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La 81 assemblea general de l’URC aprova la celebració del FÒRUM DE LA 

VIDA RELIGIOSA 

Barcelona, 24 d’octubre de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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Els dos eixos de l’assemblea general de l’URC 
 

La darrera assemblea general de l’URC, podríem afirmar, ha girat entorn a dos eixos. El 
primer, l’aprovació de la celebració del Fòrum de la Vida Religiosa en el context del 40è. 
aniversari de la constitució de l’URC. Més endavant, anirem presentant els objectius, les 
iniciatives i les propostes del Fòrum. Ara per ara, encara pendent que la junta directiva 
incorpori al programa del Fòrum les propostes de l’assemblea, s’inicia el període de 
preparació immediata. Properament n’informarem en tot detall. 
  

El segon eix fa referència a la situació actual. El discurs d’obertura a càrrec de fra Eduard 
Rey, president de l’URC, publicat íntegrament en les properes pàgines d’aquest butlletí, 
connecta amb el moment històric que estem vivint a Catalunya, tot just en el bell mig 
d’una setmana de forta contestació social i d’enfrontament amb les forces policials amb 
motiu de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem. La vida religiosa no pot fer i no 
fa abstracció del lloc de la seva evangelització. Per aquest motiu, s’ha incorporat a l’ordre 
del dia un espai per dialogar en un clima d’escolta mútua les reflexions, sentiments i 
percepcions dels participants a l’assemblea. Aquesta manera d’afrontar la situació actual 
per superiors i superiores majors i/o de les delegacions permanents o ocasionals pot ser 
extrapolable a cada comunitat, a fi que s’obrin espais de reflexió, intercanvi fratern i de 
pregària. En aquest sentit, reproduïm una piulada que invita a la pregària. 
 

 

 
 

 
 

 

La seu de l’URC paradigmàticaqment està situada en un lloc molt significatiu. En to 
simpàtic s’ha dit que està on ha d’estar, jugant amb les seves lletres, és a dir a la plaça 
URC-uinaona. Però, anant a fons, la cantonada de la plaça amb confluència amb el carrer 
Pau Claris cantó mar, esdevé un meravellós observatori de les inquietuds socials. Tantes 
manifestacions que representem el clam de grups palesant les seves inquietuds, 
aspiracions, reivindicacions... Tot això esdevé una crida a escoltar. Aquesta darrera 
setmana, l’escenari s’ha convertit en un autèntic camp de batalla i d’enfrontaments. No 
podem ser aliens a aquesta problemàtica. En primer lloc, palesar com sempre la nostra 
convicció per la pau i la violència, sense que això implica una manca d’anàlisi de les 
causes i de les sortides de cara a la concòrdia i al respecte a les diferències. En segon 
lloc, encara més important, entendre que no podem renunciar a la pregària. No resulta 
comprensible que aquests temes estiguin absents en les pregàries dels fidels de les 

D’entrada 
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eucaristies o de les intencions a les pregàries comunitàries, com si no visquéssim aquí i 
ara. L’URC invita a la pregària, que confia en el Senyor i que obre els nostres cors a 
l’amor, fin i tot com invita l’evangeli, als enemics, si n’hi ha. La vida religiosa no pot 
renunciar a la dimensió profètica de viure les paraules de Jesús: “Tots volsaltres sou 
germans (i germanes)” (Mt 23, 8) 
 

 
 

 

 

 

La dinàmica del buit 
  
La teoria del buit, amb ressò budista, es pot formular així: «Qualsevol espai buit tendeix 
de forma natural a omplir-se.» No cal buscar explicacions filosòfiques, sinó observar la 
pràctica diària. Si algú a casa buida una prestatgeria, aviat s’omplirà amb materials nous. 
Aquest principi, avalat per l’experiència quotidiana, serveix per reflexionar sobre la situació 
actual de conflicte que vivim, amb gran preocupació. 

L’analfabetisme polític, és a dir, la incapacitat de saber llegir els esdeveniments per part 
dels partits polítics i dels seus màxims representants, han culminat en una setmana plena 
de tensió: una sentència que molts no perceben com a justa i una allau de reaccions, amb 
fortes repercussions socials i mediàtiques. L’abdicació dels polítics, alimentada per 
diagnòstics falsos, ha generat un buit clamorós. La dinàmica de l’ocupació propiciada pels 
polítics, ha donat protagonisme als nous inquilins, que són principalment el poder judicial i 
les forces de l’ordre. Mitjans de comunicació, de manera persistent i descarada, i poders 
econòmics, de forma molt discreta, pretenen també governar sense haver aconseguit 
escons. La repressió i les amenaces contínues del 155 i altres, que en època electoral 
eleven encara més el to, gairebé sempre de manera irresponsable, no deixen espai a 
propostes de futur, que des de fa anys són inexistents. 
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Una premissa: no a la violència. No a qualsevol tipus de violència, vingui d’on vingui, sigui 
d’aquí o d’allà. Perquè aquesta premissa tingui vigència en la situació actual, hi ha una 
tasca indefugible: la política ha de recuperar l’espai, que per desídia ha deixat un buit. 
Cadascú ha de tornar a les seves funcions pròpies. Haver «escapçat» els líders polítics i 
socials de Catalunya ha fet perdre interlocutors. Un error greu. Dues preguntes clau: hi ha 
polítics, homes i dones de talla, per obrir horitzons de diàleg i d’esperança? Els piròmans 
polítics, deixaran de tirar benzina per guanyar vots a costa d’aquests incendis? 

 
Lluís Serra Llansana 
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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 fra Eduard Rey – Capella  
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: PROPOSTA 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) 

  

 

 81 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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ENTORN DE LA TAULA EUCARÍSTICA 
 

L’assemblea general se celebra per primera vegada a Torre Gironella, pertanyent a les 
salesianes del passeig Sant Joan Bosco. En la capella, s’inicia la jornada amb l’eucaristia, 
presidida per fra Eduard Rey, president de l’URC, que connecta a l’hora de l’homilia 
l’evangeli amb els esdeveniment que s’estan vivint aquests dies a Catalunya. La festivitat 
litúrgica de sant Ignasi d’Antioquia parla de testimoniatge en temps difícils i representa 
una crida a viure els dons de l’Esperit. Es recorden les seves paraules: “«Permeteu-me 
ser past de les feres que em possibilitaran d'arribar a Déu. Soc blat de Déu, em moldran 
les dents de les feres i seré un pa blanquíssim per a Crist. No em priveu de Viure, 
permeteu-me contemplar la Llum» (Carta als cristians de Roma, que el volien «salvar»). 
 

