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ARA 
 
El temps i l’espai són dues coordenades imprescindibles. Tota la nostra vida es 
desenvolupa dins dels seus límits. La dimensió lúdica, inclosa l’esportiva, no s’entén fora 
dels seus marges. Amb el cronòmetre i la cinta 
mètrica ens fa l’efecte que els controlem. 
Determinades escoles han triat la paraula ara com a 
lema educatiu del curs. 

 L’ara és el moment en el qual conflueixen de 
manera vertiginosa el passat i el futur. Cada 
persona tendeix a prioritzar un d’aquests tres temps 
verbals. N’hi ha que s’instal·len en el passat. No 
l’obliden, sinó que se submergeixen en el pretèrit i 
intenten trobar les raons de la seva existència i 
recordar les ferides sofertes… La nostàlgia i el 
ressentiment són actituds que acompanyen. Les 
llàgrimes i el sofriment en són la constant. El perdó 
resulta impossible. Consumeixen la seva energia 
davant del mur d’un passat que no es pot 
reescriure. Una víctima, instal·lada en el que ha 
passat, no en deixa de ser mai i la resiliència és una 
quimera. N’hi ha que s’instal·len en el futur. Els 
ressorts de la il·lusió o de la por es disparen quan 
es tracta d’endevinar el futur. Quantes persones 
pateixen per coses que no passaran mai! Les seves 
agendes estan plenes de plans que s’esvaeixen 
amb el pas del temps. Fan servir l’energia per somiar un futur sense posar-hi gairebé mai 
els mitjans per aconseguir-lo. Es volen anticipar els fets llegint l’horòscop, que 
proporciona la sensació vaga de control. La vida gairebé sempre sorprèn, per això és 
millor viure-la que encotillar-la. 

L’ara és la irrupció de l’eternitat en l’itinerari del temps. L’eternitat només coneix el 
present. Nosaltres podem gaudir-la per instants, viscuts des de la fugacitat. Com visc ara 
el meu passat sense encadenar-m’hi? Com projecto ara el meu futur sense apartar-me de 
la realitat actual? Tot és present en Déu. En l’escletxa de l’ara puc detectar la presència 
de l’amor incommensurable de Déu. Viure l’ara em permet sintonitzar amb mi mateix, amb 
els altres i amb el món des de l’òptica de Déu. 
 

US INVOCO EN HORES DE PERILL [salm 85] 
 

Aquí (Catalunya) i ara (octubre de 2019) vivim hores de perill. No es d’estranyar que un 
grup de cristians convoqués a Montserrat una vetlla de pregària. En aquest número de 
l’Horeb recollim alguns textos que van ser llegit al llarg d’una pregària que va durar una 
hora i tres quarts, en un clima de recolliment. Al primer salm de laudes de dimarts passat 
resàvem: “Us invoco en hores de perill”. La sentència judicial, gairebé imminent i 
probablement serà feta pública el dilluns 14, està generant un expectació que pot 
esdevenir un terratrèmol, segons sigui el seu contingut. L’oració té un sentit profund i pot 
ajudar a fonamentar una postura i purificar a la llum de l’Evangeli uns sentiments que 
estan a flor de pell.  

D’entrada 
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Ahir, a la Vanguardia, Antoni Puigverd al seu article “Una pista d’aterratge” va escriure: 
“Ja tothom té clar que aquest malestar ha vingut per quedarse.Trigarem molt a sortir del 
laberint. Què es pot fer, mentrestant? Què es pot fer per evitar que aquest malestar arreli 
per sempre? En primer lloc, no tenir por de posar pau allà on tots, aquí i allà, volen brega. 
En segon lloc, posarse incondicionalment al costat dels perdedors, és a dir, dels 
condemnats. No per acceptar les seves tesis, però sí per fomentar el retrobament. O 
Catalunya és empàtica amb els condemnats o es dividirà, ara sí, irreversiblement. Si es 
van equivocar, ara ja no compta. Tampoc no servirà de res queixarse dels jutges del 
Suprem: si es van deixar endur pel clima de venjança que impera a Espanya (aquest 62% 
que no volen indult), ja ho decidirà el tribunal europeu. L’important és que els presos surtin 
de la presó, com més aviat millor: indult, amnistia, el que sigui. Cal que els catalans, 
pensin com pensin, treballin decididament en aquesta direcció”. Una reflexió per pensar-
se-la bé. 

Un pensament de Joan Chittister, que podem eixamplar a la situació actual, pot ajudar-
nos a no defugir el diàleg sincer aquí i ara: “El silenci covard sembla estar d’acord amb 
tots; però, en definitiva, contribueix més a la divisió que a la unitat. No qüestiona res, no 
entén res, no fomenta res en grup. Té a veure més amb la seguretat que amb el 
creixement".  

 

EL SÍNODE SOBRE L’AMAZONIA 
 

S’ha iniciat el Sínode l’Amazonia. Al proper número de l’Horeb, publicarem alguns dels 
textos més significatius. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluís Serra Llansana 
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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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« 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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INAUGURACIÓ DE CURS DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL  

LLIÇÓ INAUGURAL CURS 2019-2020 A CÀRREC DE VÉRONIQUE 
MARGRON, PRESIDENTA DE LA CONFERÈNCIA DE RELIGIOSOS 
I DE RELIGIOSES DE FRANÇA 

 
El Patronat de la Fundació Joan Maragall es complau a convidar-vos a la inauguració del 
curs 2019-2020 i a la conferència que amb el títol 

CRISIS A L’ESGLÉSIA CATÒLICA, COM ENS EN PODEM SORTIR? 
pronunciarà Véronique MARGRON, presidenta de la Conferència de Religiosos i de 
Religioses de França 
 
L’acte tindrà lloc el dilluns 21 d’octubre a les 19h a la Sala d’actes del Seminari Conciliar 
de Barcelona (Diputació, 231) 
 
Al final de l’acte es farà públic el nom del guanyador de l’Ajut a la Formació que atorga la 
Fundació. 

ENTRADA LLIURE. AFORAMENT LIMITAT 
Conferència pronunciada en francès amb servei de traducció simultània 

 

Véronique MARGRON és una veu escoltada i reconeguda de l’Església Catòlica. 
Religiosa dominica, presidenta de la CORREF (Conferència de religioses i religiosos de 
França) i diplomada del servei de la protecció judicial de la joventut. Va treballar amb 
joves delinqüents durant sis anys. En el camp de la teologia està especialitzada en temes 
ètics i treballa en qüestions relacionades amb temes existencials com la soledat, el 
sofriment, la vida afectiva, el final de la vida... 

Els darrers temps ha reflexionat per detectar les arrels del mal en les estructures de 
l'Església i buscar possibilitats de recuperació en els seus fonaments espirituals, dins 
“l’ètica de la conversió”. 

Ha publicat una dotzena de llibres. El darrer Un moment de vérité (Ed. Albin Michel, 2019) 
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OFERTA ESPECIAL PER ALS MEMBRES DE L’URC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA OBERTA: HISTÒRIA DE LA VIDA RELIGIOSA I ESPIRITUAL 

Professor: Dr. Lluc Torcal, O.Cist. 

 

Assignatura del Màster d’Història i Patrimoni cultural de l’Església 

Itinerari: Història de l’Església 

Curs 2019-2020 

 

 Descripció de l’assignatura:  

El seguiment de Crist sota la inspiració de l’Esperit Sant ens fa cristians, deixebles. Però 
aquest seguiment és personal i, per això, cadascú és una obra mestre de l’Esperit: única i 
irrepetible. Tot i això, alguns segueixen el Crist per vies semblants, vivint l’Evangeli sota 
inspiracions anàlogues, sota un mateix carisma. Cada carisma és una forma 
d’espiritualitat diferent, sempre seguint el mateix Crist i sota el mateix Esperit, però deixant 
entreveure aspectes particulars d’aquest seguiment i del mateix Senyor Jesús que invita a 
seguir-lo. Els carismes, les formes d’espiritualitat, les diferents formes de vida religiosa,  
han estat presents al llarg de la història multisecular de l’Església, i encara avui, la 
fecunden.  

El curs pretendrà fer una aproximació a les grans línies que defineixen les múltiples 
espiritualitats i formes de vida religiosa, procurant mirar d’entendre quin és el cor de cada 
una d’elles per descobrir allò que les diferencia i, sobretot, allò que reflecteixen del misteri 
del seu Mestre.  

 

Temari abreujat: 

1. La comunitat apostòlica: l’inici de tota experiència religiosa 
2. El primers màrtirs: el testimoni de la dimensió profètica 
3. L’inici del monaquisme: anacoretes i pares del desert 
4. Sant Benet: l’estabilització del monaquisme cristià 
5. Les reformes benedictines. Els cistercencs. 
6. Els mendicants: els franciscans 
7. Els mendicants: els dominics 
8. La devotio moderna com a estil 
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9. La crisi protestant 
10. La contrareforma: els carmelites 
11. La contrareforma: els jesuïtes 
12. Les societats de vida apostòlica: l’Oratori romà i les Filles de la Caritat 
13. El desplegament de la caritat i el servei social: escoles i hospitals 
14. Perfectae Caritatis i la vida religiosa post conciliar 

 

Valor lectiu: 2,5 ECTS 

Dates: 31 d’octubre, 28 de novembre, 19 de desembre, 16 de gener, 27 de febrer, 12 de 
març i 2 d’abril (7 sessions, sempre en dijous) – De 18,00 a 19,30 h 

Taxes acadèmiques: 197,50 € / 177,50 € alumnes oients 

Preu especial per als membres de la URC: 99,00 € 

 

 

Informació i inscripcions fins el dia 25 d’octubre:  

Secretaria de la Facultat Antoni Gaudí 

Diputació, 231 - 08007 Barcelona – Tel. 93 453 49 25 / 655 819 571 

secretaria@edusantpacia.cat – www: facultatantonigaudi.cat 

 

 

mailto:secretaria@edusantpacia.cat
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PAPA FRANCESC 
 

A les participants en el Capítol general de la Congregació de Jesús-María 

 

Sala del Consistorio 
Sábado, 5 de octubre de 2019 

Queridas hermanas: 

Las saludo con alegría en la celebración de vuestro 37 Capítulo General, y junto a 
ustedes quiero extender este saludo a las hermanas que trabajan por el mundo y a todos 
los miembros de la Familia Jesús-María. Quiero recordar también a los más pequeños, a 
los niños de vuestras escuelas y colegios. El tema que habéis elegido para este Capítulo 
es: “En camino, con esperanza, como una familia apostólica”, teniendo como icono bíblico 
la Visitación de María (cf. Lc 1,39-56).  

Santa Claudina Thévenet inició esta obra apostólica sobre lo pequeño, sobre la pobreza. 
En estos 200 años se ha extendido fecundamente por todo el mundo, hasta estar 
presente hoy en 28 países, 4 continentes. Esta historia nos habla de un caminar sin 
descanso. Siempre en camino, como María en la Visitación, atenta a las necesidades. 
Caminando de prisa, pero no ansiosa. Siempre en camino, con alegría y esperanza, para 
poder comunicar a todos la bondad y el amor de Dios. En este sentido me gustaría 
sugerirles tres senderos para seguir caminando; y los tomo de la oración que les sirvió a 
ustedes para la Congregación del Capítulo general.  

El primer sendero es ser testigos de la bondad misericordiosa de Dios. El nombre de Dios 
es misericordia. Esta ha sido la experiencia fundante de santa Claudina, el conocimiento 
de la bondad de Dios, misericordioso que perdona. Desde aquel día en la que ella misma 
presenció el fusilamiento de sus propios hermanos y el mensaje que ellos le confiaron: 
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“Claudina, perdona como nosotros perdonamos”, vuestra Fundadora, supo mirar la 
realidad desde Dios que es bueno y ama a las personas con un amor sin condiciones. 
Una vez cuando hablé de esto, después vino una persona que había escuchado este 
mensaje de misericordia y me dijo: Dios siempre es perdedor, siempre pierde. Y sí, 
parece que sí, no le interesa ganar, le interesa que nosotros ganemos. Esa es su 
misericordia. Dios nos mira y experimentamos su misericordia; con su bondad cambia la 
realidad amándola. Sería bueno en estos momentos del Capítulo que revisaran y 
recordaran vuestra vida, vuestra vocación, misión a luz de esta mirada, para seguir siendo 
tocadas por Dios, presente en las miserias de nuestro tiempo. Sólo con esta mirada se 
hacen nuevas todas las cosas; sólo dejándonos mirar por el Señor, como la Virgen María 
(cf. Lc 1,48), podremos nosotros mirar la realidad con los ojos de Dios y ser sus testigos, 
pues la mirada de Dios cambia, nos cambia, educa, educa nuestra mirada.  

Necesitamos mirar nuestro mundo con simpatía, sin miedo, sin prejuicios, con valentía, 
como lo mira Dios, sintiendo nuestros los dolores, los gozos, las esperanzas de nuestros 
hermanos; desde ahí anunciar con la vida y la palabra, y hacer «conocer y amar a Jesús y 
a María», con la creatividad de diaconías y obras de apostolado. «¡Cuán bueno es Dios!» 
fueron las últimas palabras de Claudina. Sean estas palabras también las de ustedes en 
vuestros senderos, todos los días. 

 

El segundo sendero para caminar es la vida de fraternidad y solidaridad. Ustedes son un 
cuerpo apostólico que vive en comunidad fraterna. De este modo se animan unas a otras 
al seguimiento de Jesús y suscitan nuevas vocaciones. Es necesario ahondar en la 
comunidad con relaciones cada vez más evangélicas, de modo que pasen a ser 
fraternidades cada vez más apostólicas, hermanas en misión, capaces de “contagiar” a 
otras jóvenes para que puedan seguir esta forma de consagración. Para esto hace falta 
abrirse al encuentro con los jóvenes, no les tengan miedo, no les tengan miedo: a través 
de vuestro testimonio de vida podrán ver en ustedes algo diferente que el mundo no les 
puede ofrecer: la alegría de seguir a Cristo. Pero la alegría como una de las notas de la 
propia vida, ¿no? A mí me da pena, lo confieso, cuando veo religiosos o religiosas tristes, 
tristes, con cara de velorio, cara de funeral. Y a mí, me vienen ganas de decirle: Decime, 
¿qué desayunaste hoy, café con leche o aceite? ¿O vinagre?  

La alegría, por favor, ese mirar con paz, con sonrisa, sale de adentro, y escápense de la 
espiritualidad: “sí, pero”. El “sí, pero”. El “pero”, ese es un camino hacia la tristeza 
siempre. 

