). 
 
San Agustín, escribiendo a san Jerónimo, expresaba así su propia experiencia de 
comunidad: «Confieso que me resulta aún más natural abandonarme enteramente al 
afecto de tales personas, sobre todo cuando estoy oprimido por los escándalos del 
mundo: en sus corazones encuentro descanso sin preocupaciones, convencido de que 
hay Dios en él» (Cartas 73,10). Y frente a los escándalos de la Iglesia y también a los 
escándalos de vuestra familia, la paz va por este camino. Volved a apuntad hacia ello…y 
los escándalos se derrumban, solos, porque demuestran que no hay otro camino, este es 
el camino. 
 
A menudo es bueno volver a aquella meditación que Agustín dio a sus fieles, sobre la 
Primera Carta de Juan, donde la Iglesia es llamada por él «mater charitas», una madre 
que llora por la división de los hijos y llama y recuerda la unidad de la caridad: «Si quieres 
saber si has recibido el Espíritu, interroga 
a tu corazón para no correr el riesgo de 
tener el sacramento, pero no el efecto de 
él. Pregúntale a tu corazón y si allí hay 
caridad hacia tu hermano, está tranquilo. 
No puede haber amor sin el Espíritu de 
Dios, porque Pablo grita: “El amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado” (Rm 5,5)» (ibíd. VI,10). 
 
Vuestras Constituciones llaman a esta 
caridad fraterna “un signo profético”, y su 
advertencia es sabia cuando dicen: «No podremos realizar todo esto si no tomamos 
nuestra cruz diaria por Cristo, con humildad y mansedumbre». La cruz es la medida del 
amor, siempre. Es verdad que se puede amar sin cruz, cuando no hay cruz, pero cuando 
hay cruz, la forma en que cargo con la cruz, es la medida del amor. Es así. 
 
Volvamos a la meditación agustiniana para escuchar de él, padre y guía, lo que es a fin de 
cuentas la via charitatis: «Dice el Señor: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros” (Jn 13, 34). […] Pero, ¿cuál es la perfección del amor? Es también amar a 
nuestros enemigos y amarlos para que se hagan hermanos [...]. Así amó quien, colgado 
en la cruz, dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34) [...]. Cuando 
estaba clavado en la cruz, caminaba precisamente por este camino, que es el camino de 
la caridad» (ibíd., I, 9). 
 
Queridos hermanos, estos son también hoy para vosotros el desafío y la responsabilidad: 
¡vivir en vuestras comunidades de tal manera que podáis experimentar juntos a Dios y 
mostrarlo vivo al mundo! La experiencia del Señor, como Él es, como Él nos busca cada 
día. Que María, madre de Jesús y figura luminosa de la Iglesia, os acompañe y proteja 
siempre. Os bendigo de corazón y os pido, por favor, que recéis por mí. Gracias. 



15 | 60 

  

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC  

PER A LA JORNADA MUNDIAL DE L’EMIGRANT I DEL REFUGIAT 2019 

[29 de setembre de 2019] 

 “No es tracta només de migrants” 

Estimats germans i germanes: 

La fe ens assegura que el Regne de Déu és ja misteriosament present en la nostra terra 
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Gaudium et spes, 39); però hem de  constatar amb dolor 
que també avui troba obstacles i forces contràries. Conflictes violents i veritables guerres 
no cessen de lacerar la humanitat; injustícies i discriminacions se succeeixen; és difícil 
superar els desequilibris econòmics i socials, tant a nivell local com global. I són els 
pobres i els desfavorits els qui més pateixen les conseqüències d’aquesta situació. 

Les societats econòmicament més avançades desenvolupen en el seu si la tendència a 
un marcat individualisme que, combinat amb la mentalitat utilitarista i multiplicat per la 
xarxa mediàtica, produeix la “globalització de la indiferència”. En aquest escenari, les 

persones migrants, 
refugiades, desplaçades i 
les víctimes del tràfic de 
persones, s’han convertit en 
emblema de l’exclusió 
perquè, a més de suportar 
dificultats per la seva 
mateixa condició, amb 
freqüència són objecte de 
judicis negatius, ja que se 
les considera responsables 
dels mals socials. L’actitud 
vers elles constitueix un 

senyal d’alarma, que ens adverteix de la decadència moral a la que ens enfrontem si 
continuem donant espai a la cultura del descart. De fet, per aquest camí, cada subjecte 
que no respon als cànons del benestar físic, psíquic i social, corre el risc de ser marginat i 
exclòs. 

Per aquesta raó, la presència dels migrants i dels refugiats, com en general de les 
persones vulnerables, representa avui dia una invitació a recuperar algunes dimensions 
essencials de la nostra existència cristiana i de la nostra humanitat, que corren el risc 
d’adormir-se amb un estil de vida ple de comoditats. Raó per la qual, «no es tracta només 
de migrants» vol dir que en mostrar interès per ells, ens interessem també per nosaltres, 
per tots; que tenint cura d’ells, tots creixem; que escoltant-los, també donem veu a 
aquesta part de nosaltres que potser mantenim amagada perquè avui no està ben vista. 

«Coratge! Soc jo. No tingueu por» (Mt 14,27). No es tracta només de migrants, també es 
tracta de les nostres pors. Les maldats i les lletjors del nostre temps fan créixer «la nostra 
por als “altres”, als desconeguts, als marginats, als forasters [...]. I això es nota 
particularment avui dia, davant de l’arribada de migrants i refugiats que truquen a la nostra 
porta a la recerca de protecció, seguretat i un futur millor. És veritat, la por és legítima, 
també perquè falta preparació per aquesta trobada» (Homilia, Sacrofano, 15 febrer 2019). 
El problema no és el fet de tenir dubtes i sentir por. El problema és quan aquests dubtes i 
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aquestes pors condicionen la nostra forma de pensar i d’actuar fins al punt de convertir-
nos en éssers intolerants, tancats i potser, sense adonar-nos-en, fins i tot racistes. La por 
ens priva així del desig i de la capacitat de trobada amb l’altre, amb aquell que és diferent; 
ens priva d’una oportunitat de trobada amb el Senyor (cf. Homilia en la Concelebració 
Eucarística de la Jornada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat, 14 gener 2018). 

«Perquè, si estimeu els qui us estimen, qui us ha d’agrair? No fan el mateix els 
publicans?» (Mt 5,46). No es tracta només de migrants: es tracta de la caritat. A través de 
les obres de caritat mostrem la nostra fe (cf. Jm 2,18). I la caritat més gran és la que 
s’exerceix amb els que no poden correspondre i potser ni tan sols donar gràcies. «El que 
està en joc és el rostre que volem donar-nos com a societat i el valor de cada vida [...]. El 
progrés dels nostres pobles [...] depèn sobretot de la capacitat de deixar-se commoure per 
qui truca a la porta i amb la seva mirada estigmatitza i deposa a tots els falsos ídols que 
hipotequen i esclavitzen la vida; ídols que prometen una aparent i fugaç felicitat, 
construïda al marge de la realitat i del sofriment dels altres» (Discurs a la Càritas 
Diocesana de Rabat, 30 març 2019). 

 

«Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí» 
(Lc 10,33). No es tracta només de migrants: es tracta de la nostra humanitat. El que mou 
aquest samarità, un estranger per als jueus, a aturar-se, és la compassió, un sentiment 
que no es pot explicar únicament a nivell racional. La compassió toca la fibra més sensible 
de la nostra humanitat, provocant un urgent impuls a “estar a prop” dels qui veiem en 
situació de dificultat. Com Jesús mateix ens ensenya (cf. Mt 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), 
sentir compassió significa reconèixer el patiment de l’altre i passar immediatament a 
l’acció per alleujar, guarir i salvar. Sentir compassió significa donar espai a la tendresa 
que sovint la societat actual ens demana reprimir. «Obrir-se als altres no empobreix, sinó 
que més aviat enriqueix, perquè ajuda a ser més humà: a reconèixer-se part activa d’un 
tot més gran i a interpretar la vida com un regal per als altres, a veure com a objectiu, no 
els propis interessos, sinó el bé de la humanitat»  (Discurs a la Mesquita “Heydar Aliyev” 
de Bakú, Azerbaiyán, 2 octubre 2016). 
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«Mireu de no menysprear cap d’aquests petits, perquè us asseguro que en el cel els seus 
àngels veuen constantment cara a cara el meu Pare celestial» (Mt 18,10). No es tracta 
només de migrants: es tracta de no excloure ningú. El món actual és cada dia més elitista 
i cruel amb els exclosos. Els països en vies de desenvolupament continuen esgotant els 
seus millors recursos naturals i humans en benefici d’uns pocs mercats privilegiats. Les 
guerres afecten només algunes regions del món; però la fabricació d’armes i la seva 
venda es duu a terme en altres regions, que després no volen fer-se càrrec dels refugiats 
que aquests conflictes generen. Els qui pateixen les conseqüències són sempre els petits, 
els pobres, els més vulnerables, a qui se’ls impedeix seure a taula i se’ls deixa només les 
“engrunes” del banquet (cf. Lc 16,19-21). L’Església «que surt [...] sap prendre la iniciativa 
sense por, sortir a l’encontre, buscar els llunyans i arribar als encreuaments dels camins 
per invitar els exclosos» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). El desenvolupament 
exclusivista fa que els rics siguin més rics i els pobres més pobres. L’autèntic 
desenvolupament és aquell que pretén incloure tots els homes i dones del món, 
promovent el seu creixement integral, i preocupant-se també per les generacions futures. 

«Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor; i qui vulgui ser el 
primer, que es faci l’esclau de tots» (Mc 10,43-44). No es tracta només de migrants: es 
tracta de posar els últims en primer lloc. Jesucrist ens demana que no cedim a la lògica 
del món, que justifica el fet d’abusar dels altres per aconseguir el nostre benefici personal 
o el del nostre grup: primer jo i després els altres! En canvi, el veritable lema del cristià és 
“primer els últims!”. «Un esperit individualista és terreny fèrtil perquè maduri el sentit 

d’indiferència cap al proïsme, que 
porta a tractar-lo com a pur 
objecte de compravenda, que 
indueix a desinteressar-se de la 
humanitat dels altres i acaba per 
fer que les persones siguin 
pusil·lànimes i cíniques. Per 
ventura no són aquestes les 
actituds que freqüentment 
assumim davant dels pobres, els 
marginats o els últims de la 
societat? I quants últims hi ha a 

les nostres societats! Entre aquests, penso sobretot en els emigrants, amb la càrrega de 
dificultats i sofriments que han de suportar cada dia en la recerca, a vegades 
desesperada, d’un lloc on poder viure en pau i amb dignitat» (Discurs davant el Cos 
Diplomàtic, 11 gener 2016). En la lògica de l’Evangeli, els últims són els primers, i 
nosaltres hem de posar-nos al seu servei. 

«Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir» (Jn 10,10). No es tracta només de 
migrants: es tracta de la persona en la seva totalitat, de totes les persones. En aquesta 
afirmació de Jesús trobem el cor de la seva missió: fer que tots rebin el do de la vida en 
plenitud, segons la voluntat del Pare. A cada activitat política, a cada programa, a cada 
acció pastoral, hem de posar sempre en el centre la persona, en les seves múltiples 
dimensions, inclosa l’espiritual. I això s’aplica a totes les persones, a qui hem de 
reconèixer la igualtat fonamental. Per tant, «el desenvolupament no es redueix al simple 
creixement econòmic. Per ser autèntic, ha de ser integral, és a dir, promoure tots els 
homes i tot l’home» (S. Pau VI, Carta enc. Populorum progressio, 14). 

«Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de 
la família de Déu» (Ef 2,19). No es tracta només de migrants: es tracta de construir la 
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ciutat de Déu i de l’home. En la nostra època, també anomenada l’era de les migracions, 
són moltes les persones innocents víctimes del “gran engany” del desenvolupament 
tecnològic i consumista sense límits (cf. Carta enc. Laudato si’, 34). I així, emprenen un 
viatge cap a un “paradís” que inexorablement traeix les seves expectatives. La seva 
presència, a vegades incòmoda, contribueix a dissipar els mites d’un progrés reservat a 
uns pocs, però construït sobre l’explotació de molts. «Es tracta, doncs, que nosaltres 
siguem els primers a veure’l i així puguem ajudar els altres a veure en l’emigrant i en el 
refugiat no sols un problema que ha de ser afrontat, sinó un germà i una germana que 
han de ser acollits, respectats i estimats, una ocasió que la Providència ens ofereix per a 
contribuir a la construcció d’una societat més justa, una democràcia més plena, un país 
més solidari, un món més fraternal i una comunitat cristiana més oberta, d’acord amb 
l’Evangeli» ( Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat 2014). 

Estimats germans i germanes: la resposta al desafiament plantejat per les migracions 
contemporànies es pot resumir en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Però 
aquests verbs no s’apliquen només als migrants i als refugiats. Expressen la missió de 
l’Església en relació a tots els habitants de les perifèries existencials, que han de ser 
acollits, protegits, promoguts i integrats. Si posem en pràctica aquests verbs, contribuïm a 
edificar la ciutat de Déu i de l’home, promovem el desenvolupament humà integral de 
totes les persones i també ajudem la comunitat mundial a acostar-se als objectius de 
desenvolupament sostenible que ha establert i que, del contrari, seran difícils d’assolir. 

Per tant, no només està en joc la causa dels migrants, no es tracta només d’ells, sinó de 
tots nosaltres, del present i del futur de la família humana. Els migrants, i especialment 
aquells més vulnerables, ens ajuden a llegir els “signes dels temps”. A través d’ells, el 
Senyor ens crida a una conversió, a alliberar-nos dels exclusivismes, de la indiferència i 
de la cultura del descart. A través d’ells, el Senyor ens convida a reapropiar-nos de la 
nostra vida cristiana en la seva totalitat i a contribuir, cadascú segons la seva pròpia 
vocació, a la construcció d’un món que respongui cada vegada més al pla de Déu. 

Aquest és el desig que acompanyo amb la meva pregària, invocant, per intercessió de la 
Verge Maria, la Mare de Déu del Camí, abundants benediccions sobre tots els emigrants i 
els refugiats del món, i sobre els qui es fan els seus companys de viatge. 

Vaticà, 27 de maig de 2019 

Francesc 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

XVII CAPÍTOL PROVINCIAL DE LES MERCEDÀRIES MISSIONERES 

 
Madrid, 20 de septiembre de 2019 (IVICON); El Instituto de Religiosas de Nuestra 
Señora de la Merced de Barcelona, Provincia de España, RR. Mercedarias Misioneras, 
han celebrado este verano su XVII Capítulo Provincial.  

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). 

Las Mercedarias Misioneras están comprometidas desde su fe y carisma con las 
necesidades cautivas de nuestro entorno; llamadas a vivir la redención y liberación de 
Cristo y a ofrecerles a los cautivos y excluidos de hoy con misericordia y ternura, 
animadas por Lutgarda Mas i Mateu y acompañadas por María de la Merced, Cons 7. 

La finalidad de su Instituto es el anuncio del Reino de Dios y la promoción del ser 
humano, donde las circunstancias de ignorancia, de injusticia, de opresión y las 
estructuras esclavizantes atentan contra su dignidad e impiden la aceptación de la fe o 
provocan su pérdida, Cons 8. 

 

CAPÍTOL GENERAL DE L’ORDE DE SANT AGUSTÍ 

Madrid, 20 de septiembre de 2019 (IVICON); El día 9 de septiembre, al comienzo de la 
segunda semana del Capítulo General de la Orden de San Agustín (OSA), en la primera 

sesión de la mañana, el Prior General 
P. Alejandro Moral Antón entregó el 
Sello de la Orden, como signo de 
haber acabado el mandato.   

Tras esta entrega, habiendo invocado 
el Veni Creator, se procedió a la 
primera votación para la elección del 
Prior General. Tras una breve pausa 
para dar tiempo a los escrutadores, se 
comunicó el resultado a la Asamblea, 
siendo reelegido Alejandro Moral por 
mayoría absoluta.   

Los Padres Capitulares celebraron el 
nombramiento del Prior General en la 

Capilla de Santa Mónica.   

El Papa Francisco recibió el viernes 13 de septiembre en audiencia a alrededor de ciento 

cincuenta participantes del Capítulo General de la Orden de San Agustín a quienes alentó 

a vivir en sus comunidades de tal manera que puedan experimentar juntos a Dios, para 

así mostrarlo vivo al mundo. El discurso del Papa a miembros de la Orden de San 

Agustín, partió con un desafío: el de vivir juntos la experiencia de Dios para que puedan 

mostrar a Dios a este mundo de una manera “clara, valiente, sin compromisos o titubeos”. 
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REV. P. MÍCEÁL O’NEILL, NOU PRIOR GENERAL DELS CARMELITES  

 
El P. Luis Maza Subero, O.Carm, de Veneçuela, membre de l’assemblea de l’URC i de la 
RAP, ha estat elegit Conseller per a Àsia, Austràlia i Oceania. 

Los Carmelitas de la antigua observancia han 
celebrado la elección del nuevo consejo general 
de la Orden, donde ha sido electo como prior 
general el Rev. P. Míceál O’Neill. 

Míceál O’Neill, nació el 2 de mayo de 1952,  es 
carmelita de la provincia de Irlanda, emitió sus 
votos religiosos el 19 de septiembre de 1971. Se 
desempeñaba en la Orden del Carmen, como prior 
de la comunidad del Centro Internacional San 
Alberto (CISA), en Roma, Italia. 

Ha realizado trabajos pastorales en el colegio 
secundario de Dublín y como misionero en Perú, a 
favor de los más pobres. Ha trabajado dentro del 

consejo general como miembro de la comisión  de justicia y paz, también al servicio del 
Institutum Carmelitanum donde el nuevo Padre General, ha sido un gran promotor de la 
espiritualidad carmelita.  

Lo acompañarán en el gobierno de la orden: como Vice Prior General: Rev. P. Benny 
Phang Khong Wing, O.Carm, de Indonesia.  

Procurator General: Rev. P.  Michael Farrugia, O.Carm, de Malta.  Ecónomo General: 
Rev. P. Christian Körner O.Carm, de Alemania. Consejero para África Rev. P.Conrad 
Mutizamhepo, O.Carm, Zimbabwe. Consejero para las Américas P. Luis Maza Subero, 
O.Carm, de Venezuela. Consejero para Asía, Australia y Oceanía, Rev. P. Robert 
Thomas Puthussery, O.Carm, India. Consejero para Europa, Rev. P. Richard Byrne, 
O.Carm, Irlanda.  
 

La última etapa del Capítulo General estará marcada por la participación de la familia 
carmelita; el Prepósito General de los  Carmelitas Descalzos, Rev. P. Saverio Canniestrà, 
OCD, y miembros de las diferentes ramas de la Orden Carmelita: monjas, religiosas de 
las diferentes congregaciones de vida activa y laicos carmelitas.  
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PROFESSIÓ PERPÈTUA A L’INSTITUT DE GERMANES LA SAGRADA 
FAMÍLIA D’URGELL 

Gna. Visitación Lorenzo, S.F.U. - 24 Setembre 2019 

 

 
 

El dia 21 de setembre, a l’església de la 
Residència de la Sagrada Família d’Urgell de 
La Seu d’Urgell, prop d’on reposen les 
despulles de la Beata Anna Maria Janer, la 
Germana Marcela Cornejo García, amb 
gran goig, es va consagrar perpètuament al 
Senyor, mitjançant els Vots de Pobresa, 
Castedat i Obediència. Fou en una Eucaristia 
molt viscuda i ben preparada, acompanyada 
d’un bon nombre de Germanes de la 
Congregació, Animadors de la Pastoral en 
els Centres de la Congregació, amics i 
companys en la feina que ha desenvolupat al 
llar d’aquests cinc anys de vida consagrada i 
la presència espiritual dels seus pares i 
família, dels que ha rebut sempre tot el seu 
suport per seguir aquest camí d’entrega a 
Déu i als germans més febles. 
 
Una solemne processó d’entrada, formada 

per religioses de la Congregació i amb la presència de la Germana Victòria Bertran, 
Consellera General de la Regió de Cervera i com representant de la Germana General, 



22 | 60 

  

Laura Garione, que junt amb Mn. Ignasi Navarri, Vicari General i Rector de la Parròquia 
Sant Ot, acompanyaven a la Germana Marcela Cornejo, es va dirigir vers l’altar mentre es 
cantava. També hi fou present, la Secretària General i primera Consellera, Germana Aida 
López. També concelebrà l’Eucaristia el Rector de la Parròquia de Cervera, Mn. Xavier 
Romero, on la Germana Marcela estarà destinada a partir d’ara, a la Casa Caritat.  
 