 
 

PARAULES AL COMENÇAMENT DE L’ASSEMBLEA 
 

Acabada l’eucaristia, s’inicia l’assemblea general, en la sala de plenaris, amb un discurs 
d’obertura de fra Eduard Rey, president de l’URC. Heus ací el text íntegre, que segueix el 
fil de set punts. 
 

▪ Un pensament de  Mn. Josep Maria Ballarín per començar 
▪ La URC: quaranta anys de trobada, comunió i formació 
▪ Entorn de la protecció dels menors  
▪ Refugiats i immigrants, un repte per a Europa 
▪ Impressions personals després de la sentència del “judici del procés” 
▪ La profecia d’un silenci capaç d’escoltar 
▪ Conclusió 
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Silencis, paraules i sorolls 
 
Estimades germanes, estimats germans, Pau i Bé! 
 

 
Un pensament de  Mn. Josep Maria Ballarín per començar 
Suposo que molts de vosaltres recordareu Mn. Josep Maria Ballarín. L’any que ve es 
celebrarà el centenari del seu naixement. Va ser una figura molt popular, sobretot per 
haver col·laborat a TV3 i per la novel·la “Mossèn Tronxo”. L’any 1986 Mn. Ballarín va 
publicar un llibre que no va ser tan conegut, però que ell deia que estimava especialment: 
“Paràbola dels Retorns”. Recorre tot aquest llibre una visió de la història dividida en 
“sorolls” i “silencis”. Mn. Ballarín diu que els qui deien que “per on passava Atila no 
tornava a créixer l’herba” no coneixien els pagesos. Atila representa els sorolls de la 
història, el que surt als llibres, i que sovint és destructiu. Els pagesos representen els 
silencis, el treball del dia a dia, allò que no surt als llibres però que construeix la història de 
debò, fins i tot després del pas d’Atila. Més enllà d’aquest exemple, Mn. Ballarín 
desenvolupa la idea que paraula i silenci s’han de complementar per ser positius. A ell li 
preocupava que el món modern està matant els silencis, i convertint així les paraules 
autèntiques en pur soroll. Amb el seu estil sorneguer, arriba a dir: “A mi no em preocupa 
que vinguem del mico, el que em preocupa és que potser hi anem. Potser els micos són 
homes que un dia van perdre el silenci”. 
 
La URC: quaranta anys de trobada, comunió i formació 
El record d’aquesta idea de Mn. Ballarín em va venir al cap d’entrada el dia que vam 
celebrar el número 500 de l’Horeb. Va ser un acte senzill i força concorregut a la llibreria 
Claret, on vam poder sentir paraules molt interessants. Però la “paraula”, tant de l’Horeb 
com d’aquella celebració, no seria possible sense el “silenci” corresponent, el treball del 
nostre secretari, el germà Lluís, cada setmana, aplegant els materials per composar-lo. 
Personalment, no dic mai “avui és dijous, sortirà l’Horeb”, sinó “avui ha arribat l’Horeb, 
senyal que és dijous”, tan puntual és cada setmana.  
El mateix es podria dir del quarantè aniversari de la URC, que ens disposem a celebrar 
amb el Fòrum de la Vida Religiosa, en l’escaiença també del vint-i-cinquè aniversari del 
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Congrés de la Vida Religiosa. En aquests meus primers mesos com a president de la 
URC, m’adono que allò més important són els hàbits creats de comunicar-nos, 
d’entendre’ns, les complicitats que s’han teixit. El primer i principal sentit de la nostra 
assemblea és justament aquest, el senzill fet de trobar-nos. L’URC, amb els seus 
complements la RAP (que va començar a mitjans dels anys seixanta) i el Grup Anawim, 
fan que, davant de qualsevol dificultat que ens afecta a tots, o a un grup, la comunicació 
sigui immediatament fluïda i l’encontre espontani. N’he fet l’experiència. Celebrem, doncs, 
la comunió descoberta, cuidada i transmesa durant aquests quaranta anys. Si farem una 
mica de “soroll” aquest any, és per celebrar el “silenci” d’aquesta dinàmica constant.  
 

 
 

Dintre de la URC, un apartat especial mereix el CEVRE i les propostes de formació. Fa 
pocs dies vaig trobar-me amb els participants del curs de novicis per inaugurar el curs. Es 
tracta d’un grup intercontinental, molt interessant, que passen per Catalunya per fer 
aquesta etapa de la formació. Alguns és possible que s’hi quedin per més anys, potser per 
tota la vida, ja que pertanyen a congregacions amb una presència molt arrelada entre 
nosaltres. El CEVRE els ofereix un complement ben ideat i un espai de trobada, necessari 
sobretot perquè els noviciats d’avui són grups petits, algunes novícies fins i tot fan estan 
soles en aquesta etapa. Un detall que vaig trobar interessant en la trobada va ser 
comprovar que l’edat en què arriben les vocacions augmenta també a Amèrica Llatina o a 
l’Àfrica. A l’oferta de formació per als novicis cal sumar-hi les trobades de formació 
permanent i trobades com el fòrum de qüestions econòmiques, i altres que segurament 
em deixo. 
 