La vida fraterna en comunidad es profecía para el mundo. Vuestra Fundadora les decía 
«que la caridad sea como la niña de vuestros ojos» (Positio, p. 231) para que este gran 
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deseo abra en ustedes relaciones fraternas, de comunión que puedan ser signo del 
Evangelio. Este mismo camino se abre a la solidaridad con el resto de nuestros 
hermanos, compartiendo cuanto son y cuanto tienen. En colaboración con la Familia de 
Jesús-María y sus colaboradores en la misión, sigan construyendo redes de comunión y 
de solidaridad. Se trata como decían en la oración por el capítulo de “amar y servir sin 
condiciones”. 

El último sendero que me gustaría señalar es discernir y tener la valentía de ir más allá. 
Siempre más allá. Hay un canto muy lindo que suelen cantar los jóvenes que es: “Más allá 
de las fronteras”. ¿Lo conocen? Y los jóvenes cantan eso, ¿no? Siempre más allá. La 
Iglesia es misionera, porque Dios es el primer misionero. Dios se abre en salida, entra en 
el mundo y asume lo humano. Ustedes participan de esta misión con su vida y su 
apostolado, pues el testimonio es primordial en la evangelización (cf. Pablo VI, Exhort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 69). Pero como el amor se demuestra en las obras, no se cansen de 
hacer conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que realizan. Se debe 
recordar que empezó cuando santa Claudina acogió a dos huérfanas abandonadas en el 
pórtico de la parroquia de Saint Nizier, pero los nuevos escenarios les están pidiendo 
también, de forma creativa, nuevas formas de evangelizar y de misionar, y de hacer 
conocer a Jesús y María. No tengan miedo, si van en comunidad, si tienen el apoyo de la 
fraternidad, y saben discernir, no hay que temer. Porque una cosa linda en nosotros es 
que cuando nos equivocamos, tenemos la posibilidad de volver atrás. Cuando vamos con 
la comunidad, con el Señor y con buen discernimiento.  

 

Se necesita salir «fuera de la puerta» (Hch 16,13), como lo hiciera también vuestra 
Fundadora, pero no para hacer una memoria conmovedora, sino para volver a encontrar 
el carisma in statu nascenti. O sea, el carisma apenas nacido. Se requiere discernimiento 
para saber ir más allá y plantearnos si nuestros apostolados y nuestras obras, nuestras 
presencias, ministerios responden o no a lo que el Espíritu Santo pidió a santa Claudina y 
a la Congregación a lo largo de estos 200 años de historia. Las animo a discernir, evaluar 
y elegir para poder responder cada vez mejor a lo que Dios quiere de ustedes hoy. 
Nuestro tiempo también nos pide descubrir nuevos medios de evangelización y misión, 
pero siempre como cuerpo apostólico; porque los compromisos y cansancios solitarios no 
tienen futuro. Puede ser que alguna de ustedes tenga una vocación especial para abrir 
una brecha en cierto camino. Y ella sola lo tiene. Que vaya por ahí, físicamente sola, pero 
con toda la comunidad detrás. No dejen sola a ninguna. 

Estimadas hermanas: Les agradezco todo el bien que hacen en la Iglesia y en el mundo, y 
también este fraterno encuentro. Que la Virgen Madre las acompañe en este camino para 
que puedan seguir encontrando a nuestros hermanos y hermanas, como lo hacía santa 
Claudina. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

TROBADA 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 

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 
 

El proppassat dia 8 d’octubre 2019, l’endemà de la Mare de Déu del Roser, ens trobàvem 
un cop més el grup ANAWIM. En aquesta ocasió vam escollir el Santuari de la Marededéu 
de Puiggraciós.  

El grup Anawim, com sabeu, acull totes les Superiores majors, delegades, abadesses i 
priores de Catalunya. Un grup de molts anys d’existència que afavoreix el coneixement 
mutu, l’intercanvi de reflexions i opinions, coneixements dels nostres carismes i accions 
apostòliques, formació, etc. En definitiva, Anawim ens fa créixer en la comunió, fraternitat i 
solidaritat intercongregacional. Som el què aportem cadascuna i en cada moment històric. 

Com dèiem el dimarts o d’octubre ens vam trobar al Santuari de la Mare de Déu de 
Puiggraciós, Bisbat de Terrassa. A Les 9h. Ens vam donar cita al Monestir de Sant Pere 
de les Puel·les, c/ Anglí per pujar plegades les que havíem optat pel cotxe particular que 
es van posar a disposició. La resta ens vam trobar al Santuari.  

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://santuaripuiggracios.cat/
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A les 10h passades la comunitat de Germanes Benedictines i els feligresos habituals ens 
van donar la benvinguda i ens van esperar per poder celebrar l’eucaristia tots junts.  

 

Després ens vam reunir a la sala gran per seguir la nostra trobada. Salutació i benvinguda 
per part de la Gna. Rosa Masferrer, record de les que van comunicar els motius de la 
seva absència i tot seguir va donar la paraula a la Mare Esperança Atarés, Abadessa  que 
juntament la Gna. Roser ens van compartir “Carisma i projecte de Puiggraciós”.  Una 
iniciativa que aporta novetat en la comprensió de les nostres presències apostòliques i 
que és fruit d’un discerniment llarg i responsable. Aquesta exposició va afavorir molt el 
diàleg i un intercanvi d’impressions de totes les presents per tal de conèixer i captar en 
tota la seva profunditat la pretensió del projecte i la seva posada en marxa.  

També vam tenir temps de posar en comú temes concrets,  referent a la vida ordinària de 
les nostres institucions, demandes de suport o informació per tal de trobar respostes o 
orientacions vàlides. 

Un altre tema que vam tocar va ser fer plegades una primera immersió en comú  del 
document que se’ns ha lliurat juntament amb la convocatòria de la 81 Assemblea de 
l’URC: Proposta sobre “El Fòrum de la Vida Religiosa”. Vam fer una lectura transversal del 
document per tal d’animar-nos al seu estudi personal i així el tinguéssim conegut i a punt 
per treballar-lo a l’assemblea. Vam recalcar la importància del Fòrum i el paper que tenim 
d’impulsar, animar i acompanyar la seva vivència i participació des de les pròpies 
congregacions. 

Abans de compartir tranquil·lament el dinar que la comunitat ens va oferir, vam fer una 
visita al Santuari, a la comunitat i a la petita hostatgeria que regenta. A la Marededéu de 
Puiggraciós vam encomanar la seva protecció maternal a totes les nostres congregacions. 
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I també li vam presentar la situació del nostre poble en aquests temps convulsos i 
punyents. 

 

Una trobada senzilla, fraterna i serena. Una ocasió més per donar gràcies de Déu de 
saber-nos embarcades  en el seguiment del mateix  Mestre i en la mateixa missió de fer-lo 
present en aquest mon nostre. 

 

La propera reunió d’Anawim serà el 30 de març de 2020 al monestir de la Immaculada 
Concepció de les Carmelites Descalces de Mataró.  

Anawim 
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Entrevista: Las hermanas luchan contra la trata de personas, incluso en 
la ‘Superbowl’ 

 
“Han pasado por mucho, y no se rinden y nosotras no nos rendimos con ellos.” 

 
Deborah Castellano Lubov (ZENIT – 30 sept. 2019) 
 
En una entrevista exclusiva con zenit en Roma, la hermana Ann Oestreich, de las Siervas 
del Corazón Sagrado de María, delegada de Talitha Kum en Estados Unidos (EE.UU), dijo 
esto sobre las víctimas de la trata de seres humanos, señalando que, por consiguiente, las 
religiosas en primera línea con este tema “tienen el don de la esperanza obstinada”. 

 
Talitha Kum, red internacional 
de vida consagrada contra la 
trata de seres humanos, 
celebra su décimo aniversario 
con una Asamblea General, 
que tuvo lugar del 21 al 27 de 
septiembre de 2019 en Roma. 
 
Esta religiosa de Milwaukee 
habló sobre la trata de 
personas en EE.UU., en 

particular sobre su predominio, apuntando que sorprendentemente se basa principalmente 
en la trata “doméstica” (nacional) y también sobre cómo la inmunidad diplomática puede 
alimentar el fenómeno. 
 
La hermana, que se reunió el pasado jueves con el Papa Francisco en la audiencia junto 
con toda la delegación de Talitha Kum, comparte historias personales e incluso cómo las 
hermanas católicas han trabajado en colaboración con los principales eventos deportivos, 
especialmente el de la Superbowl, de forma muy práctica. 
 
La hermana Ann no solo habló sobre cómo el Santo Padre ha sido un gran defensor y 
“comprende este asunto”, sino que también explica cómo cualquier religiosa puede 
involucrarse de alguna manera para combatir este fenómeno. 
 
A continuación se expone la entrevista con la hermana Ann. 
 
zenit: ¿Cuándo alguien habla de esclavitud, muchos piensan a menudo en el pasado 
y en la historia, sin embargo, siguen existiendo esclavos hoy… ¿Podría explicarnos 
quiénes son estos esclavos de la era contemporánea? 
Hermana Ann Oestreich: Desafortunadamente, ¡eso es cierto! No creo que la esclavitud 
haya terminado nunca. Como estadounidenses, a menudo pensamos que la esclavitud 
terminó con la Proclamación de la Emancipación, pero la gente siempre ha sido 
esclavizada de alguna manera. Pensamos en ello sobre todo ahora bajo el nombre de 
trata de seres humanos. La gente es esclavizada sexualmente, laboralmente, a través de 
matrimonios forzados, de la mendicidad forzada,  de los niños soldados, de muchas 
maneras. Algunos incluso son esclavizados para vender sus órganos, por el tráfico de 
órganos. Hay muchas formas de esclavitud moderna o de trata de seres humanos 
moderna que no son tan visibles como en el siglo XIX, pero realmente es algo frecuente. 
 

https://es.zenit.org/articles/author/deborahcastellano-lubov/
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zenit: Y en EE.UU., en particular, ¿qué tipos de prácticas son los más comunes, más 
obvias y dónde se encuentran exactamente? 
Hermana Ann Oestreich: La esclavitud sexual y la esclavitud laboral, sí, son muy 
evidentes en EE.UU. Creo que también hay mendicidad forzada y matrimonios forzados. 
Lo que no vemos tanto son los niños soldados. No tenemos conocimiento de que haya 
niños soldados, pero existe tráfico para la extracción de órganos, y esto ocurre a menudo, 
especialmente en la frontera sur. La gente está desesperada. Es una manera de encontrar 
algún ingreso, de encontrar alguna seguridad económica, aunque sea temporal. 
 
zenit: ¿Cómo está representado EE.UU. en este encuentro? Y cuéntanos un poco 
más sobre ti…. 
Hermana Ann Oestreich: En la asamblea de la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG), hay seis hermanas estadounideneses y una mujer laica que es la 
nueva directora ejecutiva de “US Catholic Sisters Against Human Trafficking” (Hermanas 
Católicas Contra el Tráfico Humano de EE.UU). Mi papel es el de miembro del comité 
internacional de coordinación de 
Talitha Kum y represento a 
EE.UU. en el mismo. De este 
modo, formamos parte de la 
planificación de todo esto. 
Contamos con espacio limitado. 
Así que, la hermana Gabriella 
Bottani, nuestra coordinadora, 
trabajó con nuestras limitaciones 
de espacio y el número de redes 
que tenemos. A cada continente 
se le dio un número de 
delegados que podían enviar, de 
modo que todos pudiéramos 
caber en la sala (sonríe). 
Tenemos 86 delegados. 
Norteamérica tiene ocho, y para nuestro propósito, Norteamérica es Canadá y Estados 
Unidos. Esto se debe a cómo se articulan las conferencias de religiosas. México pertenece 
a una conferencia diferente. De lo contrario, formaría parte también, por supuesto. 
 
zenit: ¿Cómo se involucró por primera vez con este asunto? 
Hermana Ann Oestreich: Trabajaba como coordinadora de justicia para una 
congregación internacional de mujeres, ”justicia y paz, integridad de la Creación” y , en 
2009, la presidenta de la congregación regresó de la UISG y dijo “realmente necesitamos 
ser activas, reaccionar ante la trata de personas y necesitamos formar a nuestras 
hermanas sobre el tráfico de personas”. Y así hicimos. Tuvimos que proporcionar mucha 
formación a nuestras hermanas en EE.UU. Las hermanas de África, de Asia, en cambio, 
estaban familiarizadas con el tema, al igual que las hermanas de América del Sur. 
Para las hermanas, pero no solo para ellas, sino para todas las personas en EE.UU., la 
concienciación es un elemento muy importante del trabajo que hacemos. La gente a 
menudo piensa que esto no sucede en EE.UU., piensan que pasa en otros países. ¡Es 
completamente falso! ¡Hay tantos casos de trata de personas en este país! Más de lo que 
somos capaces de contar con precisión, por lo que no podemos dar un número, pero 
sabemos dónde está, sabemos dónde ocurre y estamos trabajando con todas nuestras 
fuerzas para ayudar a las personas a reconocer los signos de la trata de personas, de 
modo que los casos puedan ser procesados y las víctimas puedan ser rescatadas. 
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zenit: ¿Qué esperáis lograr? 
Hermana Ann Oestreich: Lo que esperamos es convertir la trata de seres humanos en 
una actividad de mayor riesgo para los traficantes, porque ahora mismo presenta un riesgo 
bajo. Existe una relación proporcional en este momento según la cual la trata de seres 
humanos constituye un delito de alto beneficio y de bajo riesgo, pero es un delito. Y 
seguirá creciendo hasta que seamos capaces de cambiar esa proporción a una actividad 
de bajo beneficio y de alto riesgo. 
 
zenit: ¿Y hay algunos casos particulares que le hayan impactado…? 
Hermana Ann Oestreich: Hubo un caso de una joven que conocí en Nueva York, en uno 
de los albergues de las hermanas. Ella era de Asia y fue trasladada allí como parte del 
séquito de un embajador de la ONU, concretamente con otra familia del séquito del 
embajador. Ella cuidaba de los niños. También se vio obligada a hacer todas las tareas 
domésticas y a cocinar. La familia insistió en que comiera con ellos en el comedor, pero 
sentada en el suelo para poder estar cerca cuando quisieran algo. Y entonces el padre de 

familia, el hombre, comenzó a abusar 
sexualmente de ella. Al final, encontró 
la fuerza para escapar. Alguien le dio 
un teléfono móvil. La veían en el patio 
trasero, pero nunca la veían salir de la 
casa. De vez en cuando, la vecina 
hablaba con ella, un poco, no mucho, 
porque eso le habría puesto en peligro. 
Un día le dio un teléfono móvil. A esa 
joven le costó más de un año encontrar 
el valor para usar ese móvil, pero 
finalmente lo hizo y pudo escapar. No 
obstante, en esos casos, es 

particularmente difícil porque si las mujeres son traídas aquí como parte del sistema 
diplomático de la ONU, ya sabes, hay inmunidad diplomática, así que no pueden ser 
procesados. Fue abusada en todos los sentidos. Le prometieron que si venía aquí, podría 
estudiar, obtener un título y conseguir un trabajo, y por supuesto eso fue un engaño. 
 