 
 

Amb una monició d’entrada molt bonica i significativa, d’acció de gràcies a Déu, que la va 
cridar i als seus pares que en tot moment la varen acompanyar, així com a la Congregació 
de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell que la va acollir i la va ajudar a seguir el 
Carisma que Anna Maria Janer va desvetllar en la Germana Marcela, va començar 
l’Eucaristia. 
 
Després de l’homilia va tenir lloc el ritus de la seva professió religiosa de vots perpetus 
amb els Vots de pobresa, castedat i obediència, segons les constitucions de les 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. 
 
Tot seguit tingué lloc la Benedicció Solemne o Consagració de la Professa, agenollada 
davant el sacerdot que amb les mans esteses sobre el seu cap, la beneeix amb una 
oració del Ritual molt bonica i emocionant. 
 
A continuació la Consellera General, va expressar amb unes paraules, que la Professa 
havia estat incorporada per sempre a la família religiosa. 
 
Després de l’Eucaristia, un berenar–sopar de germanor va ser com un tanca d’or  dels 
Vots Perpetus de la Germana Marcela. 
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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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RELIGIOSES I RELIGIOSOS DEL BISBAT DE LLEIDA 

 

Religioses i religiosos del Bisbat de Lleida 
Dia de Convivència a Vallbona de les Monges – 

21/9/2019 
Vam iniciar el dia amb la visita a la cooperativa “L’Olivera”. La guia 
ens feu una explicació detallada del funcionament, tot visitant les 
diferents instal·lacions. El projecte gaudeix d’uns materials 
moderns on poden treballar persones amb diferents discapacitats. 

Una experiència d’econo-mia social i solidària del nostre territori. 

 

Seguidament ens traslladàrem al monestir, on 
la Mare Abadessa ens dirigí unes paraules de 
benvinguda i una xerrada col·loqui donant a 
conèixer la vida de la comunitat i el monestir. 
A la una vam assistir  a la pregària de Sexta 

amb la comunitat.  

 

 

 

 

 

 

 

Fou un dia de pluja, sol, nuvolades, tot gaudint d’una natura, d’una vall, on brolla aigua 
abundant, deixant sentir i experimentar l’obra del Creador. 
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A les dues tot 

preparat per dinar 

al restaurant 

“Vallbona Cafè” 

amb gustosos 

aliments de 

proximitat, típics 

de la comarca i 

on vam compartir 

informacions i 

experiències.  

Ens acompanyà 

tot el dia el 

Germà Marista, 

Lluís Serra, 

Secretari de la URC, a qui agraïm la seva presència i participació. 

La visita guiada al monestir, ens donà a conèixer la trajectòria de la vida de la 

comunitat monàstica, una història sorprenent i molt ben recollida amb les 

magnífiques explicacions i vídeos presentats per la guia. 
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Finalment vàrem cloure el dia amb la celebració de l’Eucaristia presidida pel Sr. 

Bisbe Salvador Giménez a l’església parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fou un dia d’acció de gràcies, viscut en convivència fraterna, celebrant 
l’eucaristia en la festa de Sant Mateu apòstol i evangelista, exemple a seguir, 
impulsant-nos de nou a ser testimonis i evangelitzadors de Crist en el nostre 
món. 

Pilar Figuerola, da 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

ELS BISBES PARLEN DEL MES MISSIONER EXTRAORDINARI 

 

Recull de les cartes dominicals dels bisbes de Catalunya 

Conferència Episcopal Tarraconense 13.9.2019 

Enguany el començament del nou curs en l’Església està marcat per la celebració del Mes 

Missioner Extraordinari convocat pel papa Francesc per commemorar el centenari de la 

promulgació de la carta apostòlica Maximum illud del papa Benet XV. El papa Francesc 

ha escollit com a lema "Batejats i enviats: l’Església de Crist en Missió en el món" i ha 

determinat que tot el mes d’octubre es tingui aquest tema com a principal motiu d’oració i 

reflexió. Amb aquest mes missioner extraordinari, el Papa vol despertar la consciència de 

la missió ad gentes i reprendre amb nou impuls la responsabilitat de proclamar l’Evangeli 

de tots els batejats. 

Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar del Mes Missioner 

Extraordinari, així com del jesuïta francès Lucien Aimé, de viure la rutina amb Crist, de 

respectar els drets dels refugiats i emigrants, de tot inici, dels ordes mendicants, del 

Sínode de l’esperança, de cuidar l’espiritualitat dels infants i del Seminari Menor en 

Família. 

Dues de les cartes dominicals parlen del Mes Missioner Extraordinari. El bisbe de Tortosa, 

Enric Benavent, diu que la carta Maximum illud del papa Benet XV és un document 

important, en primer lloc pel context històric en el 

qual va ser publicat, quan a Europa havia acabat la 

primera guerra mundial, i que “Benet XV va voler, 

amb aquest document, que no s’unís ni 

confongués la missió de l’Església amb els 

interessos expansionistes i colonialistes dels 

països europeus”. Afirma que “aquesta carta va 

suposar també un desenvolupament de la 

consciència missionera en tot el Poble de Déu”, 

que va créixer “un sentiment d’estima cap als 

missioners i missioneres i per l’essencial de la 

seua missió, que no és altra cosa que anunciar 

Jesucrist perquè siga conegut i estimat per tots” i 

que el decret Ad gentes del Concili Vaticà II “va 

suposar un reconeixement d’aquesta orientació 

iniciada amb la carta Maximum illud”. Recorda que 

per a la celebració d’aquest mes missioner el papa 

Francesc ha triat un lema que ens compromet a tots: Batejats i enviats, i que “tot batejat 

ha de sentir-se enviat a ser testimoni de l’Evangeli”. Diu que “també en les nostres 

parròquies i diòcesis és necessari que visquem amb esperit missioner”, un esperit que, en 

paraules del papa Francesc, “ens parla d’una Església que no es tanca en ella mateixa 

sinó que surt a anunciar Crist als qui no el coneixen” i “ha d’impregnar la vida de les 

nostres comunitats, i no solament la dels qui deixen la seua terra per anar a altres llocs”. 

Finalment, diu que “en aquesta societat, que en molts aspectes és post cristiana, hem 

d’aprofitar totes les oportunitats que se’ns presenten com a possibles espais de missió”. 
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El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, recorda que els 

catòlics ja saben des de sempre que el tercer diumenge 

d’octubre, el DOMUND, “tota l’Església es reuneix al 

voltant de les missions”. Diu que el papa Francesc ha 

ampliat una mica més l’horitzó i ha convidat aquest any a 

celebrar un mes Missioner Extraordinari. Està convençut 

que la iniciativa ha estat molt ben acollida per tothom. 

Informa que “comença la preparació d’aquest MES 

MISSIONER amb la celebració d’un Congrés Nacional de 

Missions (Madrid, del 19 al 22 de setembre)” on “es 

preveu una gran assistència” i hi haurà “interessants 

ponències, taules rodones amb participació de persones 

amb llarga experiència en les missions i variades 

comunicacions”. Així mateix, informa que durant el mes 

d’octubre “s’ha establert que un tema domini cadascuna 

de les setmanes”: “la primera, la pregària, coincidint amb la festa de santa Teresa de 

l’Infant Jesús, patrona de les missions. La segona, el testimoni. La tercera, la formació. La 

quarta, la caritat missionera, col·laborant amb els nostres donatius”. Comunica que la 

Delegació de Missions de la diòcesi de Lleida “ha programat activitats per al mes 

d’octubre: Exposició missionera a la catedral, Missa al monestir de les Carmelites el dia 6, 

Xerrada d’un missioner el dia 18 i una Vetlla de pregària el 26” i que “amb les altres 

diòcesis, han preparat una trobada al Santuari de Montserrat per al dia 19, vigília del 

DOMUND”. Finalment, ens demana “oracions i col·laboració per aquesta obra”. 

 

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, parla d’un jesuïta francès, el pare Lucien 

Aimé Duval, mort l’any 1984. Amb la vida d’aquest religiós 

vol palesar “les llums i les ombres que moltes vegades 

observem en els qui ens envolten i, ben sovint, en 

nosaltres mateixos”. Recorda que de ben jove Lucien 

Duval va sentir la crida al ministeri sacerdotal i va tenir 

facilitat pel cant i la poesia. Diu que “el 1936 es va 

incorporar definitivament als jesuïtes i estudià teologia”, 

que “el 24 de juliol de 1944 rebé l’ordenació sacerdotal a 

Bèlgica”, que “treballà com a professor a Reims” i que 

“començà a escriure cançons de contingut espiritual i 

religiós de gran vàlua” i va fer concerts i gires a tot Europa. 

Diu, però, que “l’estrès de les gires i els canvis amunt i 

avall el van portar a un trastorn d’alcohol que es va 

accelerar ràpidament”, que “va tenir una gran crisi i, 

després d’una desintoxicació alcohòlica, lluità per reconèixer l’addicció com a malaltia” i 

que “Aimé Duval moria el 30 d’abril de 1984 poc després d’un concert a Metz”. Diu que ha 

resseguit “una vida d’un ministre de l’Església que va voler donar i donar-se a mans 

plenes, però que a voltes va tenir moments summament tràgics, vivint en una veritable 

muntanya russa” i que “en un dels seus escrits, afirma que, malgrat tot, l’ajudà moltíssim 

l’hàbit de la pregària que havia après de ben petit a casa, amb els pares”. Finalment, 

destaca que “a voltes, la vida esdevé dura i punyent. Però, malgrat tot, el Déu de Jesucrist 

és Algú molt proper que ens conforta en les adversitats”. 
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El cardenal Joan Josep Omella, diu que “el significat de 

la paraula rutina està vinculat a una ruta ja coneguda, a 

un camí habitual”. Es pregunta “com podem viure aquest 

inici de curs” i ens convida a fixar-nos “per un instant en 

un dia rutinari de la vida de Jesús”: “Al matí, va a la 

sinagoga i predica; al migdia, es reuneix amb Simó a 

casa seva; al vespre, guareix diversos malalts i de 

matinada es retira a un lloc solitari per pregar”. Afirma 

que “Crist vivia la seva jornada diària amb optimisme i 

esperança perquè el seu cor estava profundament unit al 

del seu Pare” i que “és per aquesta raó que sabia 

conjugar amb harmonia la pregària, la missió 

evangelitzadora, el compromís pels més febles i les 

relacions personals i familiars”. Diu que Jesús “ens 

ensenya a ser contemplatius” i “ens convida a viure des del primer minut del dia amb amor 

i esperança”. Diu també que “quan estem atents a les paraules de Crist, aprenem a viure 

el temps no com una tirania ni com una rutina pesada, sinó com kairós, és a dir, com un 

moment oportú, favorable i gratificant”. Finalment, desitja que “tant de bo que en la rutina 

sapiguem trobar l’alegria, l’esperança i les ganes de tirar endavant” i que “tot el que fem 

de paraula o d’obra, siguem capaços de fer-ho en nom de Jesús i per amor als germans”.  