Entorn de la protecció dels menors  
En aquests mesos de president de la URC, potser el tema més candent que hem tingut 
sobre la taula ha estat el de la protecció dels menors. La constitució d’una comissió a la 
sindicatura de greuges de Catalunya i els contactes amb un grup de treball de la UOC que 
s’ocupa de la percepció del problema en el si de la institució (part d’un estudi més ample 
on intervenen també la UB i la UPV treballant amb víctimes) han motivat diverses 
trobades informals dels qui han rebut cartes dels uns o dels altres. En aquest sentit, 
agrairem que si algú n’ha rebudes i no s’ha posat en contacte amb nosaltres ho faci, 
perquè el puguem informar de les converses que hem mantingut.  
Aquests casos susciten sempre un gran ressò en els mitjans, un “soroll” sovint amb un 
tracte molt desigual segons si el cas afecta l’Església o no, però que no ens hauria 
d’impedir discernir el que té de “paraula” de denúncia d’uns “silencis”, en aquest cas gens 
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sans, que possiblement ara ja queden enrere, però que han marcat les nostres 
institucions durant massa temps. El que més impressiona és que els seguidors de 
Jesucrist, el gran crític de les aparences que difereixen de les actituds reals (a l’evangeli 
d’avui mateix ho trobàvem amb un gran vigor), haguem pogut fer passar la nostra bona 
fama per davant de la protecció dels qui ens havien estat encomanats i que van ser ferits 
en la seva dignitat de persones i també en el nivell profund de la seva vida espiritual i de 
fe. 
Silenciosament, però, els temps han canviat, i fora dels focus mediàtics, que difícilment 
enfoquen cap a allò que és bo, les nostres institucions han fet tot un treball de manera que 
avui la protecció de la infància i la disposició a admetre els propis pecats conformen ja 
una nova mentalitat. També des de l’URC hem treballat aquest tema en diverses 
trobades, l’última d’elles el curs passat. No es tracta només d’adaptar-se a les 
circumstàncies canviants, sinó d’una dinàmica de conversió, de retorn a les fonts de 
l’evangeli, de fer-nos més conscients que, en tota ocasió, som cridats a ser un mirall on es 
reflexa el Senyor Jesús, un reflex que les nostres actituds poden desfigurar 
gravíssimament.  

 
Refugiats i immigrants, un repte per a Europa 
Com a president de la URC, vaig rebre la invitació a assistir al lliurament de la Medalla 
d’Honor del Parlament al Sr. Óscar Camps, de Proactiva Open Arms, i la Sra. Carola 
Rackete, de Sea Watch. També allà aquesta distinció entre “sorolls” i “silencis” es va fer 
present, quan els guardonats van recordar al Parlament que donar medalles està molt bé, 
però el que cal és implicació real de les administracions en aquesta tragèdia que s’està 
vivint al Mediterrani. Quin goig que feien tots aquells voluntaris, nois i noies joves, amb les 
samarretes d’Open Arms, al Parlament! En l’acolliment de refugiats i immigrants els 
religiosos hi hem estat i hi som, en iniciatives pròpies o col·laborant amb altres, i cal que 
ens examinem constantment sobre com hi podem ser encara més. Europa es juga la seva 
qualitat humana en gran mesura en la generositat o la mesquinesa que mostrem amb els 
qui fugen de guerres, fams i altres adversitats i se’ns acosten atrets pel benestar que 
nosaltres fruïm, i del qual ens mostrarem indignes si no el sabem compartir.  
Els religiosos estem també en molts dels països d’origen, mirant de fer realitat aquell 
desenvolupament integral que promou tots els homes i tot l’home, com deia sant Pau VI, 
procurant crear les condicions perquè menys persones hagin d’abandonar les seves arrels 
i posar en perill la vida per trobar un futur més esperançador. D’entre aquests religiosos 
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missioners, el Sant Pare n’ha escollit un de català ben recentment com a cardenal, el 
salesià Cristóbal López, arquebisbe de Rabat, que ha repartit la vida entre Catalunya, 
Amèrica Llatina i el Marroc. Altra vegada un gest eloqüent ens posa al davant l’exemple 
de silenci del treball en el que el Papa anomena les perifèries d’aquest món. 
 
Impressions personals després de la sentència del “judici del procés” 
D’una manera molt personal, voldria compartir algunes reflexions també sobre el que 
estem vivint aquests dies. Els qui, d’una manera o altra, vam participar o contribuir a la 
celebració del Referèndum de l’1 d’octubre de 2017, ho vam fer amb la convicció d’estar 
participant en un acte pacífic d’afirmació de la dignitat del nostre poble. A mesura que 
corrien les imatges de la policia entrant als col·legis, vam passar por, alguns potser per 
primera vegada, ja que hem crescut en un món força protegit. Ens vam sentir víctimes 
d’una agressió injustificada, rere la qual vam llegir-hi una voluntat de sotmetre i d’humiliar.  
 

El després del Referèndum va ser més desconcertant, si més no per a mi. Mai no he 
entès quin va ser el significat últim d’una declaració d’independència que va donar com a 
resultat més immediat la suspensió de l’autonomia. Però és evident que tots els qui, d’una 
manera o altra, vam participar o contribuir a la celebració del Referèndum, durant el judici 
al Tribunal Suprem poc o molt 
ens hem sentit asseguts al banc 
dels acusats, hem sentit en 
pròpia carn la condemna i ens 
fereix que en el relat que s’ha 
construït hàgim passat a ser 
nosaltres els violents.  
Dit això, però, us diré que he 
volgut llegir la sentència 
directament. Ho he fet 
pressuposant que els qui l’han 
escrita són gent de consciència recta que volien complir el seu deure honestament. Ho he 
llegit des de la convicció que no ens podem passar la vida escoltant-nos només a 
nosaltres mateixos, i sense passar per alt que tampoc no han satisfet els qui demanaven 
més duresa, criticant fins i tot ara per massa tova la condemna des de diaris importants de 
Madrid. 
Evidentment una sentència no és pròpiament un exercici de diàleg, ja que per la seva 
pròpia naturalesa no admet resposta. Però en té elements importants. Ja voldria veure en 
molts polítics, i ja no diguem periodistes i tertulians, la capacitat d’escoltar les raons de 
l’altre i de respondre-hi d’una manera argumentada que hi ha en aquest llarguíssim escrit. 
El que diu sobre conceptes com “violència”, “legitimitat” o “desobediència civil” mereix ser 
llegit i reflexionat, i potser ens ajudaria a fer una autocrítica que també ens convé i que el 
“soroll” de les emocions, tan desfermades aquests dies, fa gairebé impossible. De fet, 
mentre escric aquestes ratlles, una barricada crema davant del convent i un helicòpter ens 
sobrevola. 
 