 
zenit: ¿Son los extranjeros las principales víctimas de la trata de personas que 
usted conoce en Estados Unidos? O americanos… 
Hermana Ann Oestreich: Hay más casos de trata de personas del país en Estados 
Unidos que del extranjero. Esto es lo que la gente parece no poder comprender. Creo que 
eso es lo que resulta inimaginable para la mayoría de los estadounidenses…. 
Por ejemplo, las hermanas católicas han trabajado en los principales eventos deportivos, 
especialmente la Superbowl, con el fin de formar a los gerentes y al personal de los 
hoteles para que reconozcan las señales. Estuve trabajando en la Superbowl en 
Indianápolis en 2012 y los arrestos y en los rescates que se hicieron allí fueron todas 
víctimas nacionales, de Ohio, de Las Vegas. No eran de Indianápolis, pero todos eran 
nacionales. 
 
zenit: ¿Cómo suelen ser los casos de trata interna? 
Hermana Ann Oestreich: Bueno, pueden tomar cualquier forma. Puedes ver a la gente 
en Los Ángeles en las rampas yendo a las carreteras a vender flores, a vender lo que sea, 
pidiendo limosna. Se puede ver a personas en los restaurantes, muchas veces nacidas en 
el extranjero o traídas aquí, que son objeto de trata para trabajar. Hubo un caso en la 
ciudad de Michigan, en Indiana, en un restaurante chino donde los trabajadores chinos 
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fueron traídos desde Chicago y luego recogidos por el dueño de un restaurante y alojados 
en viviendas precarias. Iban al restaurante desde ese alojamiento y vuelta. Una noche 
hubo un incendio y no pudieron salir de la casa. Se les prometió una vida mejor, tuvieron 
una vida terrible y sus vidas terminaron en tragedia. 
 
zenit: ¿Qué se aprende de esto? 
Hermana Ann Oestreich: Creo que estamos empezando a progresar, creo. Cada día 
recibo una RSS de noticias de Google, con grandes historias de tráfico de personas de 
todo el mundo. Yo diría que, hace diez años, todo era concienciación, concienciación, 
concienciación, concienciación. “Este grupo está teniendo una charla, porque este grupo 
está estudiando el tráfico de personas”. “Este estado está creando una comisión sobre la 
trata de seres humanos”. Ahora, cuando leo esa RSS, todos los días, hay equilibrio. 

Todavía hay muchos eventos de concienciación, pero también se ve que han habido 
muchos arrestos. En el torneo de baloncesto de la NCAA, tuvieron lugar muchos arrestos. 
Estas personas son ya perseguidas. Jeffrey Epstein, una figura muy pública que estaba 
asociada con muchas otras, fue procesado y puesto en prisión. Percibo, por tanto, un 
aumento de las detenciones y de los enjuiciamientos, lo que me parece muy 
esperanzador.  
 
zenit: Esto es muy alentador…. 
Hermana Ann Oestreich: Sí. Observo que muchos más, no solo las hermanas católicas, 
sino también personas de otras religiones, otras ONGs y personas de buena voluntad, se 
están dando cuenta de que esta es una gran necesidad en nuestro país. Están abriendo 
refugios y casas donde las víctimas y los supervivientes pueden recibir la atención que 
necesitan: servicios sociales, servicios médicos, servicios de salud mental. Pueden 
mejorar su educación. Pueden ser colocados en trabajos que les permitan no solo 
sobrevivir, sino también ser capaces de prosperar y vivir realmente la vida de dignidad, 
esperanza y promesa que Dios quiere para todos nosotros. Como el Señor indica en el 
Evangelio de san Juan, en el capítulo 10: “He venido para que tengan vida y la vivan en 
plenitud”. Creo que eso es más de lo que somos capaces de lograr en asociación con 
muchos otros grupos. La comunidad en torno al tráfico de seres humanos, de cuidadores, 
educadores y grupos de defensa y promoción, está creciendo y creciendo, tanto en 
nuestra propia Iglesia como en otras. Hay muchas diferencias en términos de Doctrina con 
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muchas otras religiones, pero la trata de personas es una cuestión transversal. Con otras 
religiones no hay distanciamiento en la necesidad de abordar este crimen, este pecado. 
¡Así que esto es muy esperanzador! Muy esperanzador. 
 

zenit: ¿Existen buenas prácticas de las 
que has oído hablar en estos días que 
crees que algunos participantes pueden 
llevarse a casa con ellos? 
Hermana Ann Oestreich: No estoy segura 
de una práctica concreta, de lo que estoy 
absolutamente segura, lo veo y lo escucho 
cada vez que alguien habla, es de que entre 
las hermanas hay una esperanza obstinada 
que está siempre presente, no importa lo que 
se encuentre en el campo, en el terreno. Hay 
una esperanza – y tiene que haberla – 
inspirada por el Evangelio y por Jesús que 
vino a liberarnos de nuestro pecado y del 
pecado que nos rodea, que vino a llamar a la 
bondad en las personas, a reconocer lo 
bueno en la gente, a reconocer que vives en 

una comunidad, a reconocer que todos somos amados por Dios, y las hermanas se 
aferran a eso. Es la fuente de su esperanza. Esto es lo que estamos llamados a hacer. 
Estas son algunas de las personas más vulnerables en nuestro país, en nuestro 
hemisferio, y estas son las personas con las que Jesús quiere que caminemos. Y no 
importa lo que haga un gobierno, no importan los obstáculos que se nos presenten, no 
importa los fondos que se recorten, no nos iremos, porque podemos ofrecer esperanza y 
recibimos esperanza de la gente que conocemos. Han pasado por mucho y no se rinden y 
nosotros no nos rendiremos con respecto 
a ellos. Por lo tanto, tenemos el don de la 
esperanza obstinada. 
 
zenit: ¿Cómo os apoya el Santo Padre 
a vosotras y a los esfuerzos contra la 
trata?  
Hermana Ann Oestreich: El Santo Padre 
es un defensor maravilloso. Él entiende 
este asunto. Apoya mucho a Talitha Kum. 
Apoya mucho a las hermanas. Le vimos 
ayer y le dimos las gracias. Siempre es un 
maravilloso defensor del trabajo que hacemos. Así que realmente apreciamos sus 
oraciones y su apoyo, y es parte de nuestra esperanza (sonríe). 
 
zenit: ¿Cuán implicadas están las hermanas en los Estados Unidos en la lucha 
contra este fenómeno? 
Hermana Ann Oestreich: Hay muchas hermanas que están involucradas en este trabajo 
en Estados Unidos. Cientos y cientos. En nuestra red, tenemos más de cien 
congregaciones de religiosas que son miembros, tenemos docenas de coaliciones que son 
laicos católicos o cuentan con una hermana que está implicada. Tenemos individuos que 
quieren trabajar con nosotros, miembros individuales. Al observar a la gente dentro de la 
comunidad católica que está trabajando en esto, se encuentran tantas personas que están 
ayudando indirectamente a través de sus donaciones y apoyo financiero, pero las 
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hermanas que nos apoyan con sus oraciones son miles y las que están trabajando en el 
terreno, en este tema exclusivamente, probablemente sean entre mil y dos mil. Por lo 
tanto, es una parte muy importante del corazón de las hermanas católicas de Estados 
Unidos. 

zenit: ¿Cuál sería el primer paso si una 
hermana religiosa quisiera involucrarse en la 
ayuda a las víctimas de la trata? 
Hermana Ann Oestreich: Sería útil que esta 
hermana se pusiera en contacto con nuestra red, 
con nuestra oficina. Podemos hacerle saber si hay 
vacantes, o si hay lugares cerca de ella. Estamos 
tratando de ser un centro de intercambio de 
recursos y de información sobre los refugios, no 
sobre la localización, sino de información. Si 
contactan con nuestra ofician de St. Louis, nos 
encantaría trabajar con ellos o ayudarlos, ya sea 
con las víctimas o en nombre de las víctimas, 
porque hay mucho por hacer en nombre de las 
víctimas, en términos de educación y defensa, 

ayudándonos a proporcionar acceso a los servicios de supervivencia sin estar en contacto 
directo con los sobrevivientes. Tenemos supervivientes en nuestros comités, así que 
tratamos de mantener nuestro trabajo de información a los sobrevivientes y sensible a 
ellos. 
 
zenit: Muchas gracias, hermana… 
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En mig d'un món ferit...alguna bona notícia: el sopar "dels sentits i els 
sentiments"! per renovar la vida cristiana 

 
M. Victòria Molins 
Ben segur que n'hi ha moltes de bones notícies, però tenim una tendència a fer públiques 
les desgracies més que les "gracies". Els mitjans de comunicació -en especial els 
informatius d'algunes cadenes, inclosa la pública- s'acosten més a aquell antic periòdic 
que es deia "El caso" i que semblava fer un concurso d'esdeveniments tràgics o truculents.  
Avui tinc una gran il·lusió en presentar una bona notícia que passarà desapercebuda per 
la majoria de mitjans de comunicació, però que al menys podrà llegir tot aquell que 
l'interessi.  
 
A l'Hospital de campanya de Santa 
Anna s'apleguen molts voluntaris: 
uns que, amb una gran constància, 
presten servei directe unes hores a 
la setmana des de fa temps, altres 
que ho fan esporàdicament o ajuden 
en moments claus.  
 
Però quan arriba un moment 
determinat i es proposa alguna 
iniciativa per aportar els diners 
necessaris que supleixen la manca 
de subvencions del projecte, es 
produeixen veritables miracles de 
coordinació: "una cadena de favors".  
 
Realment quan una sèrie de 
persones amb un ideal comú es 
proposa dur a terme alguna cosa a 
favor dels germans, surt el miracle, el 
miracle de la multiplicació dels pans i els peixos. I la cadena de favors desencadena una 
explosió d'amor i fraternitat. Això és el que vam viure el dijous, 26 de setembre del 2019.  
 
Tot va començar quan la M. José Conde, una experta des de fa anys en unir forces a favor 
dels més desfavorits, i voluntària de l'Hospital de campanya, va suggerir fer un sopar 
"benèfic" amb la implicació de molta gent. No es tractava de que un càtering fes la seva 
feina i els comensals gaudeixin d'un bon àpat, malgrat fos per una bona causa. No, es 
tractava de unir esforços i de posar en marxa eixa cadena de favors de la que he parlat.  
 
És per això que calia cercar gent que estigués disposada a donar part del seu temps, dels 
seus diners o dels seus productes perquè el resultat del recapta fos el millor possible. 
Macxipan va proporcionar uns pans de pagès que donaven glòria. Eren imprescindibles 
per la iniciativa de fer una "cata" d'olis com a plat i votar desprès per aquell que agradés 
més als paladars que els provessin. "Olis Anglada" i "Olis Casas de Hueldo", van ser els 
benefactors.  
 
La "cata" resultava un veritable atractiu pels participants del sopar que entre mos i mos de 
pa sucat amb un dels olis, una mossegada a la deliciosa poma que els voluntaris havien 
aportat per treure el gust i disposar el paladar pel següent oli.  
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El plat fort va ser obra del 
Restaurant "Els Ocellets" 
que ja ha ajudat en altres 
ocasió a l'Hospital de 
campanya. Un equip de un 
cuiners amb una xef 
extraordinària, seguin el 
desig de l'amo del 
restaurant, van fer un esforç 
extra preparant amb amor i 
dedicació un rosbif deliciós 
per a 200 comensals.  
 
El postra, una obra mestra 
d'una voluntària que va 
passar hores per preparar 
uns pastissos individuals 
deliciosos.  
 

Fins aquí el menjar preparat amb amor.  
 
Però hi havia tantes coses perquè resultés una nit màgica! És per això que el títol era 
"Sopar dels sentits i dels sentiments". El sentits -des del primer moment- es veien 
acaronats per la bellesa del claustre guarnit per a la ocasió per "Natura Bissé" i les taules 
eren un primor d'estètica gracies al gust de les voluntàries que les van muntar i les 
estovalles que va donar Ribes i Casals.  
 
No faltava detall perquè la nit dels sentits -
vista, gust, el so de l'aigua caient al pou- fos 
una nit màgica. La manera de parar els plats, 
els tovallons, les ampolles...  
 
Però no acaba aquí la cadena de favors. 
¿Com podíem aconseguir cambrers per a 
servir 200 comensals, vint taules de deu 
persones? I la solució la vam trobar demanant 
ajuda a un bon grapat de joves estudiants del 
Batxillerat i l'ESO de dos col·legits de 
Teresianes; el de Ganduxer i el de Gràcia. 
Joves que mai havien fet un servei d'aquest 
tipus, però que van atendre a les indicacions 
que els hi van donar i van actuar com 
veritables professionals. Afegint el encís de la 
seva edat, la seva vestimenta negre i la gran 
voluntat de ajudar sempre amb un somriure 
meravellós. Mai haguéssim pogut imaginar 
que podíem comptar amb dos cambrers/es per 
taula! I no només van servir, sinó que es vam 
quedar fins que van recollir totes les taules. 
Enhorabona als nostres joves estudiants. Ara 
sabem que podem comptar amb ells perquè així ens ho van dir abans d'anar-se'n.  
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Era també la nit "dels sentiments". Uns sentiments 
que són precisament el leitmotiv de la nit. No es 
tractava només de una "obra benèfica" per a recollir 
cèntims necessaris a l'Hospital de campanya, que 
també. Però era quelcom més. Uns sentiments 
necessaris per arribar als més desfavorits, als sense 
sostre que troben un refugi diari a una església 
oberta a tothom -i en especials als "invisibles"-. 
Sentiments de empatia, de compassió, de 
misericòrdia, de fraternitat, de justícia, d'AMOR.  
  
I les paraules de Mossèn Peio i de Viqui Molins van 
anar a alimentar aquests sentiments. A Viqui li va 
tocar parlar de la seva experiència en el món dels 
més desfavorits i del perfil dels acollits, de les seves 
mancances, de les causes que sovint els ha portat a 
viure al carrer, de les dificultats actuals per sortir de la 
marginació, sense oblidar aquest nou perfil que va 
canviant les necessitats de l'Hospital de Campanya: 
el joves ex- tutelats sense recursos.  
 
Peio Sánchez va explicar la tasca del dia rere dia, 
des de que van començar ara fa tres anys. Partint de 
la idea de Papa Francesc de convertir algunes esglésies en "Hospitals de campanya" on 
tothom pogués trobar el guariment del cos i de l'ànima", va parlar dels començaments, de 
la evolució de la nostra tasca pels canvis de la societat i l'arribada massiva de ex tutelats. 
Va explicar les accions que dia a dia anem realitzant gràcies a uns professionals amb 
vocació de servei i a un gran nombre de voluntaris que omplen totes les hores del dia 
setmana rere setmana de diumenge a diumenge.  
 