   

 

L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, recorda que 

“aquest estiu hem viscut amb molta preocupació la sort de 

diversos vaixells sobrecarregats de persones buscant refugi, 

que enmig del Mar Mediterrani els havien recollit quan 

estaven a la deriva –com obliguen els tractats de mar-, i que 

cercaven refugi al països europeus veïns”. Diu que 

“reivindicar el dret d’asil, fomentar l’acollida i generar actituds 

solidàries cap als refugiats que s’escapen de la violència, és 

un deure indefugible per part dels països europeus, i els 

cristians hi trobem una concreció indefugible de l’amor i la 

compassió que Jesús reclama dels seus amics” i que “ens ho 

han recordat recentment les organitzacions catòliques que 

integren a Espanya la xarxa “Migrants amb Drets” que van 

denunciar la manca d’iniciativa de molts governs perquè les persones rescatades a bord 

dels vaixells de socors poguessin ser auxiliades i dirigides a port segur, per després ser 

acollides en països europeus que al final els acaben necessitant, ja que Europa envelleix 

ràpidament i perillosament”. Recorda que aquestes organitzacions “valoraven que gràcies 

a la tasca d’aquests abanderats de la mar, milers d’emigrants i refugiats poden ser atesos, 

acompanyats i reconeguts en la seva dignitat i els seus drets” i “instaven els poders 

públics a arbitrar una solució a les situacions de greu desemparament que s’estan vivint al 

Mediterrani i a liderar el coratge polític necessari per concedir la protecció urgent que 

necessiten”. Finalment, recorda el missatge del Papa per a la propera Jornada Mundial 

del Migrant i el Refugiat, que se celebrarà el 29 de setembre, i diu que “inspirats per la 

compassió, la visió de futur i la valentia, hem d’avançar en la construcció de la pau, 

derrotant la indiferència”. 
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El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, es pregunta 

si l’inici de curs es tracta de “posar en marxa de nou la màquina”, 

si “és tan senzill com engegar una altra vegada el motor, perquè 

la vida funcioni” i diu que no ha de ser així, que “tot inici és molt 

important i ha de fer-nos pensar”, que “cal aturar-se” i que abans 

d’entrar en aquesta rutina diària, “qui desitgi viure animat per la 

fe, que s’aturi a pregar, deixant que l’experiència de l’inici de curs 

resti il·luminada per Déu que ens estima”. Es pregunta “què fa 

que la vida progressi, de manera que tinguem la impressió de no 

ser màquines” i diu que sembla ser que les il·lusions “continuen 

inspirant el treball i la lluita diària”. Es pregunta també “quines 

il·lusions ens mouen” i diu que “són els nostres somnis, aquestes forces misterioses que 

ens mouen a l’acció i determinen les nostres decisions cada dia” i que “podem dir que el 

somni més poderós és progressar”. Afirma que progressar “de vegades significa disposar 

dels mitjans per a solucionar un problema que ens atabala”, que “gairebé sempre significa 

créixer, ser més lliure i poderós”, però que “aquí radica el gran engany” ja que “les 

il·lusions que aparentment ens fan avançar, en realitat es refereixen als mitjans, a les 

eines, els sistemes, que ens permeten aconseguir les metes somiades”. Afegeix que això 

és un tremend miratge, que “la persona, el jo íntim, continua sent el mateix” i que “no 

progressem” perquè “el progrés, posats davant de Déu, és ser més, segons la seva 

vocació i destinació”. Finalment, diu que no només cal “perfeccionar la màquina, 

l’instrument, sinó saber on ens condueix, amb quina energia comptem, quin és el camí” i 

que cal “avançar per aquí” perquè “això és l’únic que importa”.  

 

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, informa que el 

pelegrinatge diocesà d’adults “s’encamina enguany cap a Assís i 

Bolonya, llocs on es troben les tombes de dos grans sants de la 

història de l’Església: sant Francesc d’Assís i sant Domènec de 

Guzman” i ens convida a recordar “alguns trets dels ordes 

mendicants, dels que ells són dos grans exemples”. Diu que “els 

àmbits econòmics, socials, polítics i culturals d’Europa 

experimenten un conjunt de canvis profunds en els segles XII i 

XIII que incideixen en l’àmbit religiós i propicien una «nova 

espiritualitat»” i que “sorgeixen moviments anomenats 

«pauperístics» com a protesta contra l’enriquiment de l’Església i 

dels nous burgesos”. Afirma que “en aquest clima i en aquest marc trobem també el 

naixement de noves formes de vida religiosa: els canonges regulars i, sobretot, els ordes 

mendicants”, nascuts en aquest context del segle XIII. Diu que les característiques 

principals dels ordes mendicants són “la pobresa individual i col·lectiva, l’activitat 

apostòlica, la fraternitat, i finalment, la combinació entre la itinerància i l’estabilitat”, que 

aquests ordes (franciscans, dominics, mercedaris, trinitaris i carmelites) “neixen per a 

l’activitat apostòlica, per servir al poble com predicadors i catequistes, per ajudar-lo en la 

seva formació i en les seves necessitats espirituals” i que es caracteritzen també “per un 

profund sentit de fraternitat”. Finalment diu que “són síntesi de les experiències anteriors, 

és a dir, del monacat clàssic, dels clergues regulars i dels laics predicadors itinerants” i 

que  “la varietat dels ordes mendicants va facilitar la seva implantació en ciutats i també 

en els petits nuclis rurals al llarg de tot Europa”. 
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El bisbe de Vic, Romà Casanova, informa que “la nostra 

Església de Vic, en aquest dia en què celebrem la Jornada 

Diocesana, en el Dia de la catedral, comença el Sínode 

Diocesà” que “se celebra en comptades ocasions”, però 

que “la seva celebració no demana cap excepcionalitat” ja 

que “forma part de la nostra essència, com Església, el ser 

sinodals; és a dir, caminem junts”. Afirma que això no vol 

dir solament que el camí de l’Església el fem en comunió 

tots (pastors, religiosos i laics), sinó que “també en les 

opcions pastorals, a fi que l’evangeli arribi millor al cor de 

les persones, tots podem aportar la nostra visió, en 

l’escolta amatent de la voluntat del Senyor”. Diu que “la 

“cursa” del Sínode Diocesà és la recerca entre tots de la 

voluntat de Déu per a la nostra Església de Vic, per a les 

nostres parròquies i comunitats, per a tots i cada un de nosaltres”, que “el camí de 

participació primer i fonamental és la pregària i l’estar atents al que l’Esperit ens indiqui en 

aquest camí sinodal”, així com la participació. Destaca que “som cridats a participar tots 

en els grups sinodals parroquials i comunitaris, per pregar, reflexionar, dialogar i proposar 

junts”. Finalment, diu que “el nostre Sínode Diocesà pren el lema de Sínode per 

l’esperança, perquè vol ser una mirada al futur des de l’esperança que habita en el cor de 

l’Església; i, al mateix temps, l’esperança que els cristians volem aportar a tantes 

persones que cerquen i no troben, perquè, malgrat tenir tantes coses i tantes possibilitats, 

viuen sense l’alè fonamental per a seguir caminant: l’esperança”. 

 

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, diu que “ha començat 

el nou curs escolar amb l’horari normal dels centres docents, 

però també amb les activitats extraescolars que 

complementen l’educació dels infants en matèries i habilitats 

que els pares consideren importants per a la seva vida” i que 

“sovint, l’agenda dels infants resulta més atapeïda que la dels 

adults”. Afirma que aleshores ens podem fer preguntes com 

ara “tenen temps per jugar amb altres infants sense estar 

sotmesos a unes exigències? Poden cuidar la seva dimensió 

religiosa i espiritual?”. Precisament l’educació religiosa o 

espiritual és la que li sembla més important per reflexionar-hi, 

perquè la considera “essencial per al seu creixement com a 

persones”. Considera que “l’espiritualitat és quelcom que cal 

ensenyar, transmetre, encomanar”. Diu que “l’infant és considerat com una terra on cal 

sembrar la llavor de la fe”, que “és fonamental afirmar que l’espiritualitat de l’infant no 

s’adquireix a partir de la seva educació, sinó que forma part de la seva dimensió humana 

des del seu naixement” i que “l’infant neix ja amb una dimensió espiritual innata que caldrà 

ser educada i feta créixer”. Afirma que “certament que la forma de viure la dimensió 

espiritual és infantil” però que “no pensem que no és important perquè l’infant no té 

l’autonomia i la maduresa per decidir”. Finalment, diu que “no esperarem que ell decideixi 

per ensenyar-li a parlar, a caminar, a menjar, a llegir, a portar-lo al parvulari o l’escola i 

fins i tot per encomanar-li les nostres afeccions” i que “el mateix raonament, doncs, s’ha 

d’aplicar per educar l’espiritualitat cristiana”. 
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El bisbe de Solsona, Xavier Novell, recorda que el mes de setembre és un mes 

clarament marcat per l’inici del curs escolar, amb tot 

el que això comporta, tant en l’àmbit familiar com 

també en l’àmbit social i parroquial. En aquest sentit, 

diu que “una realitat pastoral de la nostra Església 

diocesana que es reactiva amb el nou curs és el 

“Seminari Menor en Família””, “un espai formatiu 

destinat a acompanyar nois majors de 12 anys a 

discernir la seva vocació” que ha anat fent un treball 

discret però concret i molt esperançador. Es 

pregunta on trobar els nois que puguin animar-se a 

formar part del “Seminari Menor en Família” i respon 

que “en el dia a dia de les nostres parròquies”. 

Afirma que “per a l’infant i el jove, qualsevol ocasió 

de viure i acréixer la fe en Jesús pot ser ocasió per 

plantejar-se la pròpia vocació”. Recorda que el 

“seminari”, per la seva etimologia, “és el lloc on es 

fan créixer les llavors” i que “la llavor, que és allò 

essencial, la posa Déu”, però que “a la comunitat cristiana li correspon de treballar bé la 

terra (cadascun dels seus membres) per tal que aculli i faci fructificar la llavor”, és a dir 

“vetllar perquè els infants i joves puguin sentir, reconèixer i respondre encertadament i 

amb confiança a la crida que Déu els adreci”. Finalment, demana que “tinguem, doncs, 

present el nostre “Seminari Menor en Família””, que “preguem per la seva tasca” i que hi 

col·laborem, “amb la certesa esperançada que Déu no deixa de fer arribar la seva crida al 

seu Poble”.  