La profecia d’un silenci capaç d’escoltar 
Començo a pensar que, enmig de tant de soroll, enmig de tantes persones d’una i altra 
banda disposades a escoltar només els qui pensen com elles i alimenten els propis 
ressentiments, el que és profètic de debò és el silenci, no qualsevol silenci, sinó el que 
intenta escoltar l’altre, especialment el qui no està d’acord amb les pròpies postures, i mira 
de posar-se en la seva pell. En un món on les xarxes socials ens poden portar a la 
fantasia de creure’ns tots periodistes, no en el noble sentit de treballadors de la paraula i 
la informació, sinó en el de creadors de soroll per a la pròpia claca, un silenci capaç 
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d’escoltar l’altre amb respecte i empatia, fins i tot el qui espontàniament potser tindríem 
per enemic, potser és la profecia que el món necessita. 
 
Aquesta és la lectura que faig també del comunicat que ha fet pública la Conferència 
Episcopal Tarraconense. No en comentaré el contingut, que és accessible i us recomano 
que llegiu si no ho heu fet. Voldria destacar més aviat el treball que imagino que té al 
darrere. No és difícil deduir que entre els bisbes amb seu a Catalunya hi ha sensibilitats 
ben diferents pel que fa a aquest tema. Doncs bé, han sabut buscar una paraula de 
consens, que possiblement no expressa al cent per cent el que pensa o sent cap d’ells, en 
una actitud d’escolta mútua i d’atenció compartida a les sensibilitats contraposades que hi 
ha entre els ciutadans i entre els propis fidels de l’Església. Penso que aquest “silenciós” 
exercici d’escolta, de diàleg i de saber cedir uns i altres, implícit en el comunicat, és ja en 
ell mateix un magisteri, i ens dóna l’exemple d’una “paraula” que no busca simplement fer 
“soroll”. 

 
 

Silenciosament, en aquests anys de democràcia s’ha fet un gran treball. Els fills i nets dels 
antics immigrants, fins els qui viuen en barris on gairebé només es parla en castellà, han 
après el català, l’entenen, el parlen i l’estimen, conservant sovint, alhora, la identitat de 
l’origen dels seus avantpassats. Trenta anys enrere no sé si ens ho hauríem cregut. En 
aquest treball d’integració hi han intervingut molts agents. També nosaltres, la vida 
religiosa, hi hem estat i hi som encara, a molts nivells. Com em fa patir que l’actual excés 
de soroll no pugui fer malbé tant de treball silenciós que bé mereixeria de ser cuidat i 
celebrat! 
 
Conclusió 
Germans, possiblement ja he parlat massa, i ara no sé com acabar. Estaria bé fer 
referència a altres coses que s’han viscut en aquests mesos. He fet aquí una tria 
personal, espero que ningú no se’n senti exclòs. No em sento preparat, per exemple, per 
oferir una reflexió pròpia sobre el tema de l’escola concertada i el seu futur, que ens 
preocupa, i amb raó. Que la nostra assemblea d’avui ens ajudi a trobar camins per sortir 
del soroll i entrar en la paraula que genera vida i el silenci que fa créixer aquesta vida i la 
consolida. 

Fra Eduard Rey, caputxí 
President de la URC 
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ASPECTES ESTATUTARIS 
 

 
 

Aquests tres punts estatutaris són presentants pel G. Lluís Serra, en qualitat de secretari 
genral i administrador. 
 
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea, celebrada el 20 de març de 2019, a 
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. El document de 11 pàgines d’extensió 
inclou l’acta i dos annexos, el primer dels quals amb el text d’obertura i de cloenda a 
càrrec del president, i el segon amb el llistat de participants. S’aprova per unanimitat. 
 
Elecció d’un vocal masculí per a la junta directiva  

El P. Eduard Pini, provincial de l’Escola Pía, acaba el seu primer trienni com a membre 
de la junta directiva. En no haver-se presentat cap altre candidat i havent sondejar de 
manera positiva la seva disponibilitat a continuar el servei, d’acord amb els Estatuts, s’ha 
procedit a la seva reelecció, que ha ontingut la majoria absoluta en la primera votació. El 
president agraeix la seva acceptació i disponibilitat. 
 
Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020 

La presentació de les dades s’efectua 
en quatre columnes paral·leles: 
pressupost 2018, el balanç de gener a 
30 de setembre de 2019, previsions 
finals del balanç 2019 i pressupost de 
2020.  
L’abast d’aquests informes i de la 
seva aprovació per a aquesta 
assemblea està limitat per l’àmbit de 
les seves competències. 
La quantitat inclosa en el pressupost 
2020 referent a l’aportació de 

CONFER depèn de l’aprovació posterior dels seus organismes competents, per la qual 
cosa una variació d’aquesta alteraria el pressupost actual. 
Els informes, per tant, es redueixen a ingressos i despeses. 
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El balanç 2019 s’aprovarà, si escau, a l’assemblea general de març de 2020. En aquella 
assemblea es presentarà la versió definitiva del pressupost. En el cas que hi hagi alguna 
modificació substancial, es demanarà a l’assemblea de març la ratificació corresponent. 
Es sotmet a votació l’aprovació del pressupost 2020, que s’atorga per unanimitat. 
 
Pressupost del FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
Criteri proposat, sotmès a la votació de l’assemblea general i aprovat per unanimitat. 
Una vegada s’aprovi, si és cas, la realització del FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA (que 
inclou la celebració de 40è aniversari de la constitució de l’URC), caldrà establir un 
pressupost extraordinari que aprovaria la junta directiva, es presentaria posteriorment a 
CONFER i es sotmetria a l’aprovació-ratificació definitiva a càrrec de la propera 
assemblea general, prevista el mes de març de 2020. 
 

TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
 

 
 

 
 
El Fòrum de la Vida Religiosa aglutina dos esdeveniments: la celebració del 25 aniversari 
del Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya i la celebració del 40 aniversari de la 
constitució de l’URC, realitzada el 29 d’abril de 1980. Les assemblees generals 79 i 80 
van aprovar la realització d’aquest Fòrum. S’hi afegeix com a rerefons eclesial la 
celebració del 25 aniversari del Concili Provincial Tarraconense. 
 
Les persones participants a l’assemblea general ja van disposar amb força anterioritat 
d’un document de quatre pàgines que conté la proposta. La junta directiva de l’URC, en la 
seva  reunió celebrada el dimecres dia 25 de setembre de 2019, ha aprovat aquest 
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document base sobre el Fòrum de a Vida Religiosa per posar-lo a la consideració de 
l’assemblea general, per tal que hi introdueixi les modificacions que cregui oportunes i  
procedeixi, si és cas, a la seva aprovaci 

 

FASE PREPARATÒRIA 

Tant de bo que el meu poble m'escoltés i seguís els meus camins! (Salm 80,14) 

Setembre, octubre, novembre i desembre de 2019 
 

PRIMERA FASE 

ESCOLTAR 
“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 

"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 

Gener, febrer i març de 2020 
La regla de Sant Benet comença amb la paraula “Escolta”. Aquest és el primer objectiu del Fòrum: “La 
vida religiosa a l’escolta”. Aquesta primera fase correspon a l’àmbit de les comunitats religioses. Es 
tracta d’escoltar Déu a través de la pregària, d’escoltar l’entorn (com se’ns veu, què ens diuen, què se 
n’espera...), d‘escoltar-se entre els membres de les comunitats. Cal fomentar una obertura del cor per 
acollir tots els missatges que se’ns facin arribar i discernir entre ells els que porten l’impuls de l’Esperit. 

SEGONA FASE 

DISCERNIR 
“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” (salm 25,4) 

Abril, maig i juny de 2020 
La segona fase pretén discernir entre totes les coses escoltades aquelles que toquen més de prop a la 
vida religiosa. En concret: “La vida religiosa oberta al discerniment”. L’àmbit propi d’aquesta fase té 
dues característiques: intercomunitari i intercongregacional. Es tracta de compartir allò que s’ha 
escoltat i del ressò que ha tingut en el nostre interior i en el si de la comunitat. Saber ponderar i elegir 
els punts que es consideren més essencials. 
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FASE INTERMÈDIA 

«Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil.» Is. 28,12 

Juliol, agost i setembre de 2020 

1. Invitació a. pregar per la vida religiosa i demanar 
vocacions en el curs dels exercicis espirituals de l’estiu  
i en la festivitat de l’Assumpció. 

2. Invitació a la lectura personal d’alguns llibres sobre la 
vida religiosa i/o del Servei de Documentació sobre 
aquest tema. 

1. Tramesa als mesos d’estiu de 
documents, conferències, xerrades, 
entrevistes o textos referents a la 
vida religiosa a través del Servei de 
Documentació. 

2. Publicar un recull d’aportacions del 
web del Fòrum a través dels serveis 
informàtics de l’URC 

 

TERCERA FASE 

RESPONDRE 
“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5)  

Octubre, novembre i desembre de 2020 
La novetat que aporta aquesta tercera fase fa referència a l’orientació cap a la resposta aquí i ara del 
que hem escoltat i discernit. A més, es tracta d’arribar a grans grups, com expressió de la Unió de 
Religiosos de Catalunya, perquè el nostre objectiu abraça a l’URC en tot el seu territori 

 

CLOENDA DEL FÒRUM 

POSAR-SE EN CAMÍ 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2 febrer 2021 
URC: assemblea de març 

Congregacions: segons el seu àmbit propi 
 
Hom procedeix a un treball en grups i, posteriorment de la pausa, es posen en comú els 
resultats i els acords. 
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S’aproven les línies bàsiques del Fòrum de la Vida Religiosa i s’escomana a la junta 
directiva la incorporació, si és cas, dels suggeriments aportats pels grups. 
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PROPOSTES I INFORMACIONS 
 

 
 

Congrés de Laics 2020. Informa:  Anna Almuni, membre de la Institució Teresiana i 
responsable de la Delegació per a la Formació i Acompanyament del Laïcat de 
l’Arquebisbat de Barcelona 
 

 
 

Procés de preparación del Congrés de Laics: 

Poble de Déu “en sortida” 
 

9 DE NOVEMBRE DE 2019 

Col·legi La Salle Bonanova, Barcelona 
 

INFORMACIÓ: Consulteu al vostre Bisbat 
 
DESTINATARIS 
Tot el laïcat, ja sigui associat o no associat, grups 
diocesans constituïts a quests afectes i/o 
qualsevol grup existent: joves, família, catequistes, 
professors de religió, Càritas, germandats i 
confraries, moviments, associacions... 

 
OBJECTIUS 
El Congrés i el Precongrés, tant en la preparació previa com en el seu desenvolupament 
posterior en les diòcesis, ha de servir-nos per a: 
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1. Prendre consciència de la vocació baptismal del laïcat per a la missió. 
2. Promoure “la caritat política”. 
3. Transmetre, des del discerniment, una mirada d’esperança davant els reptes de la 
nostra societat. 
4. Fomentar la comunió com a Poble de Déu. 
5. Donar visibilitat a la realitat del laïcat. 
 
CLAUS DE FONS 
• Escoltar al laïcat. 
• Viure i practicar la sinodalitat i la coresponsabilitat, com a Poble de Déu. 
• Exercitar el discerniment a la llum de la Paraula que transmet i viu l’Església. 
• Promoure una cultura de trobada enfront d’una cultura del descart. 
• Impulsar un laïcat en sortida i alegre. 
 
NOTES 
• Sinodalitat, caminar junts. 
• Discerniment de la missió de l’Església. 
• Espiritualitat. 
 