Una nit que va ser possible gràcies a la capacitat humana d'unir esforços. No és això una 
bona notícia? 
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Treball decent i sou digne 

 
Flama, agència cristiana de notícias 
7 octubre 2019 
 
L’acte públic, organitzat per la Plataforma Església pel Treball Decent*, ha comptat amb la 
participació del Casal de joves la Barceloneta, un projecte de Càritas Diocesana de 
Barcelona dedicat a joves d’entre 16 i 21 anys en situació de vulnerabilitat social on hi 
combinen activitats lúdiques i formatives. Aquests joves han sigut els encarregats 
d’acolorir una il·lustració del ninotaire Nando que mostra un jove i una persona de mitjana 
edat sostenint unes pancartes. El jove es manifesta per un futur digne, i la persona gran es 
manifesta per un treball decent. Ambdues persones es troben en el mateix espai, 
simbolitzant que, malgrat la diferència d’edat, les reclamacions que estan duent a terme 
han d’anar en la mateixa direcció. 
 
Durant la lectura del manifest, les entitats convocants han constatat que si bé hi ha una 
creació d’ocupació sostinguda, aquesta s’està alentint, situant-se al 2% durant el 2019, un 
punt per sota que l’any anterior. D’altra banda, també s’ha denunciat que la subocupació 
és encara elevada. Segons la darrera Enquesta de Població Activa (EPA), un 43% de la 
població catalana amb jornada parcial voldria treballar més hores (abans de la crisi eren el 
23%), el 18% dels assalariats té un contracte temporal i que el 41% dels aturats fa més 
d’un any que no troba feina (abans de la crisi era un 24%). 
 

 
També s’ha alertat que la feina ja no és un factor suficient per sortir de la pobresa, ja que 
segons el darrer informe FOESSA de Catalunya, el 52% de les llars en situació d'exclusió 
estan sustentades per una persona ocupada. “El mercat laboral actual està creant una 
societat polaritzada, i la feina ha passat de ser un factor de protecció a un factor 
d'exclusió”, han advertit els portaveus de la Plataforma Església pel Treball Decent. 
 
Dones i joves: les persones més afectades per la precarietat laboral 
Durant l’acció pública també s’ha volgut posar rostre als col·lectius més afectats per l’atur i 
la precarietat laboral, apuntant que el 36,4% dels joves encara es troben sense feina. 
D’altra banda, s’ha incidit en la feminització de la pobresa, indicant que la taxa de 
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parcialitat femenina és 16 punts superiors a la masculina (23% vs. 7%). Això provoca que 
la taxa d’exclusió social de les llars sustentades per dones se situï en el 20,7%, quatre 
punts per sobre de la dels homes. 
 
En aquest context, la Plataforma Església pel Treball Decent ha demanat que la societat 
recuperi el sentit comunitari i fraternal, reivindicant el paper que correspon a la política 

exercida amb honestedat i 
transparència per 
revitalitzar el contracte 
social, en benefici de totes 
les persones. 
 
Entre d’altres, s’ha de 
potenciar l’ocupació de les 
principals persones 
afectades per la precarietat 
i la pobresa, com són els 
joves, les persones amb 
baixa formació, els migrants 
o les dones. D’altra banda, 
s’ha reivindicat un sou 
mínim de 1.000 €/mes i 

més flexibilitat per assolir una millor conciliació laboral. Finalment, s’ha demanat revisar la 
manera en què s'està implementant la renda garantida de ciutadania (RGC), ja que no 
està arribant a les persones en situació de major vulnerabilitat. 

 
 
* La Plataforma Església pel Treball Decent està conformada per les següents 
organitzacions: Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Càritas Diocesana de Barcelona, 
Mans Unides, ASCA (Associació Solidària Contra l'Atur), URC (Unió de Religiosos i 
Religioses de Catalunya), SEDASE (Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església), 
Secretariat diocesà de Pastoral Obrera (amb els seus moviments ACO, JOC, GOAC i 
MIJAC), Secretariat Diocesà de Missions i la Delegació diocesana de Pastoral Social. 
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Vetlla a Montserrat pels Encausats per l’1 d’Octubre 

 

Un programa ric en textos, pregàries, reflexions, cançons i músiques que brodaren un 
temps de profunda espiritualitat al voltant dels familiars dels encausats. 

Aquí teniu els textos preparats pels presos i exiliats, així com la reflexió que va fer el P. 
Jordi Castanyer i la pregària/reflexió que va inspirar aquest acte. 

 

Reflexió i pregària en solidaritat amb els Encausats per l’1 d’octubre 

 
Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la 

veritat, i la veritat us farà lliures. 
(Joan 8,31-32) 

 
Aplegats als peus de la Moreneta, mare espiritual dels catalans, com a cristians i ciutadans 
de Catalunya amb diverses sensibilitats i de diferents opcions polítiques, ens sentim 
preocupats per la imminent sentència que determinarà la sort dels líders polítics catalans 
empresonats i exiliats arran del compromís establert amb els seus nombrosos votants i la 
dels líders de l’ANC i d’Òmnium Cultural. Fem nostre el prolongat patiment de les seves 
famílies durant aquests ja dos llargs anys; i també ens solidaritzem amb les nombroses 
persones que pateixen una injusta presó preventiva abusiva que, com ha dit el papa 
Francesc, constitueix una forma de pena il·lícita oculta. 

Cerquem llum i escalf en aquests moments de tensa espera. No volem entrar en 
consideracionspolítiques ni en anàlisis històriques. Ens mou una motivació evangèlica i 
humana. Volem tenir ben presents, també, totes les persones que, d’una manera o una 
altra, des de pensaments diversos i potser oposats, s’han sentit ferides en els seus 
sentiments en aquests dos darrers anys, i preguem ben sincerament per la pau i la 
concòrdia en les nostres comunitats i en la nostra societat. 

Invoquem l’Esperit, “Pare dels pobres”, a fi que bufi ben fort arreu i toqui el cor de tots: dels 
jutges a fi que jutgin segons la veritat; dels polítics a fi que explorin camins que fomentin la 
convivència enmig de les diferències i l’assoliment del bé comú amb una preferencial 
atenció als últims i als més vulnerables; dels empresonats i dels exiliats a fi que tinguin 
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fortalesa d’ànim i puguin seguir donant-nos un exemple d’enteresa i dignitat; de les 
famílies a fi que rebin forces renovades per a fer-los costat; i de tots i cada un de nosaltres 
a fi que tots plegats tinguem la grandesa de cor, la imaginació i l’empenta necessàries per 
a mirar junts cap al futur, i puguem il·lusionar-nos novament amb un projecte comú on ens 
reconeguem tots com a germans més enllà de les legítimes diferències i discrepàncies. 

Quan les persones i els pobles experimenten crisis radicals com aquesta que ara ens toca 
viure, és quan també poden produir-se grans transformacions a l’interior de les persones i 
de la societat. Preguem perquè sapiguem mantenir una gran resistència interior; perquè 
les nostres comunitats cristianes siguin llocs de diàlegi d’escolta mútua entre persones 
amb distints sentiments de pertinença; i que hi puguem compartir i alimentar aquella 
esperança contra tota desesperança que brolla de la nostra fe en el triomf final de 
Jesucrist el Crucificat Ressuscitat, anticipat ja en cada celebració de l’Eucaristia. Preguem 
perquè no ens manquin veus i braços joves amb noves forces i nova imaginació social. 
Preguem perquè Déu segueixi suscitant a tota la terra dones i homes honestos i de bona 
voluntat que treballin per un món més just, solidari i fraternal. 

Més d’un miler de persones pujaren dissabte 5 d’octubre al monestir de Montserrat per 
participar d’una vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els presos polítics i els 
exiliats catalans, que va tenir per lema “La Veritat us farà lliures”. 

 

 

Reflexió dels presos 

 

Des d’aquest captiveri cruel que és a punt 
d’arribar als dos anys, us volem agrair les 
vostres mostres de suport, avui en forma 
d’unes pregàries que esdevenen un autèntic 
bàlsam espiritual per a nosaltres. 

I heu decidit de fer-ho davant de la Mare de 
Déu de Montserrat. 

A la majoria de les nostres cel·les, a les 
presons de Madrid i aquí a Catalunya, hi 
tenim una imatge de la Moreneta que ens 
dona escalf “dins del mantell blau”, 
manllevant els mots de mossèn Cinto 
Verdaguer. Ella ens transmet la força, la 
determinació, la fermesa per defensar la 
causa de la llibertat, que és la causa de 
Catalunya. Apassionadament, tenaçment, 
insubornablement. 

Els dèbils es refugien enl’arrogància, la 
incomprensió i, massa sovint, la por per 
imposar llurs arguments. Defugen el diàleg. 
El temen i n’abjuren. 

Preguem perquè a l’altra banda de la taula hi 
puguem tenir algú que defensi la seva causa 
amb prou fermesa per no témer l’escrutinide 
les urnes, de la democràcia. 

Perquè els forts d’esperit tenen la generositat per pactar. Els dèbils, els temorencs, 
simplement imposen. 
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Nosaltres, malgrat aquesta infàmia que ens ha tocat de viure, ens mantenim ferms i 
serens. No ens faran callar. No ens vinclaran. 

I malgrat el patiment que ens tenalla a nosaltres i, sobretot, a les nostres famílies no 
permetrem que ni la més petita espurna d’odi o de ressentiment o de rancúnia colonitzi els 
nostres cors i les nostres ànimes. 

Donem gràcies als que hi van ser abans que nosaltres i que ens van transmetre uns 
valors i unes creences que ens mantenen dempeus i amb l’esguard espurnejant. 

“Perquè van ser, som. Perquè som, seran.” 

Com l’1 d’Octubre de 2017 en què ens vam sentir poble, com mai.  

Pacíficament. Cívicament. Democràticament. 

Per la pau. Per la llibertat. 

Presons de Mas d’Enric, Puig de les Basses i Lledoners 

 

 
 

Reflexió dels exiliats a Bèlgica 

 
Benvolguts, 
imaginem que una vetlla com aquesta vol ajudar a que fem l’esforç̧de projectar una mirada 
evangèlica sobre el moment tan dolorósque com a societat ens estàtocant travessar. 
Enssembla una iniciativa molt necessària. I on diem evangèlica llegiu-hi, els qui no sigueu 
cristians, ecumènica, religiosa (interreligiosa) o simplement espiritual. 
¿Què ens pot aportar la nostra tradició́ evangèlica davant d’un conflicte que està provocant 
tant de sofriment en persones innocents, no només els encausats sinó́ també́ i molt les 
seves famílies: pares, parelles i fills, especialment? D’entrada, ens diu que no hem de 
permetre que el nostre sofriment sigui una font de ressentiment, ni de rancúnia. La ira (la 
santa ira) i la ràbia, legitimes i inevitables davant de la injustícia, no es poden convertir en 
la porta de cap mena de voluntat de venjança. 
Però al mateix temps, una de les principals lliçons evangèliques és que el combat contra la 
injustícia no és només un dret, sinó també un deure. No podem quedar-nos passius 
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davant de la injustícia. No podem deixar de confrontar-la, perquè l’ètica evangèlica és 
sobretot la solidaritat amb les víctimes innocents i el combat contra les causes –ja siguin 
personals o estructurals– que les provoquen. 
L’autoritarisme, la manca de democràcia, l’abús dels instruments legals, el nacionalisme 
supremacista, la dominació política en contra d’una minoria, tot això són formes d’injustícia 
estructural. I davant de la injustícia estructural l’ètica evangèlica ens diu que no hauríem 
mai de mirar cap una altra banda. Mai no hauríem de fer veure que no la veiem. Avui, al 
nostre país cal construir una autèntica democràcia, que avui no tenim. I tots ens hauríem 
de comprometre amb aquest objectiu.Com deia Girardi -parlava dels conflictes polítics 
d’arrel econòmica, però serveix també per al nostre cas -“la fraternitat ens obliga a estimar 
el proïsme, també quan nosaltres siguem oprimits i el proïsme sigui el nostre opressor. 
Però justament per això, hem d’impedir que segueixi comportant-se com un opressor. Si 
no combatem la seva dimensió d’opressor no podrem construir amb ell una veritable 
relacióde fraternitat.” 
Hem de combatre l’autoritarisme i rebutjar la repressió, igual com les generacions que ens 
han precedit ho van fer durant el franquisme. I ho hem de fer amb el que Mounier, quan 
parlava del combat contra el totalitarisme nazi, anomenava els mitjans evangèlics: mitjans 
no violents, sempre pacífics, però eficaços. La no violència no és passivitat sinó acció 
compromesa i també desobediència civil, quan és necessària. El segle XX ens ha donat 
exemples majestuosos de com es pot avançar de manera eficaç sense sortir mai del camí 
de la pau: Gandhi, Luther King, Mandela... Són fonts d’inspiració i testimonis que des 
d’una mirada evangèlica no podem deixar de reconèixer. 
La nostra causa arrela en valors que troben en la tradició evangèlica una de les seves 
fonts d’inspiració: la democràcia, la justícia social, la llibertat i la igualtat, el respecte per 
totes les identitats en peu d’igualtat, la pau i la fraternitat entre els pobles. Aquests són els 
valors que alimenten el moviment republicà avui a Catalunya i aquests són, tots ells, valors 
perfectament coherents amb la tradició evangèlica i amb la majoria de tradicions 
espirituals.  
Rebutgem tota actitud supremacista i, de fet, és per això que reclamem que sigui respectat 
el nostre dret a l’autodeterminació. Només des d’una actitud de dominació -gens 
evangèlica- pot un Estat negar aquest dret a un poble. I tenim el dret de rebel·lar-nos, de 
manera no violenta, en contra d’això. 
Tanmateix, aquest combat pacífic en contra de la injustícia comporta, sí, costos i sacrificis 
personals per a cadascun de nosaltres. Si sense una veritable democràcia no podem ser 
veritablement lliures i si només podrem conquerir aquesta democràcia per mitjà d’una lluita 
continuada i dolorosa, aleshores ens hem de preguntar quin és el preu que estem 
disposats a pagar per la nostra llibertat. Quan val la nostra llibertat? 
Que la pregària ens ajudi a trobar aquesta doble força, aquest doble compromís. La força 
per no defallir, per no rendir-nos, per no abandonar -per esgotament- el combat contra la 
injustícia; la força per perseverar i persistir, i assumir els sacrificis necessaris. I la força per 
assegurar que aquesta lluita i aquest combat seran sempre sense violència, pacífics, des 
del respecte de l’altre. 
 