Poden trobar les glosses senceres al web de la Conferència Episcopal Tarraconense 

(http://www.tarraconense.cat/)  i a la pàgina web de cada diòcesi.  

http://www.tarraconense.cat/


33 | 60 

  

Irrenunciables sobre l’estalvi 

16 September 2019 · per Cristianisme i Justícia  

Grup d’economia de CJ. 1.- Entenem com a estalvi una acumulació de béns o valors 

econòmics que pot respondre a diverses finalitats: previsió de futur; possible valoració de 

nous guanys; creació d’empreses; fons d’inversió; organitzacions culturals, benèfiques, 

altruistes, religioses, polítiques, etc. Cal distingir, per tant, l’acumulació de la 

intencionalitat. Tal com diu sant Joan Crisòstom, l’acumulació de béns per retenir i 

guardar és una forma d’idolatria. 

2.- Si atenem a l’acumulació de béns o valors, és absolutament irrenunciable des del punt 

de vista ètic que siguin béns o valors adquirits de manera legítima i legal, sense enganys, 

usurpacions, apropiacions injustes, corrupció, etc. Quan es donin aquestes situacions cal 

tornar als seus propietaris legítims o, si s’escau, a la societat, allò que s’ha adquirit en 

contra del dret i de l’ètica. Seguint una formulació tradicional diem que aquests béns 

“clamen pels seus amos”. 

3.- Atenent a les finalitats de l’estalvi, és irrenunciable examinar la intenció i distingir si es 

tracta de subjectes particulars o de col·lectius. No és el mateix un estalvi personal que un 

estalvi d’una societat fabril o comercial. Aquestes intencions o raons que motiven l’estalvi 

poden fonamentar-se en la racionalitat; la situació real o previsible; les bases ètiques, que 

es fonamenten en el que anomenem rectitud; els grans principis religiosos, que es 

fonamenten en la justícia, la caritat i el bé comú, i aquells valors relacionats amb els 

missatges de la revelació transcendent, en el nostre cas la revelació cristiana. 

4.- El que s’ha dit mostra la complexitat del tema. Amb tot, en una societat que s’ha de 

considerar civilitzada és irrenunciable el discerniment valoratiu sobre l’estalvi, i així 

contradir la realitat dominant del liberalisme radical que de facto produeix que el rics siguin 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/author/admin
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2019/06/11/el-discerniment-politic
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més rics i els pobres més pobres. “Pels seus fruits els coneixereu” va dir Jesús. Aquest 

sistema basat en la valoració d’una llibertat extrapolada dels drets humans i la destrucció 

de la terra al servei de la minoria rica, no es pot sostenir i exigeix una revisió radical de les 

bases financeres. És irrenunciable afrontar la realitat actual i no abandonar-la per la seva 

complexitat. No podem deixar en mans d'”aquest liberalisme” el present i el futur de la 

humanitat. 

5.- Tenint present que els béns de la naturalesa creada per Déu són per a tota la 

humanitat i que, per tant, han de cobrir les necessitats essencials per al manteniment i el 

desenvolupament de tots els éssers humans, aquell estalvi que impedeix aquesta finalitat 

ha de ser considerat fraudulent i que atempta al bé comú. Aquest bé comú és 

irrenunciable. No és admissible des del punt de vista ètic un estalvi que va en contra del 

bé comú. 

6.- Tota persona humana és social per origen, per dependència, per racionalitat, i pel fet 

de formar part d’una humanitat amb un origen i un destí que són comunitaris. Aquesta és 

la voluntat de Déu expressada repetidament en les Sagrades Escriptures i concretament 

en les paraules i la vida de Jesús. La Bona Notícia de Jesucrist ens exhorta i exigeix 

un ús de béns que tingui present als altres. Per tant, rebutja aquell subjectivisme que 

intenta atendre’s a si mateix i prescindeix dels altres. És irrenunciable aquest valor de 

fraternitat que es manifesta en l’ús recte dels béns, amb especial atenció a les persones 

que, per les diverses circumstàncies de la vida o per ser víctimes de l’explotació injusta, 

no tenen els béns fonamentals per viure i desenvolupar-se. 

7.- La finalitat dels béns amb 

vista a la humanitat exigeix de 

manera irrenunciable una 

política nacional i internacional 

recolzada en un dret que tingui 

present tots els humans i el 

manteniment de la mare terra, 

de manera que gestioni la 

convivència, el treball, el 

repartiment i l’ús de cara al bé 

comú. És irrenunciable el valor 

legal i polític que es dedueix 

del bé comú, del dret universal 

a una vida digna, i que pugui 

atendre tan com sigui possible 

les seves precarietats i 

limitacions.  

8.- El missatge de Jesús 

fonamenta aquesta dimensió 

humanitària dels béns en la 

confiança en el Pare i en la 

fraternitat universal. Repetides 

vegades exhorta a aquesta confiança en Déu i a donar als altres del que un és i té. Per 

tant, la finalitat de l’estalvi no és per al bé personal sinó per ajudar a aquesta fraternitat, de 

manera que els creients en Jesús mostrin amb la seva forma de viure que, confiant en 
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Déu, els béns que puguin acumular són per viure en austeritat i així comunicar-los als que 

més ho necessiten. Aquesta participació de béns pot ser directa o indirecta. És així com 

es pot anar assolint una nova humanitat. 

9.- Les primeres comunitats cristianes duien a la pràctica aquest missatge renovador 

bàsicament a través de tres actuacions, tant personals com comunitàries: la comunicació 

de béns, l’hospitalitat i els préstecs sense interès. Aquestes dimensions, contràries a la 

manera de pensar i valorar de l’imperi, tenien el seu fonament en la tradició d’Israel. En 

els llibres de l’Antic Testament trobem aquesta moral com a base de convivència, tot i que 

en gran part en temps de Jesús eren en la pràctica molt oblidats. 

10.- Des d’aquests inicis de la vida de comunitats cristianes aquestes tres dimensions 

s’han anat modificant, ampliant o desvaloritzant segons els temps i els esdeveniments. És 

una llarga història d’encerts i desencerts, de fidelitat i pecat. Però en aquest temps actual 

és irrenunciable aprofundir en el missatge bíblic, i més concretament en Jesucrist, de 

manera que no només es renovi aquesta concepció de l’estalvi com a mitjà d’arribar a una 

societat per a tothom, sinó que s’aprofundeixi la motivació espiritual i religiosa dels seus 

valors, que contradiuen en gran part el fet que visquem com sotmesos als nous imperis 

dels diners, de la competència, del subjectivisme explotador i de la desvalorització de la 

dignitat humana. Així ho van fer els Pares de l’Església, les comunitats religioses, molts 

moviments de renovació cristiana i la doctrina social de l’Església. Avui estem cridats 

també a reflexionar i actuar en conseqüència. No podem tancar els ulls i desentendre-nos-

en; és irrenunciable. 

 

 

 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2019/08/06/immigracio-propostes-realistes-en-clau-dhospitalitat
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Sabeu que podeu prohibir de rebre propaganda electoral? 

Us expliquem com 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/propaganda-electoral-deixar-rebre/ 

L’Institut d’Estadística espanyol (INE) permet de prohibir de cedir les dades dels 

ciutadans que ho demanin als partits polítics perquè els enviïn propaganda electoral. 

És un tràmit senzill que pot fer-se en pocs minuts i de moment ja ho han fet 112.000 

persones, segons que publica La Vanguardia citant fonts de l’INE. 

En aquesta web, qualsevol inscrit al cens electoral pot demanar de ser exclòs de la còpia 

que es lliura als partits per a l’enviament de la propaganda. El termini ja és obert i 

s’acaba tretze dies després de la convocatòria de les eleccions, que serà efectiva la 

matinada del 24 de setembre. És a dir, es pot demanar fins el 6 d’octubre. 

Hi ha dues maneres de fer-ho, amb el certificat digital reconegut pel Ministeri de Política 

territorial i Administracions Públiques espanyol –es pot sol·licitar ací– o bé amb el sistema 

Cl@ave del Ministeri d’Hisenda espanyol. El més comú és tenir accés a Cl@ve –es pot 

demanar ací–, utilitzat en molts tràmits en línia amb el govern espanyol. Una volta 

començada la sessió, apareix aquesta pantalla. 

Hi ha les dades del ciutadà que hi ha accedit i al final es pot sol·licitar l’exclusió de les 

còpies de partits polítics. Amb un sol clic, podem prohibir que ens enviïn la propaganda 

electoral. El sistema genera una justificant que pot desar-se. 

El cost de l’enviament de la propaganda electoral és de 56,5 milions d’euros i acapara el 

40% del pressupost de les eleccions, segons les dades del Ministeri d’Interior espanyol. 

En aquesta partida, s’hi inclouen també la tramitació del vot a distància i els avisos als 

membres de les meses. 

A aquesta xifra, cal sumar-hi tota la despesa dels partits polítics en l’elaboració de la 

propaganda, a més del paper i el plàstic que es fan servir. La gran quantitat de 

propaganda que originen unes eleccions com aquestes suscita les crítiques dels grups 

ecologistes pel dany que causa al medi. 

 

https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2009/03/20090331/certificado_digital.html
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html
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I Congreso Europeo de Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud 
Mental 

 

 

(ZENIT – 17 sept. 2019).- El profesor Paul C. Vitz presentó su Metamodelo en el I 
Congreso Europeo de Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud Mental, celebrado la 
semana pasada en la Universidad Abat Oliba CEU, en Barcelona. 
 
En el encuentro, participaron figuras de referencia como Sarah Lane de Edimburgo, 
Martín Echavarría, Michael S. Serwin, Werner May o Juan José Pérez Soba de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, o Mar Álvarez Segura, también 
entrevistada para zenit por Jordi Picazo. 
 
Es un esfuerzo en profundizar en la visión holística de la psicología y ciencias de la salud, 
al servicio del ser humano que es Hijo de Dios y para el cual lo somático tiene repercusión 
en el espíritu. El Congreso pretende ser una aportación importante, a nivel europeo y más 
allá, a la visión integral de la persona humana, que es espíritu encarnado.  
 