 
 
EL PRECONGRÉS A CATALUNYA 
El Congrés de Laics no és un esdeveniment, és un itinerari per a impulsar la crida 
missionera de l’Església en el moment present.  
En tres etapes: 
 
PRIMERA ETAPA 
TREBALL DIOCESÀ 
FINS AL 9 DE NOVEMBRE 
1 Temps de trobada, i escolta del document-qüestionari, en grups diocesans constituïts 

a aquest efecte i/o en grups existents: joves, família, catequistes, professors de 
religió, Càritas, germandats i confraries, moviments, associacions... 

2 Fins al 30 d’octubre fem arribar tot el treball realitzat a la delegació d’Apostolat Seglar 
del Bisbat al qual pertany el grup per fer la recollida i preparar la: 
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3 Trobada interdiocesana catalana: 9 de noviembre de 2019, treball conjunt del laïcat 
català a partir de les reflexions i suggeriments aportats. Les síntesis serviran de referència 
per a l’Instrumentum Laboris que serà treballat per aquells que participin en el Congrés i 
marcarà, juntament amb les ponències del mateix Congrés, les línies generals del camí 
que s’iniciarà després de la seva celebració.  
 
Des del 9 novembre del 2019 fins al gener de 2020 
es treballarà l’Instrumentum Laboris preparatori del Congrés. 
 
SEGONA ETAPA 
EL CONGRÉS 
Madrid del 14 al 16 de febrer 2020 
Hi participaran representants de totes les diòcesis españoles i dels diferents moviments i 
associacions. L’objectiu fonamental és que en aquests dies es determinin propostes 
concretes i línies d’actuació per a dinamitzar el laïcat en les nostres diòcesis de cara als 
pròxims anys, per la qual cosa es prioritzarà el treball en comú entorn de quatre itineraris 
fonamentals que ens pertoquen a tots: primer anunci, acompanyament, processos 
formatius i presència en la vida pública. Juntament amb això, també hi haurà ponències 
que ens serviran per a contextualitzar els diferents treballs i afavorir la reflexió, es tindrà 
cura, dels moments celebratius i festius. 
 
TERCERA ETAPA 
POSTCONGRÉS 
Vol ser l’inici de nous camins que permetin concretar tot allò que s’ha reflexionat en la 
fase diocesana i tot el que s’ha viscut amb motiu del Congrés. La responsabilitat 
d’aquesta etapa correspondrà als diferents subjectes del camí recorregut: diòcesis, 
moviments i associacions eclesials. 
 

HORARI DE LA JORNADA 
10.00 h Acollida 
10.15 h Pregària 
10.30 h Ponència 
a càrrec de Mons. Joan Planellas i Barnosell 
Arquebisbe metropolità de Tarragona 
11.15 h Descans 
11.45 h Treball de Sala 
13.30 h Eucaristia 
14.30 h Dinar 

 

Informacions sobre la protecció de menors i el Reglament marc, de CONFER 
 

Fra Eduard Rey, president de l’URC, informa sobre dos punts. El primer fa referència a la 
protecció de menors.  
Ell mateix amb membres de la junta directiva ha tingut en els darrers mesos reunions amb 
la Sindicatura de Greuges i amb un grup universitari de recerca en una línia de diàleg i 
col·laboració, malgrat que la línia de treball d’aquest organismes es redueixi a l’Església 
catòlica, fet que els priva d’una perspectiva d’abast més general. 
 
La CONFER ha proposat a Regionals i Diocesanes un reglament marc per resoldre  le 
snoves situacions que es plentagen a la vida religiosa en el camp de l’animació territorial. 
Es mantindria, en els casos que així ho desitgessin, els Estatuts, tal com ho ha expressat 
l’URC, que en disposa des de la seva fundació i que recull millor la forma de treballar. 
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ESPAI DE COMUNICACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 

S’obre un espai, no previst en la convocatòria, però acceptat a l’inici de l’assemblea 
general, per compartir pensaments, reflexions i sentiments sobre la situació actual que es 
viu a Catalunya. En un clima d’escolta, qui ho desitja s’expressa lliurement sobre aquest 
tema. Es considera important que en l’assemblea, així com també en  les comunitats, 
puguin haver-hi moments serens de compartir i de resar per la pau, la concòrdia, la 
justícia en un diàleg fratern i comunitari. 

 

El president clou l’assemblea, agraint l’assistència i la participació de tothom. Tot seguit hi 
ha un dinar de germanor a tall de buffet a peu dret. 
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NOTA DE PREMSA. UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC) 

 

Nota de Premsa. Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 
Barcelona, 19 d’octubre de 2019 
 

S’inicia el Fòrum de la Vida Religiosa a Catalunya 
 
Aquest dijous 19 d’octubre ha tingut lloc la 81ena Assemblea General de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), l’entitat que agrupa les congregacions i instituts de vida 
consagrada que treballen a Catalunya. La convocatòria ha tingut lloc a Salesianes – Torre 
Gironella de Barcelona on s’han reunit superiores i superiors generals, superiores i 
superiors provincials, abadesses i 
abats, priores i priors, delegades i 
delegats, delegats episcopals de 
Vida Consagrada. 
 
Les claus del Fòrum de la Vida 
Religiosa 
 
El punt principal de l’assemblea ha 
estat definir les diferents parts en 
que s’organitzarà el “Fòrum de la 
Vida Religiosa a Catalunya” i 
concretar els aspectes més 
destacats i objectius de la 
proposta. La convocatòria 
coincideix amb esdeveniments d'especial rellevància: la celebració del 25è aniversari del 
Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya i el 40 aniversari de la constitució de la URC 
(29 d’abril de 1980). A més, coincidirà amb el 25è aniversari del Concili Provincial 
Tarraconense. Amb el Fòrum es pretén que renovar l’impuls que van representar 
aquests actes tan destacats en la vida religiosa. 
 
El projecte presentat a l’assemblea planteja que sigui una trobada organitzada en 
diferents etapes que es desplegaran els propers mesos..  
 