Bèlgica, 5 d’octubre de 2019 
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Ressonàncies del P. Jordi Castanyer, osb 

 
Amigues i amics, 

Aquest santuari de Montserrat ha rebut al llarg dels segles –prou que ho sabeu–multitud 
de pelegrinatges, des del segle XI fins ahir i avui mateix, aquest matí, aquesta tarda i ara 
mateix aquesta nit. El monjo que, en nom de la comunitat, els rebia solia preguntar-los, 
quasi ritualment: qui sou i d’on veniu? M’ha vingut a la memòria aquest doble interrogant 
quan, situat amb el pensament ara i aquí, iniciava ahir a la nit aquestes ratlles. Qui som i 
d’on venim? Gent d’arreu del país, del nord i del sud, joves i grans, des del qui entre 
nosaltres pot passar més desapercebut fins al nostre president. Tots ens agraïm 
mútuament ser-hi. Aquí no compta 
més un que un altre. O potser sí: 
els familiars dels empresonats i 
dels exiliats, els qui sou aquí i els 
qui sou a casa units a aquest aplec 
en Vetlla gràcies al nostre servei 
d’internet; us hi sentim ben a prop, i 
molt especialment els pares 
d’alguns d’ells. I, és clar, més que 
ningú hi tenim ben presents els 
empresonats i els exiliats mateixos, 
alguns dels quals potser ara mateix 
ens veieu i ens sentiu; puc dir que 
vosaltres sou realment els convocants d’aquesta Vetlla a Montserrat? Sí, per més que 
quan ens reunim una colla de cristians, i sobretot quan és per pregar, qui ens convoca és 
Jesucrist mateix: Veniu –ens diu–, veniu i us parlaré al cor; veniu els qui esteu cansats i 
afeixugats, que jo us alleujaré. 

No m’equivoco si dic que en el cor de cada un de nosaltres segur que hi ressonen aquesta 
nit –i ara després d’escoltar textos, músiques i cants diversos– una colla de sentiments; 
com una caixa de ressonància que aplega harmònics i vibracions diverses. 

Un primer harmònic és el patiment compartit amb els empresonats i els exiliats per l’1 
d’octubre, data que, a causa dels fets engrescadors i lamentables alhora, ha esdevingut 
referencial per molts. Com voldríem abraçar-los a tots, un per un, a ells i els seus familiars. 
I és que més enllà de les diverses sensibilitatsi opcions polítiques, i fins de la valoració 
personal d’aquells fets, és una percepció àmpliament compartida que la llarga presó 
preventiva és totalment injusta, inhumana, i que la forma com s’ha anat duent a terme el 
judici, que tots hem pogut veure, presenta com a mínim greus dèficits pel que fa a les 
característiques que hauria de tenir un judici. La tensa espera de la imminent sentència 
ens encongeix el cor i per això ens aboca al record i a la pregària més genuïna. 

Un segon harmònic és precisament el fet que, moguts per aquesta forta necessitat, hàgim 
pujat aquest vespre a la muntanya per reunir-nos als peus de la Mare de Déu a reflexionar 
i a pregar, una colla de cristians i amablement acompanyats per representants d’alguna 
altra tradició religiosa. I és que la pregària cristiana és manifestació franca i confiada, com 
el nostre respir, del nostre neguit davant el Pare del cel, que, per més que sàpiga millor 
que nosaltres mateixos allò que necessitem, es complau en la nostra confiança de fills. I 
és també, la pregària cristiana, escolta de la seva Paraula. Amb quin so tan genuí hem 
rebut les paraules de Jesús la nit abans de morir: “Jo soc el cep i vosaltres les sarments. 
El qui està en mi i jo en ell, dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res”. Com ens 
cal precisament en aquests moments tornar a l’arrel més segura on ancorar-hi la nostra 
esperança, aquell vincle de confiança i d’amor amb el Fill de Déu encarnat, fet persona 
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humana que, com ens recordava un text preciós del concili Vaticà II, ha compartit en tot la 
nostra condició humana, que des de la creu ha assumit totes les nostres angoixes i 
desfetes i que, tot ressuscitant ens dona garantia anticipada del triomf final de la veritat, de 
l’amor i de la justícia universal. No, la pregària cristiana, tampoc la de petició, com tampoc 
no ho és la relació entre dos estimats, no és mai coacció, menys encara xantatge, sinó 
mostra de confiança plena, i recíproca. I la confiança i l’amor en sortiran, de la pregària, 
enfortits més encara.  

 Em faig ben meva una reflexió, com un tercer harmònic, que em feia ahir mateix un de 
vosaltres. Em deia, en referència a aquesta nit col·lectiva, que aquesta Vetlla posa a prova 
la nostra fe. Algú ha dit que en tot l’anomenat “procés” força ciutadans de Catalunya que 
s’havien allunyat del cristianisme de la seva infantesa i joventut –i, ai las!, els cristians 
mateixos no n’estem pas sense culpa– han projectat llur necessitat de sentit en la 
militància sociopolítica a favor de Catalunya. Algun sociòleg en diu, d’aquest fet i d’altres 
semblants, “religió substitutiva”. No es tracta pas ara d’aprofundir aquest parer, però potser 
sí que com a seguidors de Jesucrist, cridats pel seu Evangeli a una actitud de conversió 
contínua, no és gens sobrer que aquesta nit, interpel·lats i potser sotraguejats per les 
paraules de Jesús, examinem el nostre cor i 
demanem la llum de l’Esperit perquè ens ajudi 
a fer camí. Per les paraules de Jesús i també 
per les que hem sentit de sant Pau: “Que 
l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu 
pacients en la tribulació, constants en l’oració. 
Feu-vos solidaris de les necessitats dels 
vostres germans. No et deixis vèncer pel mal; 
al contrari, venç el mal amb el bé”. Com ens 
cal deixar-nos amarar per aquesta força 
serena que només una pregària assídua pot 
mantenir ben viva! I com cal que tots –els 
empresonats, els exiliats, llurs familiars, els 
polítics en actiu, els líders socials, cada un de 
nosaltres que sempre, però especialment 
aquests temps vinents, estiguem imbuïts 
d’aquest tarannà, i que els cristians sapiguem 
aportar-hi, modestament, amb respecte i 
fermesa alhora, aquestes qualitats en les 
relacions humanes i socials: no cedir a cap 
mena d’odi ni de desig de venjança, no caure 
tampoc a l’amargor, ni tampoc al passotisme 
ni a aquella mena de neutralitat o de 
prudència que ens pot fer traïdors. 

Un quart harmònic me’l suggereix D. 
Bonhoeffer, el teòleg protestant que va donar la vida per coherència amb la seva fe (i del 
qual aquesta nit hem tingut un sentit testimoni). No volem fer de la religió un succedani 
d’aneu a saber què, una simple consolació en el més enllà o en la nostra sola interioritat. 
Recordo l’inici del document conciliar del qual hem llegit un fragment: “Les joies i les 
esperances, les tristeses i les angoixes dels homes i de les dones d’avui, dels obres 
sobretot i de tots els qui sofreixen, són també les joies i les esperances, les tristeses i les 
angoixes dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no hagi de 
trobar eco en els seus cors” La preocupació pel bé comú, doncs, la defensa de les mal 
anomenades minories culturals i nacionals i de tots llurs drets, és un terreny on, respectant 
les diverses opcions sempre que s’expressin amb respecte, s’hi ha d’encarnar la fe 
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cristiana; no com un afegitó sinó per imperatiu evangèlic. No oblidant mai, tanmateix, que 
la raó última de la nostra esperança –per a qui vulgui i pugui creure-hi– és la fe en 
Jesucrist Ressuscitat. Potser ara, quan més feixuc sigui –i penso en mi i en tots però molt 
especialment en els nostres polítics i agents socials empresonats i exiliats– quan més 
feixuga sigui la defensa pacífica de les conviccions que cadascú tingui estarem més a prop 
d’experimentar fins a quin punt la fe en la victòria final del Crucificat Ressuscitat és el 
fonament més sòlid pera resistir les maltempsades socials i polítiques que ens poden 
sobrevenir. Així ho expressava el bisbe Casaldàliga en el seu bell i profund poema que 
hem escoltat: “Senyor Jesús, Tu ets la meva glòria, Tu ets la meva creu. Senyor Jesús, Tu 
ets la meva mort, la meva vida”. 

Hi ha, en el cor de cadascú, més harmònics; segur. I tantes reflexions que compartiríem. 
Permeteu que molt breument n’exposi algunes: 
 

 Tant de bo les nostres parròquies, comunitats, moviments siguin sempre llocs, com ens 
ha recordat el papa Francesc, de “misericòrdia gratuïta, on tot el món pugui sentir-se 
acollit, estimat, perdonat i encoratjat a viure segons la vida bona de l’Evangeli”. Assumim 
aquest repte. 

 Centrats com estem, lògicament, en els que gosem dir “nostres” empresonats i exiliats 
no podem oblidar-nos de tants homes i dones que són a les presons, que conviuen amb 
els nostres polítics, i molts dels quals lamentablement, a diferència dels nostres polítics i 
líders socials, no en sortiran enfortits sinó sovint sols i abatuts. 

 Que la preocupació i la lluita política no ens faci oblidar de tantes bosses de pobresa que 
tenim ben a prop nostre. 

 No hi ha sofriment que a l’hora no pugui ser fecund. Però ens cal ser solidaris, ajudar-
nos a portar les càrregues de tots. 
 
Continuem la nostraVetlla, oberts encara a la sorpresa de Déu, que ens parla a través de 
la seva Paraula, de les reflexions que hi anem fent des de vessants religioses diferents, a 
través dels gestos, de la música, del cant, de l’art, del so i de la llum. De tot. Però sobretot 
de la fraternitat, de la companyia, de la solidaritat. En una paraula: de l’amor que Ell vessa 
en els nostre cors. 
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El mundo íntimo y místico de las monjas de clausura 

 
El País Semanal. 10 fotos Lluc Queralt 
 
Estas imágenes conforman una inmersión en la vida interior del monasterio de las 
Carmelitas Descalzas de Tarragona. Su autor, Lluc Queralt, vecino del mismo barrio 
donde está el convento, había imaginado cómo sería la existencia detrás de 
aquellos muros, hasta que un día pudo acceder con su cámara y retratar este 
mundo íntimo de sombras, geometrías y silencios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es curioso realizar un viaje contemplativo e inesperado dentro de tu ciudad natal, a menos 
de 100 metros del lugar donde resides. En muchas ocasiones me había ensimismado 
tratando de escalar mentalmente un muro alto y tosco cerca de la catedral de Tarragona. 
Detrás de esa pared infranqueable se encontraba el monasterio de las Carmelitas 
Descalzas. Allí habitaban unas 14 monjas de las que apenas conocía su existencia, ni su 
modo de vida apartado y dedicado al servicio a los pobres y a la oración. Unos cánticos 
que oí casualmente al pasar cerca del convento fueron el inicio del proyecto fotográfico 
que hace años me permitió sumergirme dentro de ese hábitat extremadamente ordenado 
donde el espacio-tiempo se genera de una manera cíclica sin sobresaltos mundanos. 
Traté de transmitir en mis fotografías ese mundo sagrado, de observación mística y 
alejado de aquello superfluo que nos embota. La intimidad de las carmelitas es la esencia 
de lo mínimo, la belleza del recogimiento y la espera de la muerte como camino. 
 
Font i més informació: El País Semanal 

Font.%20https:/elpais.com/elpais/2019/10/01/album/1569939905_412569.html#foto_gal_1


35 | 61 

  

Francis Kyalo, nou caputxí profés al convent d’Arenys de Mar 

 

(Laura Mor –CR) 04/10/2019 
 
Amb il·lusió i amb els nervis de saber que diumenge serà un dia important. Així viu 
Francis Kyalo, de 41 anys, la festivitat de Sant Francesc d’aquest divendres 4 d’octubre. 
Diumenge professarà els vots simples com a frare de la comunitat de caputxins 
franciscans d’Arenys de Mar. I afegirà l’hàbit al somriure que sempre vesteix. Un nou 
germà a la família franciscana. 
 
Francis Kyalo és nascut a la ciutat de Machakos, a 64 quilòmetres al sud-est de Nairobi, a 
Kenya. Va arribar el 2017 a Arenys de Mar. El 28 de setembre de 2018, festivitat dels 
Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael, la comunitat celebrava la seva entrada al noviciat. A 
Kenya Kyalo feia de sagristà i d’escolà a la catedral. “Estava molt inserit a la vida eclesial i 
tenia molta il·lusió de ser religiós”, explica Lluís Arrom, mestre de novicis. Però l’edat no 
el va ajudar a l'hora de trobar un lloc, en terres africanes, on concretar la seva religiositat. 
I va decidir venir a Europa. 

 
Poc abans d’arribar a Catalunya havia format part d’una branca extingida de la 
congregació dels camils. Va demanar al pare provincial dels Caputxins de Catalunya i 
Balears, Eduard Rey, de ser religiós a l’estil de Sant Francesc. Quan va arribar a 
Catalunya només parlava la llengua kamba i l’anglès. El mestre de novicis destaca l’esforç 
que ha fet per aprendre el català. 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francis-kyalo-nou-caputxi-profes-convent-arenys
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/professio-francis-kyalo.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268420577124630&set=pcb.268422060457815&type=3&theater
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-rey-nou-provincial-caputxins-estimacio-tendeix-expandir-se
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Els darrers tres anys ha fet l’experiència de germà franciscà al convent d’Arenys de Mar. 
És el temps de postulantat i de noviciat, que acostuma a durar dos anys; en el seu cas 
particular la formació s’ha allargat uns mesos per les dificultats amb l’idioma. A poc a poc i 
bona lletra. “Està molt il·lusionat, és molt bon frare”, apunta Arrom. Ara fa la professió 
simple; la solemne, s’acostuma a fer al cap de cinc anys. 
 
 
Des de l'alegria franciscana 
 
Francis Kyalo formularà en públic els vots de pobresa, castedat i obediència. En aquest 
compromís de fe l’acompanyaran els seus germans caputxins. I també unes monges de la 
seva família, que ara viuen a Andalusia, que participaran de la celebració i animaran els 
cants amb música del seu país. Festa gran al convent d’Arenys de Mar: “Per nosaltres 
sempre és una alegria un nou germà entri a formar part de la nostra família franciscana”, 
reconeix fra Arrom. 