Paul C. Vitz 
El doctor Paul C. Vitz*, profesor emérito de Psicología de la New York University y 
Profesor de Divine Mercy University en Arlington, Virginia, concede esta entrevista 
exclusiva vía telefónica a Jordi Picazo, en exclusiva para zenit. 
 
El Dr. Vitz lleva más de 45 años trabajando con los 
mayores expertos de su país y del mundo en las 
teorías de la personalidad y en la conceptualización 
de qué nos hace personas humanas, para 
“recuperar la noción de qué es realmente la persona 
humana. Y para poder hacerlo debemos admitir la 
idea que los seres humanos tienen límites y que hay 
cosas que no podemos cambiar, porque esa es la 
forma en que estamos hechos”. Su trabajo de las 
últimas dos décadas se ha traducido en un volumen 
que saldrá a la luz en pocos días y que presenta su 
Metamodelo cristiano católico de la persona.  
A continuación, ofrecemos la entrevista exclusiva 
para zenit. 
 
*** 
Jordi Picazo: Dr. Vitz, usted trabaja intensamente 
el campo de la antropología /psicología, y más 
específicamente en los campos de la 
antropología filosófica y trascendental y la 
dimensión psicoespiritual del ser humano, para 
recuperar el saber sobre aquello que nos hace 
humanos. ¿Es esto una tarea urgente hoy? 
Paul Vitz: Estamos inmersos en una crisis cultural a 
nivel global a la hora de reconocer qué es lo 
específicamente propio de la persona humana. Y 
están los que dicen que no hay naturaleza alguna y 
que por tanto podemos manipular a la persona 

https://es.zenit.org/articles/dra-mar-alvarez-segura-estamos-constituidos-por-el-absoluto-nos-define-la-presencia-de-dios-en-nosotros/
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humana biológicamente, genéticamente, políticamente a nuestro antojo. Y esto lo llevan a 
cabo utilizando la ideología o la ciencia incluso, a manera de “escopeta cargada” para 
cambiar la concepción de la persona. De manera que ahora tenemos híbridos de animal y 
personas humanas, tenemos gente que se identifica con animales, tenemos la misma 
ambigüedad transexual etc. y estos son signos de la pérdida de comprensión de lo que es 
la persona. Están creando una enorme crisis de identidad tanto en la derecha como en la 
izquierda políticas. 
 
Ambos lados del espectro político están respondiendo a esto. La izquierda responde 
diciendo que no hay identidad, que no hay naturaleza humana, que podemos manipular a 
la persona y forzarla a nuestro gusto unas veces con una presión cultural que pretende 
definirla superficialmente, otras veces incluso pensando en arrimarse a alguna corriente 
científica y crear personas biológicamente friquis, híbridos etc., en esencia monstruos. 

 
Por parte de la derecha hay un retorno a la identidad basada en la raza, la identidad 
étnica, los nacionalismos. Y esta es la tradición en muchas culturas a lo largo de la 
historia, la de la lucha de una tribu contra otra tribu. En este contexto puedes referirte a 
por ejemplo los anglos y los sajones contra los celtas hace 2000 años en Inglaterra. Así 
que siempre hemos tenido identidades grupales basadas en la raza o la lengua, o en el 
asentamiento geográfico. Y si reduces todo a eso reduces todo a una crisis que dura 
desde tiempos ancestrales. Y reduces como consecuencia a la Persona a la cultura que 
quieras y a cualquier parámetro que se te antoje, porque controlando la biología y la 
cultura la persona se ve reducida a una crisis ya arcaica y ciertamente fascista. Tú decide 
– o bien una crisis de auto referencialidad confusa y sin sentido, o una crisis de conflicto 
entre cada grupo, tribu o raza. 
 
Tiene que haber una posición intermedia. Esos dos extremos son nuevas formas de 
idolatría. Las personas que se identifican con la extrema izquierda o la extrema derecha 
están en el fondo adorando una solución humana de la vida que no lleva a ninguna 
solución.  
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Así pues en nuestro metamodelo definimos la persona a un nivel teológico, a un nivel 
filosófico y luego a un nivel psicológico. Las tres definiciones son compatibles entre sí 
aunque existen en tres niveles conceptuales distintos, cada uno con su propia 
epistemología. También exploramos que la comprensión de una persona no es solamente 
la comprensión de sus traumas y de sus patologías pasadas. En lugar de eso, estamos 
muy en consonancia con el movimiento de la psicología positiva, que no es explícitamente 
religiosa, y estamos en consonancia con la noción de “desplegarse”, en un sentido de 
florecer. Una vez que sabemos lo que es la persona humana podemos conocer lo que 
significa “desplegarse”. Desplegarse es moverse hacia el objetivo de la persona, aquello 
para lo que estamos hechos. Pero no podemos desplegarnos a menos que conozcamos 
lo que somos y aquello para lo que estamos hechos. Presentamos la idea que hemos sido 
hechos para desplegar una vocación, una vocación de crecimiento espiritual personal, 
adoptar una relación de compromiso a algún estado de vida como el compromiso en el 
matrimonio, a una vida célibe o a la vida religiosa. Y estamos así comprometidos a 
desplegarnos a través de una forma de trabajo y de ocio creativo que ayude a la 
sociedad.  

 
Y esto es lo que ofrecemos en nuestro Metamodelo: un perfil de la naturaleza de la 
Persona con el que creo que la mayoría de las personas razonables podrán estar de 
acuerdo y al que podrán enfrentarse formal y seriamente, aun no siendo cristianas. Con 
algunas modificaciones este modelo es apropiado también para judíos, y posiblemente 
para ateos. Así que proponemos definir la naturaleza de la Persona en unas dimensiones 
que todos los pensadores deben finalmente abordar: por caminos de la teología, de la 
filosofía y de la psicología, puesto que para “desplegar” la Persona se requiere propósito, 
moralidad y niveles de comprensión por encima de la psicología básica. Y esto es lo que 
es nuevo en nuestro Metamodelo, la integración de estas disciplinas de una manera que 
se refuercen unas a otras. Y es un metamodelo también porque es un marco de trabajo 
en el cual pueden incluirse distintas teorías existentes de la personalidad (como las 
freudianas o junguianas) y distintos tipos de terapias (psicoanalíticas o las cognitivas-
behavioristas por ejemplo) siempre que constituyan formas verdaderas y útiles de terapia. 
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Jordi Picazo: “Desplegar” y empoderar, ¿no siempre sinónimos? 
Paul Vitz: Empoderar va de nosotros mismos, es todavía un arte de la auto adoración, la 
gente que dispone de mucho poder a menudo compite y se atacan los unos a los otros. 
Así, lo que consigues dando más poder a las personas es crear más conflicto. Porque el 
poder no es a lo que se supone que debemos aspirar. Se supone que debemos trabajar 
hacia un amor de donación hacia el otro, hacia el “desplegamiento” de nuestras 
capacidades. De esta manera, empoderamiento es estrictamente un término 
principalmente secular utilizado para afirmar que vamos a dar a la mujer poder de manera 
que pueda ser tan poderosas como los hombres. Y lo que esto significa es que hombres y 
mujeres lucharán con más ahínco. 
 

Jordi Picazo: Usted ha comentado que su equipo en la DMU (Divine Mercy 
University) en Arlington, Virginia está intentando hacer con la psicología lo mismo 
que santo Tomas de Aquino hizo con la teología. ¿Cuáles son los riesgos y peligros 
de dejar esta tarea urgente de perfilar las bases de la naturaleza humana a 
disciplinas reduccionistas? 
Paul Vitz: Así es. Este modelo tal y como lo hemos dado a conocer es la respuesta de 
santo Tomás de Aquino a la psicología moderna. El peligro del reduccionismo es que no 
hay comprensión de lo que es Propósito, o de lo que significa Desplegarse. Y así es como 
acabamos reduciendo nuestra condición a una substancia material que puede ser 
manipulada a voluntad según la forma de poder a tu disposición, tanto si es poder social o 
poder biológico. Eso es solamente el hombre autorreferencial, porque al fin y al cabo será 
un juego de poder: no hay en estos casos un propósito en la vida, no hay un sentido para 
la Persona, y en este momento la ausencia de propósito y sentido de la vida ya está 
causando estragos tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. 
Eso es lo que te trae el reduccionismo, al final del día, sin un sentido más trascendental. 
Ahora bien, ciertamente que puede haber otros conceptos de sentido trascendental, 
puede que tengas un sentido trascendental de ser judío, que puede ser en su mayor parte 
compatible con el nuestro desde el punto de vista cristiano católico, pero en cualquier 
caso tenemos los dos grandes Mandamientos – más aquello a lo que estamos llamados 
individualmente para poder “desplegarnos”: nos desplegamos amando a Dios y a los 
otros. Y eso anula la extrema derecha y la extrema izquierda. 
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Jordi Picazo: En cuanto al doble Mandamiento del amor que Usted menciona en el 
Nuevo Testamento en la Biblia de “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el principal y primer mandamiento. El 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22,37-39)”, 
se me ocurre pensar que la segunda parte es demasiado importante para olvidarla y 
a menudo es olvidada por muchos. Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo va uno a 
amar al prójimo? Creo que todo esto tiene mucho que ver con la sanación personal 
y “desplegamiento” fruto de la terapia que ustedes proponen. 
Paul Vitz: Esa es la función de una buena psicoterapia. El psicoterapeuta clínico o el 
terapeuta está hablando con alguien; y casi siempre con un “alguien” que en cierta 
manera está encerrado en una “prisión”. La prisión son las estructuras mentales que esa 
persona humana se ha creado y que la hieren. Y tu trabajo consiste en sacarle de esa 
prisión. Y en nuestro metamodelo hay mucho de los desarrollos de los últimos cien años 
en estas áreas. Después de todo, si Dios te ha creado, entonces a pesar del pecado y el 
abuso eres básicamente bueno. Y esto implica que es un pecado odiarte a ti mismo a 
quien Dios ha creado.  
Como paciente lo que quieres hacer con tus patologías es entenderlas conscientemente 
en primer lugar, y después lo que vas a hacer es establecer de alguna manera una 
agenda positiva para poder alejarte de ellas y dejarlas atrás, hacia un nuevo florecer 
desplegando tu persona: dejar atrás tus traumas y fuentes de sufrimiento. Como terapeuta 
esto significa que has dado a los pacientes más libertad. Pero simultáneamente debes 
poder proporcionarles el entendimiento de para qué sirve la libertad. Sirve para 
“desplegarse”, y les proporcionamos la descripción de lo que significa desplegarse. 
 