En l’assemblea s’ha insistit en la necessitat motivar la participació de tots els religiosos i 
religioses presents a Catalunya. També ha de ser una oportunitat per donar a conèixer 
més la singularitat de la vida religiosa, per implicar-hi les persones que participen en 
les obres impulsades pels religiosos, i per escoltar les demandes que els fa la resta de 
les comunitats eclesials i la societat. S’ha proposat també concretar el treball amb alguna 
iniciativa visible i promoguda conjuntament diverses congregacions i que respongui a les 
demandes que es fan a la vida religiosa.  
 
La Primera Fase, amb el lema “Escoltar”, respon al primer objectiu del Fòrum: “La 
vida religiosa a l’escolta”. Aquest període es farà en l’àmbit de les comunitats religioses 
aprofundint en l’escolta a Déu, a través de la pregària, l’entorn i entre els mateixos 
membres de les comunitats. Es tracta de “fomentar una obertura del cor per acollir tots els 
missatges que se’ns facin arribar i discernir quins porten l’impuls de l’Esperit”.   
 
“Discernir”, amb l’objectiu de “La vida religiosa oberta al discerniment”, serà la 
segona etapa. Es proposa concretar en allò que toqui més de prop la vida religiosa. En 
aquest cas, l’àmbit serà intercomunitari i intercongregacional, per compartir les propostes 
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entre les diverses comunitats i congregacions religioses. Per això, es potenciaran les 
trobades de religiosos i religioses de diverses comunitats que estan en un mateix territori, 
com les que ja es realitzen en alguns llocs. 
 
La tercera Fase, “Respondre”, ordenarà els continguts generats, i la quarta, “Posar-se en 
camí” s’orientarà cap a compartir i difondre les orientacions fruït d’aquest treball. Tot el 
treball tindrà com a lema de referència “La mirada fixa en Jesús” com a fonament de tota 
l’activitat de la vida religiosa. 
Situació a Catalunya 

 
En el discurs d’inici de 
l’Assemblea, el president 
de la URC, el caputxí 
Eduard Rey ha repassat 
algunes de les activitats i 
projectes dels darrers 
mesos, destacant la 
celebració dels 500 números 
de l’informatiu setmanal de la 
URC, l’Horeb.  
 
Rey s’ha referit a la situació 
política de Catalunya i 
l’aportació que hi poden fer 
els religiosos, senyalant que 
“enmig de tant de soroll, 

enmig de tantes persones d'una i altra banda disposades a escoltar només els qui pensen 
com elles i alimenten els propis ressentiments, el que és profètic de debò és el silenci, 
no qualsevol silenci, sinó el que intenta escoltar l'altre, també el qui no està d'acord amb 
les pròpies postures, i mira de posar-se en la seva pell”. També ha destacat que aquesta 
és una de les lectures del comunicat que va fer públic dilluns la Conferència Episcopal 
Tarraconense: “Han sabut buscar una paraula de consens, que possiblement no 
expressa al cent per cent el que pensa o sent cap d'ells, en una actitud d'escolta mútua i 
d'atenció compartida a les sensibilitats contraposades que hi ha entre els ciutadans i entre 
els propis fidels de l'Església”.  
 
D’altra banda Rey s’ha referit a la crisi europea dels refugiats, en la que també “els 
religiosos hi hem estat i hi som, en iniciatives pròpies o col·laborant amb altres” però “cal 
que ens examinem constantment sobre com hi podem ser encara més. Europa es 
juga la seva qualitat humana en gran mesura en la generositat o la mesquinesa que 

mostrem amb els qui fugen de guerres, fams i altres 
adversitats i se'ns acosten atrets pel benestar que nosaltres 
fruïm, i del qual ens mostrarem indignes si no el sabem 
compartir”. 
 
 
Reelecció d’un vocal de la Junta de l’URC 
 
En la 81ena Assemblea General de la Unió de Religiosos 
de Catalunya també s’ha relegit a Eduard Pini, provincial 
de l’Escola Pia de Catalunya, com a vocal de la Junta, que 
havia finalitzat el seu mandat de quatre anys.  
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XXVI ASSEMBLEA GENERAL DE CONFER 
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« EL MUNDO DE LOS AFECTOS EN LA VIDA RELIGIOSA »  

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. 

« El mundo de 
los afectos en la 
vida religiosa » 

Se trata en esta jornada de acercarnos a lo que 

son las aspiraciones más profundas de la 

afectividad, de analizar su proceso de maduración 

y de revisar los modos y circunstancias en los que 

se hace posible la sublimación del deseo para una 

sana vivencia  del celibato evangélico.  

a càrrec de 
Carlos Domínguez Morano 

Carlos Domínguez Morano (Huelva 1946), jesuïta, és doctor en Teología y en Filosofía i Ciències de 

l’Educació i Llicenciat en Psicologia. La seva formació psicoanalítica la desenvolupà a París i Madrid. A 

l’actualidad és professor de Psicologia de la Religió a la Facultat de Teologia de Granada i Psicoterapeuta. 

És Director del Centre Universitari Francisco Suárez de Granada. Ha estat President de la A.I.E.M.P.R. 

(Associació Internacional d’Estudis Médico-Psicològics i Religiosos). 

 

Entre les seves publicaciones més importants es poden remarcar: El psicoanálisis freudiano de la religión 

(1991), Creer después de Freud (1992), Psicoanálisis y Religión: diálogo interminable, Experiencia mística y 

psicoanálisis; Los registros del deseo (2001), Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos (2003), Experiencia 

cristiana y psicoanálisis (2006); Orar después de Freud, (2010), Amores y desamores en la vida consagrada 

(2014); Mística y psicoanálisis (en premsa de l’editorial Trotta). 

 

 

Data: 16 de novembre 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 CD 

 

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


25 | 48 

  

LA SENTÈNCIA DEL SUPREM 
 

Comunicat del Pare Abat de Montserrat 

 
Montserrat, 16 d’octubre de 2019.  
 
Seguint els camins de l’Evangeli, voldria dir el següent respecte la situació política i social 
actual:  

• Lamento que s’hagi arribat a la via judicial en una qüestió que s’hauria hagut de resoldre 
per la via política.  

• Expresso el meu dolor pels presos i per les seves famílies i desitjo que es pugui treballar 
perquè arribin a la llibertat de seguida que sigui possible. Això facilitaria trobar camins de 
sortida al problema.  