 
Què aportarà el nou germà en aquest convent que té més de 400 anys d’història? El 
mestre de novicis que l’ha format en aquesta etapa destaca la seva pietat: “Cuida la vida 
de pregària i té molta delicadesa les coses de l’església i de la sagristia”. I, sobretot, 
apunta Arrom, “en Francis té la bona qualitat de l’alegria i el sentit de l’humor, és animós, 
sempre està content”. Serà la perfecta alegria que predicava sant Francesc? 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caputxins-expliquen-presencia-arenys-documental
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Claus per renovar la vida cristiana 

 

JOAN PLANELLAS I BARNOSELL 

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 

 

CatalunyaCristiana 29 SETEMBRE 2019. Estimats diocesans, el papa Francesc subratlla 

que l’anunci de la fe és una tasca de tot el poble de Déu (cf. Evangelii gaudium, n. 111), al 

mateix temps que incideix en el fet que «cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el 

camí que el Senyor li demana» (n. 20). Davant aquesta interpel·lació del Papa i en l’inici 

d’un nou curs, us invito a renovar la vida cristiana tenint molt present aquesta proposta 

d’anunciar l’Evangeli en els ambients propis. Per aquest motiu, us faig quatre 

recomanacions: 

1) Intensificar la intimitat amb el Senyor. Jesús ens diu que estarà sempre amb nosaltres 
(cf. Mt 28,20). I nosaltres ens sentim sols. Llavors afegeix que amb ell ho podem tot (cf. Fl 
4,13). I no ens n’acabem de fiar. Aleshores ell se’ns posa al costat i camina amb 
nosaltres. Quan ens aturem, ell també s’atura i ens ofereix el que és més seu: no un triomf 
o un aplaudiment de part de la gent; encara menys ens parla de premis. El que fa és 
donar-nos el do més preciós: ens ofereix beure del seu mateix calze, com fan els 
enamorats, que beuen de la mateixa copa; i ens diu que no esperem massa els resultats 
concrets i visibles, tot i que alguns ja vindran quan toqui. Avui la societat necessita 
cristians més que mai units amb el Senyor. 
2) Estar tots més a prop de la gent i que puguin veure com vivim. Avui, més que abans, 
estar amb la gent no vol dir esperar que vinguin —que potser no vindran—, sinó sobretot 
explicitar la vida cristiana allà on es troba la gent, anar on hi ha persones en situacions 
difícils. Perquè si la gent no ve hem d’anar nosaltres allà on són. I que vegin la bondat, la 
simplicitat i l’alegria de la nostra vida, que aquesta és la predicació més e.icient (cf. Mt 
5,16). Cal mostrar les conviccions i el testimoniatge no impositiu: aquesta és i serà la 
nostra principal predicació. Així descobrirem bondats amagades. I quan convingui rentar 
els peus a algú, fer-ho com qui no fa res, ja que Jesús ho va fer el primer i ens en donava 
exemple. 

3) Paciència, saber aguantar i, quan faci falta, patir… Si volem evangelitzar ens hem 
d’anar acostumant al petit miracle d’un silenci que a vegades sembla inacabable, com el 
dels anys de Jesús a Natzaret. Perquè la força de la gràcia es manifesta sobretot en 
temps de silenci aparent de part de Déu. En el calendari de Déu tot està ben apuntat i les 
coses es van succeint en el moment oportú. I si arriba el moment de parlar i de denunciar 
—que pot arribar i segurament arribarà de tant en tant—, fer-ho pensant només a ajudar 
la gent i evitant en tot el possible ferir, que això no porta enlloc. Dolcesa i intel·ligència. 
Pau i serenor. 

4) Estimar plens d’esperança. No hi ha res més cristià que esperar. Nosaltres mateixos 
som el resultat del somni esperançat de Jesús, que tot ho confiava al Pare. Necessitarem 
tota la inventiva del món i especialment avui ens farà falta molta paciència, perquè 
algunes coses s’han posat difícils i costa amunt, però en gran part el repte és aquest. I 
mentre correm la nostra etapa d’aquesta cursa apassionant, avui se’ns ofereix l’ocasió de 
fer no una nova Església, però sí renovar a fons la que ens ha estat confiada, que ja tenim 
i formem: una Església acollidora que aporti sentit i esperança, que mostri fins on arriba 
l’amor de Déu. 
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L’ànima cristiana de Catalunya està viva 
Il.lustració: Jordi Maragall 

LLUM DELÀS. 

Religiosa del Sagrat Cor 

Fundació Roure.  

Fundació de l’Esperança 

CatalunyaCristiana  

29 SETEMBRE 2019 

Preguntar-se si Catalunya és encara 
cristiana fa mal. Ja en tenim prou 
d’unes veus, d’uns mitjans que 
posen de manifest el que ens falta, 
el que patim, el que perdem, el que 
engeguem a rodar. La comunitat 
cristiana que peregrina a Catalunya 
està ben viva. Accepta que al 
darrere de la mort hi ha la 
resurrecció. Ho proclamem cada 
moment quan fem referència al 
fundador del cristianisme, Jesús, 
que passà fent el bé, els poders del 
món el mataren perquè el seu criteri 
d’amor universal, especialment el 
seu posicionament a favor dels més 
febles, no es va ajustar a aquells que manaven del seu temps, i Déu el ressuscità. El 
patiment des de l’amor engendra vida i vida per sempre. 

M’interessa sobre manera llegir el cristianisme del nostre temps des d’aquesta doxologia 
apostòlica que ha acompanyat més de vint segles de cristianisme. Només ho fem en 
cercles reduïts, petits en nombre, però grans perquè som fidels a l’ensenyament del 
Mestre, que ens explicava amb la seva vida i amb les seves paraules qui i com era Déu 
Pare. És bo recordar en aquest moment que Jesús acompanya 12 deixebles i els envia a 
escampar per tot el món el que havien vist i sentit de la bona nova que Ell va anunciar. 
Només dotze. I els qui pel seu testimoni i l’acció de l’Esperit vingueren després.  

Aquests que «continuen venint» a l’empara de la Bona Nova de Jesús, és a dir, de 
l’evangeli, són molts. És cert que les maneres d’aquest acostament i compromís amb la 
vida cristiana que Jesús, el Mestre, ensenyava, han variat molt. Avui no s’acosten per 
obligació, per repetició, per compliment, per deure. Avui va de convicció, de missió, de 
vocació, de carisma, de la felicitat d’un amor que es dona i que rep. 

De la Catalunya cristiana, sociològicament cristiana, de l’Europa catòlica, ens en queden 
unes arrels profundes que han anat a pouar aigua pura a la font que raja sense parar. 
D’aquesta aigua, ens n’hem abeurat moltes persones. Ara bé, l’hivern de la nostra 
estructura eclesial és clar: moltes manifestacions de males pràctiques que ens han dolgut 
en l’ànima perquè ha quedat palesa la naturalesa pecadora de l’esser humà; uns 
autoritarismes que han esclafat les relacions fraternes; unes distorsions doctrinals més 
fetes de lleis opressores que d’aquella «llibertat dels fills de Déu» de la qual ens parla la 
carta als Romans de sant Pau i que la mateixa vida de Jesús posava de manifest quan 
repetia una i mil vegades que «el dissabte estava fet per a la persona i no la persona per 
al dissabte». 
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És cert, el discurs i les manifestacions públiques cristianes, el testimoni directe de la fe 
cristiana, ha minvat entre nosaltres. Han estat uns temps com de vergonya col·lectiva o de 
silenci humil que ha portat persones, grups i comunitats a reservar en la intimitat la 
professió de fe. No es podia ser catòlic i dir-ho sense que ploguessin crítiques a l’aparell 
eclesiàstic. I malgrat tot, el sentit de plenitud de saber-se en relació amb Déu ha perdurat 
durant aquest temps inhòspit per a la fe cristiana en moltes persones. 

Però sabem que al darrere de l’hivern torna a venir la primavera i que els brins d’herba 
fresca tornen a sortir. Cada Advent ens renovem quan sentim que la litúrgia d’aquells dies 
ens incita a estar atents al que neix amb força, no fos cas que, de tant mirar les branques 
seques i la fullaraca, 
penséssim que l’arbre ha 
mort. No, no ha mort i la 
renascuda primaveral ens fa 
adonar que la saba estava 
ben viva. 

Quants lluitadors per la pau 
des d’actituds pacifistes. 
Quantes aportacions 
econòmiques de cristians 
que saben que compartir els 
béns està en l’entranya de 
la fe cristiana. Quants 
compromisos socials, 
científics, artístics, literaris, 
polítics, educacionals, en 
coherència amb la missió 
del cristià en el món. 
Aquesta Catalunya existeix. 
Tant la indígena com la 
sobrevinguda i arrelada 
entre nosaltres. 

Avui, la meva vida i el meu 
treball al costat dels pobres d’aquest món em fa adonar de la frondositat d’un cristianisme 
que s’ha acostat a l’Evangeli i que viu de la Bona Notícia de la vida i de les paraules de 
Jesús. Un cristianisme que sap que el poder és servei, que sap que la comunitat ens 
agermana a tots, fills d’un mateix Pare. Un cristianisme que no es fixa tant en el nombre 
de gent que seu en els bancs d’un temple com en aquell viure-en-cristià que, des de la 
confessió de fe o des de la consciència de tanta gent que estima i es dona als altres, que 
viu a l’estil de Jesús encara que no el conegui, que ens acompanya en la recerca d’un 
món més just, d’una pau que necessitem per viure. Tots fem pinya i construïm el que Crist 
ens va manar. Quantes institucions d’Església i iniciatives privades surten al pas de les 
mancances estructurals que vivim i tracten de donar-hi resposta. 

No puc sinó esmentar l’allau de persones cristianes que estan arribant a Catalunya des de 
països llunyans. Catalunya les acull i els fa lloc. Nosaltres sentim que els necessitem i que 
ens ensenyen, que ens evangelitzen. 

Algunes de les seves aportacions culturals complementen els nostres dèficits de la 
societat pragmàtica i materialista que hem anat construint. L’ànima cristiana de Catalunya 
està viva. El setmanari la pot continuar 
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Conferència Episcopal Tarraconense: Comunicat de la reunió n. 232 

 
Els dies 2 i 3 d’octubre de 2019 ha tingut lloc la reunió n. 232 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Joan Planellas Barnosell, arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat, i hi han assistit tots els seus membres. 

Al matí del dia 2, els bisbes han participat en la inauguració del curs 2019-2020 de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) que ha presidit el Gran Canceller, cardenal Joan 

Josep Omella. La lliçó inaugural d’enguany 
ha anat a càrrec del professor de la 
Facultat Antoni Gaudí, Dr. Albert Viciano, 
amb el títol «El debat teològic en la crisi 
iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi 
Bizantí». 

El bisbe Antoni Vadell, president del 
Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) 
acompanyat de Mn. Joan Àguila i Mn. 

Albert Para, director i ecònom del SIC, respectivament, han presentat als bisbes el treball 
que s’està fent en aquests moments de cara a revitalitzar la catequesi d’infants i joves a 
les nostres diòcesis. Han informat també de la propera realització de les XII Jornades de 
Formació per a Catequistes que se celebraran a Vic els propers 15, 16 i 17 de novembre 
de 2019 i que tindran com a lema «La Catequesi al cor de la comunitat». 

Els bisbes han rebut la visita del P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC), que ha presentat un ampli informe de la situació de 
l’ensenyament a casa nostra en aquest moment, així com també els reptes que està vivint 
l’escola cristiana. Ha informat així mateix de les actuacions que es preveuen des de la 
FECC per al curs que acaba de començar. 

Mn. Pepe Rodado, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i 
la Sra. Maria Martínez, presidenta de l’Acció Catòlica Obrera (ACO) han presentat als 
bisbes les prioritats del Curs 2019-20 en l’àmbit de la pastoral obrera, com ara 
l’aprofundiment sobre el tema del Treball Decent. Precisament, el proper 7 d’octubre, se 
celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent i les entitats de l’Església o d’inspiració 
cristiana s’hi afegeixen per denunciar la situació dramàtica a què es veuen abocades 
moltes persones que estan en risc de perdre el seu lloc de treball habitual. 

També s’ha tingut en consideració la celebració del 25è aniversari de la publicació del 
document de la CEE, «La pastoral obrera de tota l’Església», que va marcar una data 
històrica plena d’esperança per a l’evangelització del món obrer. El proper gener s’escau 
el 25è aniversari de l’inici del Concili Provincial Tarraconense del 1995. Durant tot aquest 
proper any es portaran a terme diverses iniciatives per commemorar la «joiosa 
experiència eclesial» que va significar el Concili Provincial. 

Estan previstos diversos actes a les diòcesis, un acte acadèmic a l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià, la reedició comentada dels Documents i Resolucions i la celebració 
eucarística a la Catedral de Tarragona la vigília de la Pentecosta. 

Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives al Mes Missioner Extraordinari 
que acaba d’iniciar-se a tot el món, a la pastoral de les exèquies, i a la presència de 
l’Església en els mitjans de comunicació. 

Barcelona, 3 d’octubre de 2019 
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PROTECCIÓ DE MENORS 

 

La Companyia de Jesús rep la resolució d’un procés canònic obert per 
un cas de abusos a Barcelona 

 
Nota de prensa. fecha de emisión: 7/10/2019 
 
El Superior Provincial de la Compañía de Jesús en España, P. Antonio España S.J., 
ha dado a conocer hoy la resolución del proceso canónico y las medidas que se 
imponen al P. Pere Sala S.J., de 95 años, a indicación de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe de la Santa Sede. El proceso contra este sacerdote se inició a 
comienzos de este año a raíz de las denuncias recibidas por abusos sexuales 
cometidos a principios de la década de los 80, cuando ejercía como profesor en el 
colegio San Ignacio de Sarrià, en Barcelona.  
 
Siguiendo las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Superior 
General de la Compañía de Jesús, el P. Arturo Sosa S.J., impone al P. Pere Sala un 
precepto penal con una serie de prohibiciones.  

Se prohíbe al sacerdote celebrar públicamente los sacramentos, realizar actividades 
apostólicas y pastorales de carácter público, mantener trato con menores, conceder 
cualquier entrevista a medios de comunicación y tener perfiles en redes sociales, ponerse 
en contacto con las víctimas y ausentarse de la comunidad en la que reside sin permiso 
expreso del superior. En caso de incumplimiento podría ser castigado con otras penas 
hasta la dimisión del estado clerical y de la Compañía de Jesús.  

La ejecución de las medidas del precepto penal comenzará a partir del próximo día 7 de 
octubre de 2019 y serán revisadas cada tres años. Deberá, además, hacer llegar a las 
víctimas una petición escrita de perdón.  

La resolución final y las medidas se comunicaron el viernes pasado al P. Pere Sala y hoy 
mismo a las víctimas que presentaron la denuncia.  