Jordi Picazo: Parece que hay una necesidad de articular claramente el lenguaje para 
este tipo de discurso, ya que la lengua puede también ser manipulada. 
Paul Vitz: Absolutamente cierto. Y ese es el motivo por el cual nuestro Metamodelo es el 
trabajo coordinado de muchas 
personas a lo largo de 20 años 
de esfuerzos. Y aunque los tres 
editores han liderado este 
desarrollo durante largo tiempo 
hay que reconocer a tantos otros 
que han contribuido. No es 
solamente pues un logro 
personal de ninguno de nosotros 
sino un esfuerzo grupal llevado a 
cabo sistemáticamente por 
medio del debate intelectual y de 
encuentros formales a lo largo 
de años de argumentaciones 
acerca de cómo lo 
presentaríamos al gran público. 
Y es así importante insistir en 
que lo que ofrecemos es un 
marco de trabajo, y es por ello 
precisamente por lo que lo 
describimos como un 
Metamodelo. Es un marco de 
trabajo que consta de 11 premisas básicas: tres teóricas, dos teleológicas y seis 
estructurales. Tomadas en conjunto pensamos que proporcionan una concepción 
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adecuada y muy útil de la persona (ver aquí las 11 premisas, sección C en pp 17 y 18 en 
.pdf en inglés).  
 
Nuestro Metamodelo no es una teoría particular de terapia, ni tan siquiera va de cómo 
aplicar la terapia a tu paciente. Decimos que introduciremos algunas ideas nuevas con las 
que trabajaremos, o que discutiremos: aspectos como la llamada a la virtud y la llamada a 
una vocación, o cómo vamos a “desplegarnos” una vez terminada la terapia. Es un 
“Meta”-modelo, “por encima”. No es una teoría más sobre la personalidad, no es como el 
Fourierismo o el Unionismo o la línea de trabajo de Carl Rogers, como explicaba antes. 
 
Jordi Picazo: ¿Ha tenido 
influencia en su estudio la 
“teología del cuerpo” de Juan 
Pablo II? 
Paul Vitz: Sí, ha tenido una gran 
influencia. Y de hecho Juan 
Pablo II había acabado de 
publicar ese material, su 
antropología, un año más o 
menos antes de que 
empezáramos a trabajar estos 
problemas. Luego, sí, en muchas 
maneras ha sido este trabajo 
nuestro una respuesta a sus 
conceptos y una respuesta 
también a la visión de Benedicto 
XVI de que la psicología y la 
teología pueden apoyarse una 
en la otra. Esta es una de las 
maneras de extender la razón 
más allá del mero experimento, 
más allá del pensamiento 
reduccionista. 
 
*Paul C. Vitz – ver siguiendo el 
vínculo la filiación y trabajo del Dr. Vitz 
**Jordi Picazo es profesor y escritor. Obtuvo un Máster en Filología Inglesa en la 
Universidad de Barcelona y esta colegiado como periodista en España y Reino Unido. 
 
 
 
Para saber más: 
Entrevista de Jordi Picazo (2 de agosto de 2018) al Dr Vitz  
Entrevista en zenit de Jordi Picazo a Mar Álvarez Segura, coordinadora del I Congreso 
Europeo de Antropología cristiana y Ciencias de la Salud Mental en Barcelona en 
setiembre 2019 
Los editores del Metamodelo han querido que esté al alcance de todos de forma gratuita 
en formato pdf para que todo aquel que quiere pueda leerlo. El libro editado saldrá estos 
días. Aquí dos capítulos del libro en el Press Kit. 
Ver aquí programa en la Universidad Abad Oliva de Barcelona, en la Universidad de 
Navarra en Pamplona, y en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en la Fundación 
Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. 

https://es.zenit.org/articles/entrevista-al-dr-paul-c-vitz-un-metamodelo-cristiano-catolico-de-la-persona/%22https:/
https://divinemercy.edu/psy-d-in-clinical-psychology/faculty-2/p
https://www.revistaecclesia.com/paul-vitz-confiamos-en-hacer-con-la-psicologia-m
https://es.zenit.org/articles/dra-mar-alvarez-segura-estamos-constituidos-por-el-absoluto-nos-define-la-presencia-de-dios-en-nosotros/
https://es.zenit.org/wp-content/uploads/2019/09/CCMMP-PressKit-2019-07-02.pdf
https://www/
https://www.unav.edu/documents/2832169/12935949/paternidad.jpg/
https://www.unav.edu/documents/2832169/12935949/paternidad.jpg/
https://es.zenit.org/articles/entrevista-al-dr-paul-c-vitz-un-metamodelo-cristiano-catolico-de-la-persona/%22h
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“La inseguretat no s’esgota empresonant”  
 

Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona 
LA VANGUARDIA. 22 SETEMBRE 2019 
 
Aquest estiu han aparegut als mitjans de comunicació constants notícies sobre la 
inseguretat a Barcelona. Imatges de robatoris, informació de baralles i cròniques 
d’homicidis. Les pàgines de successos han tornat a les portades dels informatius. Aquesta 
repercussió sobre la vida ordinària de les persones ens convida a algunes reflexions 
davant el risc que els mercaders de la por facin de les seves. 
 

La informació d’aquesta mena de successos ha creat un estat d’opinió que subratlla la 
implementació de les mesures de seguretat davant l’apogeu dels delictes. S’insisteix a 
augmentar la presència i acció policial, a castigar judicialment la reincidència, a promoure 
la reestructuració de les forces de seguretat i a cuidar la convivència ciutadana. El seny i 
immediatesa d’aquestes mesures, malgrat tot, ens deixa la impressió de treure’s el 
problema de sobre. Un problema mal definit sol ser un problema mal resolt. 

 

Si tenim més de 1.200 persones vivint al carrer, moltes d’elles al centre de la ciutat; si un 
20% de la població catalana està en risc d’exclusió social; si traiem els joves dels centres 
de tutela quan fan 18 anys sense residència ni permís de treball i malviuen a la nit; si la 
pressió turística i especulativa ha buidat els barris del cor històric –com el Gòtic– fins a 
deixarlos sense habitants que els humanitzin; si els demandants de protecció 
internacional vaguen per la ciutat sense futur, tenim un problema de salut social i sobretot 
de la vida de les persones. 

Les paraules del titular són del papa Francesc i les ha anades repetint en els seus 
discursos per les presons de tot el món. La inclusió social és la millor solució a la 
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inseguretat social. Si traiem i apartemles persones sense capgirar la dinàmica d’exclusió 
de l’habitatge, de la feina o de la integració anem per mal camí. 

 

Implementarem la policia, creixeran les presons i com ja passa en altres grans ciutats 
s’alçaran les urbanitzacions emmurallades per als més privilegiats en aquest abisme de 
desigualtat. És cert que no n’hi ha prou amb la ingenuïtat irresponsable de no perseguir 
els delictes. La seguretat és un dels grans béns de les nostres societats; de fet, cada 
vegada són més els que demanen refugi més per inseguretat que per fam. A més, els 
més vulnerables són les principals víctimes de la inseguretat i els que no tenen mitjans 
per protegirse.  

 

Per als pragmàtics de torn, però, cal recordar que la inversió en seguretat és la menys 
rendible, ja que tendeix a actuar a última hora i quan el problema s’ha cronificat. És 
evident que fa falta una actuació multifactorial, però la preocupació central ha de ser la 
vida de les persones, i les actuacions socials són urgents perquè aquests problemes 
creixeran. Les administracions públiques estan superades no només pel que fa als 
pressupostos sinó també a la capacitat d’intervenció global. 

 

Els ciutadans estem cridats a la lucidesa. Els cants mortals de les sirenes de l’extrema 
dreta ja alimenten l’alarma per després aixecar murs, tancar els ulls i cridar: “Campi qui 
pugui”. Per millorar la salut social dels carrers cal millorar la situació de les persones. No 
n’hi ha prou de vigilar la nostra cartera o mòbil perquè no surti de la bossa de mà o 
d’atendre les ombres que ens persegueixen a la nit. Cal preguntarse, doncs, què està 
passant a les nostres ciutats? “No tot està perdut, perquè els éssers humans, capaços de 
degradarse fins a l’extrem, també poden sobreposarse, tornar a optar pel bé i 
regenerarse, més enllà de tots els condicionaments mentals i socials que els imposin”. Ho 
diu el papa Francesc a la Laudato sí. 
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Hi ha esperances per al futur 
 

Joan Enric Vives , arquebisbe d’Urgell 

LA VANGUARDIA. 22 SETEMBRE 2019 

 

Fa quinze dies que el curs escolar ha recomençat, les vacances ja estan lluny i estem 
tornant a programar el cicle de tota mena d’activitats,tambéles pastorals i formatives. 
S’obre un nou temps de gràcia i de servei! Ens convé refer la nostra esperança amb el 
consol de Déu, fer confiança i reescoltar el profeta Jeremies: “No ploris més, eixuga’t les 
llàgrimes, perquè les teves penes seran compensades. Hi ha esperances per al teu futur” 
(Jer 31, 1617). 

 

 

Tinguem presents alguns esdeveniments que marcaran aquest curs 2019-2020: 

 

• Els viatges del papa Francesc, com el recent a l’Àfrica i el pròxim a l’Àsia que, tal 
com suggereix Andrea Tornielli, sempre són significatius perquè són llocs 
empobrits o perquè marquen llavors de futur. Ell espera que copsem i estimem la 
vida dels cristians que hi treballen amb esperança i vitalitat. 

• La pròxima creació de cardenals va marcant la renovació del col∙legi cardenalici 
en la línia renovadora del Papa. El 5 d’octubre hi haurà l’arquebisbe de Rabat, el 
cardenal Cristóbal López, un salesià molt vinculat a Catalunya des de la infància, i 
el cardenal Miguel Ángel Ayuso, compromès en el diàleg interreligiós i expert en 
l’islam. 

• Convé no deixar d’acollir les millors aportacions del document Christus vivit del 
papa Francesc sobre les moltes propostes del sínode dels joves de fa un any, que 
ajudaran a millorar la pastoral juvenil i a acollir les aportacions dels joves a 
l’Església, i també aprofundiran en el discerniment vocacional. 