A principios de este año, como consecuencia de la investigación iniciada por parte de la 
red de colegios de la Compañía de Jesús en Cataluña –Jesuïtes Educació- en relación a 
abusos cometidos en el pasado, dos exalumnos del colegio Sant Ignasi de Sarrià se 
pusieron en contacto para denunciar que habían sido víctimas de abusos por parte de 
este sacerdote. Recibidas las denuncias, y ante la gravedad de los hechos, se abrió un 
proceso canónico para investigar el caso y, a partir de ese momento, se impusieron al 
jesuita medidas cautelares como su reclusión en una comunidad, prohibición de contacto 
con menores y de realizar actividad pastoral y sacramental. A lo largo del proceso no se 
ha recibido ninguna otra denuncia contra este sacerdote. El informe de la investigación se 
envió a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma el pasado 24 de abril.  

Conforme al Derecho de la Iglesia, el procedimiento canónico se abrió por decisión del 
Superior Provincial de España de la Compañía de Jesús. Consta de en una fase de 
investigación y recogida de testimonios que concluye con un informe que se envía a la 
Curia General de la Compañía de Jesús. Ésta, a su vez, la traslada a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, por tratarse de un caso de abusos cometidos 
por un sacerdote. Este organismo es el que determina el curso procesal o las medidas 
que deben tomarse y las comunica a la Compañía de Jesús para que proceda a su 
cumplimiento. En el Derecho canónico, los delitos de abusos a menores cometidos por 
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clérigos prescriben a los 20 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad (18 
años), pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, en atención a la gravedad de los 
abusos, puede decidir, en cada caso, levantar la prescripción, como ha sucedido en este 
caso.  

En relación con este caso, el pasado 16 de septiembre la Compañía de Jesús tuvo 
conocimiento a través de la prensa de que las dos víctimas denunciantes habían decidido 
presentar una querella por delito de omisión del deber de perseguir delitos. La Compañía 
respeta el deseo de las víctimas de ejercer sus derechos y, fiel a su modo de proceder, 
colaborará en todo lo que sea requerido por las autoridades judiciales.  

Ante todo esto, queremos manifestar, una vez más, nuestro apoyo a todas las víctimas de 
abusos y nuestra voluntad de escucharlas y acompañarlas. Lamentamos profundamente 
el sufrimiento que algunos compañeros han infligido a personas a las que debían cuidar y 
proteger.  

Reiteramos nuestra voluntad de clarificar el pasado y los posibles casos de abusos 
cometidos en nuestros centros, facilitando los mecanismos que sean necesarios para ello, 
como los espacios de escucha y encuentro con las víctimas y todas aquellas personas 
que quieran compartir con nosotros su testimonio. En este sentido, el proceso de 
investigación abierto en diciembre de 2018 en el marco de Jesuïtes Educació, se 
mantiene abierto, y cualquier persona que desee contactar con nosotros puede hacerlo a 
través del correo electrónico escoltar@fje.edu. A lo largo de estos meses se han creado 
también comisiones de escucha en diversos centros y ciudades de la Provincia de España 
de la Compañía de Jesús, que se irán ampliando progresivamente.  

Además, conscientes de la necesidad de dotarnos de recursos y estructuras adecuados, 
la Provincia de España de la Compañía de Jesús ha creado la figura de responsable de 
Entorno Seguro -que ocupa una profesional de la psicología, especialista en casos de 
violencia y abusos-así como un Consejo de Entorno Seguro, formado en su mayoría por 
personas externas a la Compañía de Jesús y que ayudará a seguir y garantizar el rigor en 
el seguimiento de los casos.  

Queremos recordar también que seguimos trabajando con determinación y compromiso 
para hacer de nuestros centros un entorno seguro, con programas de formación y 
protocolos de actuación dirigidos a toda la comunidad educativa. Concretamente, en los 
centros de Jesuïtes Educació se están llevando a cabo programas de formación y 
prevención en colaboración con la Fundación Vicki Bernadet, para familias, alumnos/as y 
educadores/as, y que permiten prevenir, detectar y gestionar casos de abusos o 
conductas impropias. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

Germanes Hospitalàries 

  

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

Més informació 

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

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

https://marti-codolar.net/hospederia-2/
mailto:reservas.marti-codolar@salesians.cat
https://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/congres-papa-francesc-novembre-2019/131
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Caputxins 
 

Aquest curs 
reprenem les 
estones de 

"Pregària, Música i 
Silenci", que es 
duen a terme al 

convent de Sarrià 
un dimarts al mes 

a les 19h. 

Us hi esperem! 

Una abraçada 
fraterna! 

 

 

 

XVII Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas: «Dios, deseo y 
subversión» 

 
¡Nuestras XVII Jornadas ya están aquí! ¡Corre la voz! 
¡Apunta bien la fecha y resérvala! El fin de semana 26 y 27 de Octubre de 2019 
tendrán lugar nuestras XVII Jornadas. Como tema, Dios. deseo y subversión. La vida 
trinitaria de las mujeres. ¡Corre la voz! 
  
Clicka para obtener toda la información, programa y formulario de suscripción para las 
jornadas. 
 
En estas jornadas queremos profundizar en la búsqueda y el encuentro con Dios y 
las derivas que produce al hacerse presente su fuerza y espíritu en el cuerpo y la 
vida de las mujeres. Tenemos muchas preguntas, que buscan solucionar las 
dificultades y sufrimientos de las mujeres, sufridas en sus cuerpos y en sus vidas. 
Para las mujeres creyentes, Dios es una respuesta de liberación y subversión hacia 
los órdenes establecidos sociales y patriarcales que las someten y violentan (Cf. 
Dios y la violencia contra las mujeres, Verbo Divino, Estella 2017).  Pero ¿de dónde nace 
esa subversión? ¿en qué intimidad se conecta con Dios? ¿cuál es el deseo más 
profundo en el corazón de Dios? ¿desde qué claves es posible repensar cuerpo y vida 
para que la liberación de Dios sea posible?   
  
Para profundizar en estas cuestiones, enmarcaremos la temática desde la filosofía y la 
teología. Desde ellas acudiremos a la experiencia de las mujeres, de la mano del 
diálogo entre los ponentes y las participantes. Posteriormente contrastaremos con las 
fuentes cristianas e intentaremos subrayar algunas claves para la práctica cotidiana 
del deseo y la subversión desde el Dios que nos habita.  
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_f25fa631279a458cb9fe08fe89f3c2c3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_6c01fcb98ccc49d59b01bc3ec43614cc.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXC5C_f7x_RlrFGpx917WVvJKkw6qqVx68XCTW0FHoE0ANA/viewform
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¿Quieres presentar en nuestras jornadas una comunicación sobre estas cuestiones y 
otras que conduzcan a plantear la relación entre el deseo, el ser mujer y la búsqueda y 
experiencia del Dios trinitario? ¡Entérate de cómo hacerlo y cuáles son las condiciones y 
los plazos? Comunicaciones 
 
 

Panikkar: perspectives obertes. Simposi Internacional Raimon Panikkar 
2019 

 
Del dimecres 23 al divendres 25 d'octubre de 2019 tindrà lloc el Simposi 
Internacional Raimon Panikkar amb el títol "Panikkar: perspectives obertes" al Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9, 
Barcelona). L'esdeveniment reunirà experts del tot el món i és obert al públic 
prèvia inscripció. 

Raimon Panikkar és un dels grans pensadors que ha donat Catalunya al món. Les seves 
reflexions sobre la interculturalitat, l'ecologia (que preferia anomenar ecosofia), el 
cristianisme, l'hinduisme, el budisme, el diàleg interreligiós, la mística, la ciència, la 
tecnocràcia, el mite, el símbol, etc., l'acrediten com un filòsof de primer ordre. La seva 
irradiació internacional, palesada per les més de quaranta tesis doctorals sobre la seva 
obra defensades en universitats de tot el món ja en vida de l'autor, el converteixen en una 
figura única en les lletres catalanes. 

La recent celebració del centenari del naixement de Raimon Panikkar ha permès posar en 
valor el llegat de Panikkar i difondre'l a través d'exposicions, jornades, conferències, 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_ff75e94a47f049d3bfb3ac7f636f2b27.pdf
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/panikkar-perspectives-obertes-simposi-internacional-raimon-panikkar-2019
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-vl/
https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1&codiActiv=79
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
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taules rodones, etc. Ha quedat pendent, però, la celebració d'un gran esdeveniment 
acadèmic que permeti aprofundir en les perspectives obertes per Panikkar amb el màxim 
rigor i ambició. 

El Simposi Internacional Raimon Panikkar té, doncs, per objectiu fer una contribució 
decisiva a l'estudi i la difusió de l'obra de Panikkar reunint alguns dels millors coneixedors 
del seu pensament de tot el món. 

Es tracta d'una iniciativa del Monestir de Pedralbes a la qual s'han sumat la Institució de 
les Lletres Catalanes i la Fundació Vivarium Raimon Panikkar. Amb aquest simposi 
internacional, el Monestir de Pedralbes palesa un cop més la seva voluntat d'acollir i 
coorganitzar esdeveniments de rellevància cultural en l'àmbit de l'espiritualitat. 

Programa 

Dimecres, 23 d'octubre del 2019 
19.00 h: Inauguració del Simposi al Monestir de Pedralbes: parlaments institucionals 
Anna Castellano, directora-conservadora del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
Ignasi Moreta, comissari de l'Any Raimon Panikkar 
Àlex Pelach, patró de la Fundació Vivarium Raimon Panikkar 
Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes 
19.30 h: Conferència inaugural - James W. Heisig, doctor en ciències religioses i 
investigador de l'Institut Nanzan de Religió i Cultura (Japó): La nada como el locus de lo 
divino 
20.30 h: Debat de la conferència 
20.45 h: Cloenda 
 
Dijous, 24 d'octubre del 2019 
10.00 h:  Breu espai de meditació - Berta Meneses, religiosa filipense i mestra zen. 
10.45 h: Ponència 1: Dominique de Courcelles, professora, doctora es-lettres i llicenciada 
en teologia, PSL-ENS Centre Jean Pépin Transferts culturels-Théorie et histoire de 
l'esthétique, du technique et des arts, París: L'intuition cosmothéandrique: un défi proposé 
au monde d'aujourd'hui. 
11.45 h: Debat de la ponència 
12.15 h: Pausa 
12.30 h: Ponència 2: Maciej Bielawski, doctor en teologia i professor a la Universitat de 
Verona: Raimon Panikkar e la sua biblioteca 
13.30 h: Debat de la ponència 
14.00 h: Pausa per dinar 
16.00 h: Exposició de comunicacions 
- Alain Blomart - Sala d'actes - 16:00: Fer de pont entre orient i Occident 
- Anna Jarque - Sala de claraboies - 16:00 - Dansa Panikkariana: gest i espai en Tot 
- Arnau Oliveres - Sala d'actes - 16:15 - El llenguatge dels cors. Pluralisme, perplexitat i 
transformació social 
- Edgar Tello - Sala de claraboies - 16:15 - El bard de la innocència a l'obra de Raimon 
Panikkar: un camí ecosòfic 
- Joan Cabero - Jordi Simon - Sala d'actes - 16:30 - Studium: camí de plenitud humana 
- Juan Antonio Testón - Sala de claraboies - 16:30 - La experiencia monástica en Raimon 
Panikkar 
- Juan Egea - Sala d'actes - 16:45 - Estructuras de conciencia, transparencia y 
aperspectividad en la filosofía de Raimon Panikkar 

http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/panikkar-perspectives-obertes-simposi-internacional-raimon-panikkar-2019
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
http://www.raimon-panikkar.org/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/panikkar-perspectives-obertes-simposi-internacional-raimon-panikkar-2019
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7400
https://cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/
http://www.raimon-panikkar.org/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/6451
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4123
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/331289
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
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- Julia Yúfera - Sala de claraboies - 16:45 - Mística, pluralismo e interculturalidad a la luz 
del pensamiento de Raimon Panikkar 
- Paula Cerdà - Sala d'actes - 17:00 - Entre la possibilitat i la impossibilitat d'estructurar la 
realitat 
- Tomás-Jesús Marín - Sala de claraboies - 17:00 - Acercamiento a un diálogo entre 
Panikkar y el pensamiento de la diferencia 
- Xavier Serra Narciso - Sala d'actes - 17:15 - El tantra cristià de Raimon Panikkar 
17.30 h: Pausa 
18.00 h: Taula rodona: Amador Vega (doctor en filosofia i catedràtic d'estètica a la 
Universitat Pompeu Fabra) - Xavier Melloni (antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la 
religió): "Orient i Occident en Panikkar: ¿vers una nova síntesi?" (modera Àngels 
Canadell, doctora en filosofia) 
20.00 h: Fi de la sessió 
 
Divendres, 25 d'octubre del 2019 
10.00 h: Ponència 3: Victorino Pérez Prieto, doctor en teologia i en filosofía i professor a la 
Universitat de La Salle - Madrid - "Relacionalidad: la perspectiva cosmoteándrica  y la 
respectividad. Raimon Panikkar y Xabier Zubiri en diálogo" 
11.00 h: Debat de la ponència 
11.30 h: Pausa 
12.00 h: Ponència 4: Ignasi Boada, doctor en filosofia, llicenciat en ciències polítiques i 
professor a la Universitat Ramon Llull - "Panikkar en diàleg amb el seu món" 
13.00 h: Debat de la ponència 
13.30 h: Pausa per dinar 
16.00 h: Ponència 5: Jaume Angelats, doctor en teologia i professor a la Facultat de 
Teologia de Catalunya (URL) - "Raimon Panikkar a través dels seus diaris íntims". 
17.00 h: Debat de la ponència 
17.30 h: Pausa 
17.45 h: Diàleg: Josep-Ignasi Saranyana (doctor en filosofia, investigador emèrit del CSIC 
i membro in carica del PCSS) i Aleix Bonfill (doctorant en filosofia amb una tesi sobre 
Panikkar): "De Raimundo Pániker a Raimon Panikkar" 
19.15 h: Pausa 
19.30 h: Conferència de clausura: Jordi Pigem, doctor en filosofia: "El llegat de Raimon 
Panikkar: Participar en l'aventura de la realitat". 
20.30 h: Debat de la conferència 
21.00 h: Fi del Simposi 
 
Dades generals 
Dates: Dimecres 23, dijous 24 i divendres 25 d'octubre 
Dimecres 23 d'octubre: de 19h a 20.45h 
Dijous 24 d'octubre: de 10h a 20h 
Divendres 25 d'octubre: de 10h a 21h 
 
Lloc del Simposi 
Monestir de Pedralbes. Baixada del Monestir, 9. 08034 Barcelona 
 
Observacions 
Llengües del Simposi: català, castellà, anglès, francès, italià 
El Simposi tindrà lloc a la sala d'actes del primer pis del Monestir, tret de la meditació 
inicial de dijous, que es farà en una de les estances que donen a la primera planta del 
claustre de Monestir. 
 

http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7760
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7944
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4039
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://galegos.galiciadigital.com/es/victorino-p%C3%A9rez-prieto
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/6961
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/8135
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7503
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://www.fragmenta.cat/Raimon%20Panikkar
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/panikkar-perspectives-obertes-simposi-internacional-raimon-panikkar-2019
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/panikkar-perspectives-obertes-simposi-internacional-raimon-panikkar-2019
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
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Inscripcions 
Preu: Gratuït. 
Inscripcions: aquí, a l'email reservesmonestirpedralbes@bcn.cat o al telèfon 93 256 34 27. 
Aforament: Places Limitades. 
 
Comitè científic i organitzador 
Norbert Bilbeny (UB), Daniel Gamper (UAB), Amador Vega (UPF), Francesc-Xavier Marín 
(URL), Joan Vergés (UdG), Dominique de Courcelles (CNRS), Oriol Ponsatí-Murlà (UdG i 
Institució de les Lletres Catalanes), Ignasi Moreta (UPF i Fragmenta), Jaume Angelats 
(Fundació Vivarium Raimon Panikkar i Facultat de Teologia de Catalunya), Ramon 
Bassas (Fragmenta), Anna Castellano i Tresserra (Monestir de Pedralbes), Gemma Bonet 
(Monestir de Pedralbes) 
 
Institucions organitzadores 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Institució de les Lletres Catalanes, Fundació 
Vivarium Raimon Panikkar 
Secretaria tècnica: Fragmenta Editorial 

 

PANGEA, UNA PERSPECTIVA DE L'EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA 
GLOBAL 

Des de fa 2 anys treballem l'acompanyament de processos d'Aprenentatge Servei (APS) a 
escoles i entitats. Una part molt important d'aquest acompanyament ha sigut el 
desenvolupament d'un procés formatiu que també ha anat creixent i evolucionant.  
 
Per això tornem a convocar totes les persones que estiguin interessades a aprendre la 
metodologia APS des d'una perspectiva de l'Educació per a la Justícia Global, perquè 
participin amb nosaltres en aquesta nova formació. 

El procés consta de 3 sessions:  

 

Més informació i inscripcions 

https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1&codiActiv=79
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7944
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7245
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4123
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7400
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/8135
http://www.raimon-panikkar.org/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/87834
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/87834
http://www.fragmenta.cat/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
http://emailing.whads.com/t/r-i-jrditjtk-l-zu/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
http://www.raimon-panikkar.org/
http://www.raimon-panikkar.org/
http://www.fragmenta.cat/
https://sedcatalunya.cat/pangea-inscripcio/
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Espai d'Interioritat Francesc Palau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cova de Sant Ignasi 
 
La Cova de Sant Ignasi a Manresa ofereix exercicis, interioritat, silenci i espiritualitat, 
adreçats tant a creients com a no creients amb una atenció especial als joves. La Casa 
d’Exercicis reuneix totes les condicions necessàries per retirar-se i gaudir d’uns dies de 
pregària així com una amplia i variada programació.  
Principals activitats de la Cova de Sant Ignasi per octubre i novembre 2019:  
 
Octubre  
Exercicis Espirituals a la vida quotidiana: Del 11 al 13 d’octubre amb David Guindulain 
sj  
Recés inspiracional de Fundacions cristianes en Ajuda Humanitaria: Del 24 al 28 
d’octubre amb Fernando Almansa, Xavier Melloni sj i Lluís Magriña sj  
Dissabtes de pregària contemplativa. De 10’30 a 17’30h. Equip comunitari de la Cova 
de St.Ignasi  
Curs Internacional. Inmersió ignasiana (castellà).Del 27 d’octubre al 11 desembre amb 
Carles Marcet sj  
Seminari Intensiu d’iniciació d’Exercicis. Del 31 d’octubre al 3 de novembre amb 
Francesc Riera sj i equip.  
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Novembre  
Exercicis de Mes: Del 1 al 30 de novembre amb Josep Sugrañes sj  
Taller: Dansa Contemplativa amb María: Del 1 al 3 de novembre amb Victoria 
Hernández  
Pregària Profunda Aprofundiment: Del 8 al 10 de novembre amb Xavier Melloni sj  
Dissabtes de pregària contemplativa: 23 de novembre amb l’equip comunitari de la 
Cova 
 
Desembre  
Reçés d’Advent: Preparem el Nadal. Del 6 al 8 de desembre amb David Guindulain sj  
Dissabtes de pregària contemplativa: 14 de desembre amb l’equip comunitari de la 
Cova  
Pregària dels dimarts a la Cova. Canvi d’estació amb músiques del món: 17 de 
desembre amb Xavier Melloni sj i David Guindulain sj  
Seminari Intensiu Iniciació EE: Del 26 al 31 de desembre amb Francesc Riera sj i equip  
Cinc díes d’Exercicis per a jóves: Del 26 al 31 de desembre amb Roger Torres sj, Àlvar 
Sànchez sj i Josep Mª Bullich sj  
 
Per a més informació podeu consultar la nostra web www.covamanresa.cat 
 
 

Justícia i Pau 
 
El dissabte 19 d'octubre realitzarem la jornada interreligiosa i interconviccional "Dones, 
religions i pau", organitzada per la Xarxa Interreligiosa per la Pau amb l'impuls de Justícia 
i Pau. 
La Xarxa Interreligiosa per la Pau és un espai de col·laboració basat en el diàleg 
interreligiós i interconviccional en favor de la pau. Des de la Xarxa reconeixem la diversitat 
religiosa com un actiu per la societat catalana. Malgrat això, sovint hi ha persones creients 
que senten com el seu dret a la llibertat religiosa és 
vulnerat. Com a Xarxa Interreligiosa per la Pau, 
volem posar el focus sobre les aportacions de les 
tradicions religioses a la convivència i la pau, i alhora 
subratllar quins són els aspectes en els quals encara es 
cal treballar per aconseguir el ple respecte a la llibertat 
religiosa de tots i totes. 
 
Enguany, la jornada s'enfoca específicament a donar a 
conèixer la realitat i experiències de les dones com agents 
de pau, des de les seves tradicions religioses. Amb 
aquest objectiu principal, hem organitzat aquest acte el 
qual tindrà lloc el dissabte 19 d'octubre a la Casa 
Golferichs de Barcelona. 
En primer lloc, comptarem amb l'aportació de dues dones 
expertes en diversitat religiosa i feminismes, la Lola López 
i la Neus Forcano, amb la moderació de la periodista 
Glòria Barrete. Tot seguit, iniciarem els cinc espais de 
conversa per descobrir com viuen i entenen la relació entre la pau i la fe o espiritualitat 
onze dones de tradicions religioses o conviccions diverses. En aquest espai els i les 
assistents estan convidats a interactuar i dialogar en grup. Per acabar, finalitzarem la 
jornada amb un acte simbòlic en el qual a través del silenci i la música expressarem el 
compromís de les persones i col·lectius participants amb la pau i la convivència. 

http://www.covamanresa.cat/
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La jornada es realitzarà el dissabte 19 d'octubre de 2019, a partir de les 09.15 hores a 
la Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes 491, Barcelona). L'activitat és 
gratuïta, us convidem a inscriure-us a través del següent formulari 
https://tinyurl.com/diversitatreligiosa 
 
 

Concert a favor de la Unitat Cures Pal·liatives de Sant Joan de Déu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/diversitatreligiosa
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Comunitat Cristiana Carmelites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trobada anual de persones sòcies, col·laboradores i comissions de 
Justícia i Pau Barcelona 

 
Benvolguts amics i amigues, 
   
Com cada any, per aquestes dates, us convoquem a totes aquelles persones associades, 
col·laboradores i/o voluntàries de l'entitat a la Trobada anual de Justícia i Pau 
Barcelona, que celebrarem el pròxim dissabte 26 d'octubre. 
 
Enguany volem reflexionar sobre els reptes que ens planteja la crítica situació ecològica i 
les seves repercussions en termes d’injustícia social a la llum de la Carta Encíclica Laudato 
si’. Analitzarem com podem contribuir més eficaçment des de Justícia i Pau a caminar 
col·lectivament cap a una conversió ecològica i una ecologia integral. Ens hi ajudaran el 
teòleg i amic Antoni Matabosch, i Maria Bargalló, biòloga, vicepresidenta de Justícia i Pau i 
coordinadora del nostre grup d’ecologia i justícia. 
La vostra participació és important.  
Esperem poder comptar amb la vostra presència. Preguem que ens confirmeu assistència, 
tot indicant si us quedeu a dinar  
 
Moltes gràcies i fins aviat. 
Una abraçada!!! 
 

INSCRIU-TE 

mailto:premsa@justiciaipau.org?subject=Trobada%2026%20octubre
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HORARI 
9.30 Benvinguda i pregària inicial. 
10.00 Col·loqui amb Antoni Matabosch i Maria Bargalló. 
11.30 Pausa cafè. 
12.00 Debat. Reptes i línies d'acció de Justícia i Pau. Aportacions des dels diferents eixos 
d'acció i comissions. 
13.00 Informes breus de les comissions d'acció i territorials i altres informacions generals. 
14.00 Dinar 

 
 

Grup Pregajove de Lleida 
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Monestir de Sant Benet de Montserrat 
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Comunicació i Religió a l’Era digital 
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35è CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 
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FECC INFORMA  núm. 742   Data: 07.10.2019 
 

 
 
En el Dia Mundial dels Docents 
 

Cada 5 d’octubre des del 1994, la UNESCO commemora el Dia Mundial dels Docents. En 
una societat que sotmesa aconstants canvis, la formació i la figura del docent és 
primordial, i aquesta jornada serveix per ressaltar la importància d’aquests professionals. 
 
Aprofitant l’efemèride, recordem allò que a l’any 1966 es recollí a la Recomanació 
conjunta de la OIT i de la UNESCO relativa al personal docent. Com, per exemple, el 
reconeixement que el progrés de l'educació depèn en gran part de la formació i de la 
competència del professorat, així com de les qualitats humanes, pedagògiques i 
professionals de cada educador. I que, en correspondència amb les exigències de 
l’educació, la professió docent ha de gaudir del respecte públic que mereix.  
 
També afirma que com que l'educació és un servei de fonamental importància per a 
l'interès del públic en general, la responsabilitat del mateix incumbeix a l'Estat, al qual 
correspon de proveir establiments escolars, educació gratuïta i ajuda material per als 
alumnes que la necessitin. Sense que això s’interpreti com quelcom que limiti la llibertat 
dels pares o, si s'escau, dels tutors, d'escollir per als seus fills o pupils escoles que no 
siguin de l'Estat, o menystingui la llibertat de les persones individuals o col·lectives per 
crear i dirigir institucions docents conformes amb les normes educatives que pugui establir 
i aprovar l'Estat. 
 
Fa referència també al fet que hi hauria d'haver una estreta cooperació entre les autoritats 
competents i les organitzacions de personal docent, d'ocupadors, de treballadors i de 
pares d'alumnes, les organitzacions culturals i les institucions d'ensenyament o d'alta 
cultura i de recerca, amb la intenció de definir la política docent i els seus objectius 
precisos. I,finalment, com l'èxit de les finalitats i objectius de l'educació depèn en gran part 
dels recursos econòmics amb què aquesta pot comptar, s'hauria de donar especial 
prioritat en els pressupostos de cada país a l'assignació d'una part suficient de la renda 
nacional per al desenvolupament de l'educació. 
 
Recomanacions escrites fa més de mig segle, però que són de total actualitat: formació i 
competència, respecte social, educació com a servei fonamental d’interès públic, llibertat 
d’elecció i de creació de centres, cooperació entre els agents, grans consensos educatius, 
recursos públics adients i suficients... 
 
I al final aquestes declaracions poden contrastar-se amb les realitats concretes. A 
Catalunya, l’any 2018, la taxa d’abandonament escolar prematur (AEP) és d’un 18%, igual 
que la d’Espanya, de les més altes d’Europa. Una taxa molt llunyana de la mitjana 
europea, que és del 10,7%, i que afecta a casa nostra especialment els nois de classe 
treballadora i d’origen estranger. Perquè l’AEP reprodueix les dinàmiques de desigualtat 
social existents i un dels factors que més incideixen en aquest alt abandonament escolar 
prematur és l’estatus socioeconòmic i cultural de les famílies. Segregació escolar i 
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abandonament escolar són dues cares d’una mateixa moneda, juntament amb d’altres 
factors més estructurals com el propi sistema educatiu i la conformació socioeconòmica 
del país.  
 
El Departament d’Educació publica uns indicadors bàsics referents al curs escolar 
2018/2019 que ens poden servir per completar la reflexió. N’apuntem només uns quants. 
La taxa d’abandonament prematur dels estudis (18-24 anys) és del 17,4 %; la despesa 
pública en educació sobre PIB, el 3,6 %; i la despesa educativa no universitària per 
alumne equivalent a temps complet (2017) és al sector públic de 5.724,35€ i al sector 
privat concertat, de 3.565,61€. 

 
 Aquestes dades se’ns poden presentar allunyades dels estàndards propis d’un sistema 
educatiu competent. Però, en contrast, podem observar com la tasca del professorat, en 
ocasions i malauradament incrementades per pressions alienes al món educatiu, s’esforça 
a ser cada cop més compromesa amb la vinculació amb els companys i amb el projecte 
educatiu de centre. Són molt patents les línies d’actuació enfocades que la docència 
suposa un exercici professional que requereix responsabilitats i incorpora valors ètics i 
compromís social com a components essencials de la pròpia professió, i que la tasca 
realitzada no pot abordar-se com una mera ocupació laboral, ni tan sols com un ofici pel 
qual només convé estar ben entrenat, sinó que comporta un nivell de discrecionalitat 
tècnica i de presa de decisions en el propi discórrer professional que no pot abordar-se al 
marge d’un compromís ètic i moral amb els usuaris (alumnes i famílies), així com amb els 
col·legues, el projecte educatiu del centre i l’ideari institucional. Per això, i malgrat les 
dificultats a què s’enfronten, confiem i agraïm la tasca dels i de les docents que dia rere 
dia fan seu el compromís en clau d’escola i de projecte educatiu que assumeixin la 
responsabilitat de treballar per tal que l’escola sigui un excel·lent entorn on assolir bons 
nivells d’aprenentatge i també un bon espai d’educació en valors cristians i per una 
ciutadania activa. 



61 | 61 

  

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

  2019  

   OCTUBRE 

17 dj 81 Asamblea general de la URC  

19 
ds Jornada formación permanente amb Joan García del 

Muro Solans 
 

    

16 dc Dia mundial de l’alimentació (FAO)  

17 dj Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa  

24 
dj Dia de les Nacions Unides. Dia mundial d’informació 

sobre el desenvolupament 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