• Aquest octubre celebrarem el mes missioner, per revifar l’esperit missioner “en 
sortida” de les comunitats cristianes, estimant els missioners actuals, ajudant-los i 
acollint la crida del Senyor a anar per tot arreu, sense tancarnos, anunciant 
l’Evangeli de la pauide l’amor. 
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• Del 6 al 23 d’octubre tindrà lloc el sínode de bisbes a Roma sobre l’Amazònia, 
que amb 6 milions de km² constitueix la selva tropical més extensa del món i la 
“gran reserva verda”. Es formularan i respondran els reptes pastorals, 
mediambientals i d’atenció als pobles i cultures indígenes, amb l’objectiu 
d’identificar nous camins per a l’evangelització d’aquesta porció del poble de Déu, 
especialment dels indígenes. 

• La inestabilitat política a Catalunya i a Espanya també marca l’inici d’aquest nou 
curs: les sentències del judici del procés, que podrien aportar forta crispació; la 
necessitat de trobar camins reals de diàleg i de reconciliació pel bé de tota la 
societat catalana i espanyola, i la necessitat que tenim de buscar solucions, ni que 
siguin parcials, que apuntin a un futur de convivència en pau, de concòrdia i 
progrés, que és el que tothom anhela. 

• Durant el 2020 s’escaurà la commemoració del 25è aniversari del Concili 
Provincial Tarraconense, i serà bo repassar-ne les resolucions i adonarnos del 
valor d’aquest esdeveniment col∙legial entre les diòcesis amb seu a Catalunya i 
com podria ser referent encara avui en molts aspectes. 

• •I el març del 2020 hi haurà renovació a la Conferència Episcopal Espanyola, 
com ja n’hi ha hagut a la Conferència Episcopal Tarraconense, amb el 
nomenament del nou arquebisbe metropolità i president. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estiguem oberts a l’acció de l’·Esperit. “Hi ha esperances per al nostre futur”, ens diu el 
profeta... Bon curs 2019-2020! 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

Editorial PPC, librería Paulinas y Escuela de Animación Bíblica 

 

 

 

 

 

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 

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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Germanes Hospitalàries 
 

 

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 

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  

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC17.pdf
http://www.puelles.cat/
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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 
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://www.teologia-catalunya.cat/recursos/arxius/20190704_0941CATALA_compressed_(7).pdf
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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 

 

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. 

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
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=14688&qid=1269648
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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 

 

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. 

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. 

https://gallery.mailchimp.com/2c5ec68e8ea63ae99b2018f86/files/3cf49cec-4860-460a-abc6-e719d0596679/39689_Cova_Manresa_2019_20_CAT_CS6.pdf
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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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Espai d'Interioritat Francesc Palau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUSP INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS ACADÈMIC 2019 - 2020 

L'Ateneu Universitari Sant Pacià inaugura oficiament el curs acadèmic 2019-2020 en 
dues parts. Els actes es desenvoluparan de la manera següent: 
A les 10:00 h, Celebració de l’Eucaristia, presidida enguany pel nou Vice-Gran Canceller, 
Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona, a la Capella del Seminari Conciliar de 
Barcelona 
A les 11:15 h, Acte Acadèmic a l’Aula Magna: 
   - Salutació i obertura de l’acte a càrrec del Cardenal Joan-Josep Omella, Gran Canceller 
   - Memòria del curs 2018-2019, a càrrec del Dr. Miquel Ramon Fuentes, secretari 
general de l’AUSP 
   - Parlament del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’AUSP 
   - Lliçó inaugural: «El debat teològic en la crisi iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi 
Bizantí» 
a càrrec del Dr. Albert Viciano Vives, professor de la Facultat Antoni Gaudí (AUSP) 
   - Cloenda de l’acte a càrrec del Cardenal Joan-Josep Omella, Gran Canceller 
   - Intervencions musicals a càrrec de la Capella Sacra de Catalunya (director: Sr. Albert 
Pàmies) 
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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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Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Consueta de sant Francesc 
Els propers dies 4 i 5 d'octubre, coincidint amb la festa de sant Francesc d'Assí, tindrà lloc la 
presentació de "La Consueta de Sant Francesc". Es tracta d'una peça teatral mallorquina 
medieval que es representava a l'illa de Mallorca abans del segle XVI. L'obra narra la vida 
de sant Francesc d'Assís i la seva conversió, des d'una vida dissoluta i plena de dispendis a 
una de totalment virtuosa, i com els seus primers deixebles van continuar el vot de pobresa 
i humilitat iniciat pel sant. 
 
Les presentacions tindran lloc: 
- Divendres, 4 d'octubre, a la Biblioteca de Catalunya (carrer Hospital, 
56 de Barcelona) a les 20:30h. 
- Dissabte, 5 d'octubre a les 12h al convent dels Caputxins d'Arenys de Mar (carrer Santa 
Maria, 7), i a les 18h. al convent de Sarrià (Av. 
Cardenal Vives i Tutó, 2 de Barcelona). 
Per cloure l'acte de presentació, el Grup de Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, representarà 
l'obra teatral en la versió modernitzada. 
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INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DON BOSCO 
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MARIA VICORIA TRIVIÑO PRESENTA “EL ABRAZO DEL SERAFÍN” 
 

 
 
 

FECC INFORMA  núm. 740   Data: 23.09.2019 
 
 

 
 
Considerem que es pot exigir respecte i un comportament lleial 
 

L’escola concertada representa, per la seva dimensió, trajectòria i compromís social, un 
valor afegit que genera grans oportunitats per al sistema educatiu en el seu conjunt. I 
integrada en el Servei d’Educació de Catalunya, contribueix a fer de Catalunya un país 
pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme el seu projecte 
vital en un context de llibertat. Una missió que les escoles concertades i les organitzacions 
que les representen realitzen amb lleialtat a les institucions del país i, en especial i com a 
primer referent, amb el Departament d’Educació. 
 
L’escola i les famílies de la concertada estan fermament compromeses en la lluita contra 
la segregació escolar. Per això, i al costat de la majoria de representants de l’arc 
parlamentari i institucional, del Síndic de Greuges i del Departament d’Educació, 
subscrivien el 18.03.2018 el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.  
 
Com és conegut, el pacte afirma que la segregació, especialment per motius econòmics, 
es produeix tant en la concertada com en la pública, que va més enllà de l’àmbit educatiu, 
ja que una de les causes és la segregació residencial, i que per aconseguir la 
corresponsabilització de tots els centres, públics i concertats, és imprescindible abordar el 
problema d’infrafinançament del sistema. Acceptant que la norma és l’expressió d’un 
pacte, com a centres concertats i com a Escola Cristiana de Catalunya, creiem i accepten 
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la nostra coresponsabilitat. Per principi d’actuació, però també perquè la norma així ho 
indica. Però la coresponsabilitat afecta tots els actors, cadascú actuant segons la seva 
legitimitat i competència.  
 
Per al desplegament del Pacte s’han creat també unes comissions d’estudi, la del cost de 
la plaça escolar i la de propostes de redacció d’un nou Decret d’Admissió d’alumnes, on 
participen representants de les titularitats i dels pares i mares del nostre sector. 
 
Resulta que, gairebé finalitzats els treballs de les comissions, les escoles i famílies de 
l’escola concertada han abandonat les sessions de treball a l’espera d’una resposta del 
Síndic de Greuges i del Departament d’Educació.  
 
El motiu d’aquest abandonament? Quina resposta espera el sector? 
 
Les declaracions del Conseller d’Educació al setmanari El Temps (10 setembre 2019), 
que es poden llegir íntegrament clicant aquí, han produït un greu impacte en aquests 
treballs i també en el sector. Aquestes declaracions no només menystenen la feina que 
durant mesos han fet les comissions en interès del sistema, sinó que neguen la major, 
que és la garantia de la gratuïtat de la plaça escolar a través d’un millor finançament de tot 
el sistema, en particular de la millora de mòdul econòmic per a les unitats amb concert. 
 
Ens preguntem si es pot afirmar que “(t)reballem per un finançament asimètric. Això no vol 
dir més finançament en el seu conjunt, sinó una redistribució”, o que a la pregunta “la 
principal federació d’Ampes, la Fapac, i el principal sindicat entre els mestres, la USTEC, 
s’han oposat al pacte contra la segregació, precisament, perquè consideraven que 
comportaria més ingressos per a l’escola concertada” i contestar: “Si ho consideraven, no 
reportarà més ingressos per a la concertada”. I quan a la pregunta: “Vostè es pot 
comprometre que aquest pacte contra la segregació no comportarà més ingressos públics 
per a la concertada?”, el Conseller respon: “És que l’escola concertada no ha de tenir 
ingressos”, i a la següent “Refaig la pregunta. Aquest pacte contra la segregació suposarà 
un augment del finançament a l’escola concertada?”, contesti: “No”.  
 
El sector ha demanat al Síndic que requereixi al Conseller una explicació del contingut i 
abast d’aquestes declaracions, i ens consta que ha fet gestions en aquest sentit. També 
s’ha posat en coneixement de Presidència de la Generalitat el contingut d’aquesta 
entrevista, fet per un membre del Govern. El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
també n’és coneixedor. I el mateix Departament d’Educació ha estat posat en antecedents 
pel mateix sector. 
 
Ens trobem davant d’un dilema. Paga la pena continuar treballant per un Pacte que ha 
estat tant profunda i gratuïtament qüestionat per qui l’ha d’executar? Recolza el Govern 
aquesta opinió? És l’enfocament que envers la concertada té un dels partits que governa 
en coalició? Tot plegat mereix una explicació pública del Conseller, o del mateix Govern. 
 
La lleialtat és cosa de tots, i trair-la duu conseqüències. La concertada forma part de la 
solució dels reptes de la segregació. Continuem mereixent la confiança de la tercera part 
de les famílies d’aquest país i no ens mereixem aquest menysteniment. 
 
No donar explicacions serà una grau falta de respecte aquests milers de famílies, també 
als treballadors que s’esmercen cada dia en la lluita contra aquesta xacra. L’esperem. 
 

https://www.eltemps.cat/article/8039/els-pressupostos-de-2020-seran-linici-de-la-reversio-de-les-retallades
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Considerem la bondat del Pacte contra la Segregació escolar i lamentem que es torpedini 
la possibilitat, recollida en el Pacte i prevista en la LEC, d’un finançament del mòdul del 
concert que faci possible lagratuïtat de l’escola per a tothom. 
 
Mentrestant, la nostra comunitat educativa, i tots aquells que dispensen a la concertada el 
respecte que es mereix, són creditors de conèixer aquestes declaracions. Us demanem 
que feu la màxima difusió del contingut de l’entrevista, en especial als nostres pares i 
mares. La concertada la construïm i la recolzem amb la solidaritat i fermesa de tots. 
Actituds que, ben segur, seran de menester 
 

 

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  
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