• Desitjo que, al més aviat possible, s’estableixi un diàleg constructiu, sincer i obert, tal 
com des de Montserrat hem demanat moltes vegades.  

• Entre tots hem de procurar que hi hagi un comportament cívic i no violent. Cal dir que 
una violència com la de dilluns i dimarts no ajuda a construir.  
 
P. Josep Maria Soler, Abat de Montserrat 
 
 
 

Judici 

 
16/10/2019 
Ramon M. Nogués 
 
Quan tot el país es fa ressò d’una 
forma o altra d’una sentència 
resultat d’un judici molt important, 
no podem posar‐nos de perfil. I a 
banda de la valoració tècnica i 
política que mereix, des del punt 
de vista cristià tenim interessants 
consideracions a fer. 
 
EL CAS DE JESÚS 
En la celebració eucarística , al centre de la pregària i després de proclamar les paraules 
de Jesús en la Cena pasqual diem : “anunciem la vostra mort...”, és a dir ens fem ressò del 
resultat tràgic d’una sentència aberrant : l’assassinat de Jesús. Aquesta sentència fou el 
resultat de la confabulació del poder eclesiàstic jueu (el sanedrí, Mt 26,59) i el poder romà 
(Pilat el governador ocupant, Mt 27,11). Aquesta confabulació contemplà l’aportació de 
falsos testimonis acusant a Jesús de revoltar el poble (Lc 23,2) i de voler destruir 
violentament el Temple (Mt 26,61). Finalment s’argumentà que hi havia una llei, i segons 
aquesta llei, Jesús havia de morir (Jo 19,7). Els cristians, doncs, a propòsit de judicis 
discutibles i lleis dubtoses, vivim d’una historia fundacional. 
 
JUSTÍCIA , LLEI I PODER. 
Les lleis són unes regles de joc amb què els humans ens dotem per a evitar el caos en les 
relacions socials. L’espècie humana no encerta a conviure sense una certa contenció 
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forçada de les nostres pulsions, singularment les que fan referència al poder i 
l’agressivitat. Normalment el poder assumeix la gestió de les lleis, fent‐les i aplicant‐les, i 
d’ací en neixen consideracions importants. 
 
Jesús va ser molt crític amb el poder i la llei, allunyant‐se explícitament dels poderosos. Al 
poder religiós l’anomenà sepulcre blanquejat (Mt 23.27), i al poder civil, guineu (Lc 13,32). 
I declarà sense cap dubitació que les persones estan per damunt de les lleis. Per a Ell, 
d’acord amb la tradició bíblica, la justícia no l’estableix la llei, sinó que és la passió per a 
donar a cada u allò que li correspon, més enllà d’allò que els humans decidim atorgar‐li. 
Per a Pau de Tars la llei només té la galdosa funció d’evidenciar el pecat (cartes a Gàlates 
i Romans). Els cristians doncs tenim inevitablement un punt d’anarquisme espiritual que 
ens permet mirar amb distància l‘associació entre justícia, llei i poder, encara que 
sapiguem conviure amb la llei si és relativament alliberadora. 
 
El poder cerca estructures al servei de polítiques, ideologies i interessos diversos. Això es 
procura mitificar‐ho, i tant el poder eclesiàstic com el civil, creen les seves divinitzacions 
idolàtrics. El poder civil divinitza l’Estat i el poder religiós divinitza els sistemes eclesiàstics. 
Sabem doncs que hi ha poders i lleis que s’honoren transgredint‐los, tant en l’ordre civil 

com en l’eclesiàstic, i aquest és un dels més significatius medis per a comportar‐se 
èticament. D’altra banda els màrtirs de qualsevol causa són testimonis vius d’aquesta 
postura coratjosa. 
 
PREJUDICI, JUDICI I PERJUDICI 

La mitificació del poder judicial 
amaga les febleses dels 
jutges sota les presumpcions 
de neutralitat i independència. 
Però tots som prou grans per 
haver superat la primera 
innocència. 
 
No hi ha ningú neutral. I el fet 
que parlem de “poder” judicial 
ja parla a favor de la manca 
de neutralitat. El poder civil 
serveix simplement el poder 

de torn, per definició, llevat d’honorables excepcions. Tot judici es fa inevitablement des 
d’un prejudici, com tota funció mental en la vida. Els jutges no estan al marge d’aquesta 
dependència encara que es posin hàbits enriquits amb “punyetes” en les togues per a 
escenificar el judici. Els prejudicis són personals, polítics, emocionals, ideològics , històrics 
etc etc. com els de tothom. Per tant, tot i acceptant la presumpció d’honradesa (que no 
sempre es compleix) no es pot invocar una independència sistemàtica per a justificar una 
sentència. Tothom te el dret fonamental a dissentir i ocasionalment el dret i potser 
l’obligació de resistir, si la situació fos greument injusta. La història està plena d’aquests 
drames i no val la sistemàtica invocació de què, en un cas concret es tracta d’una 
democracia perfecta. Tothom reclama com a perfecta la democràcia que ha creat, sobretot 
si és la del poder hegemònic, però són les democràcies hegemòniques les que sotmeten 
les minories sense poder , atès que les lleis les fa el “poder” (legislatiu) i les executa el 
“poder” (executiu). I qui 
no te poder queda sotmès. Aquesta és la “norma” del que fins i tot en el comportament 
animal se’n diu la “maquiavelització” de la conducta i que en els medis polítics es concreta 
massa sovint en les clavegueres del poder. 
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D’altra banda un judici pot suposar un perjudici imposat i injust. Aquí és la consciència de 
cada u la que entra en joc per impedir‐ho, si la consciència del jutge és més poderosa que 
la raó d’Estat. Cada jutge sabrà a quina consciència carrega la seva decisió. I en una 
perspectiva cristiana, cada u sabrà en nom de què i a partir de quina autoritat condemna a 
un altre, sobretot quan l’anàlisi neurobiològica i psíquica de tota persona mostra la 
misteriosa interioritat humana i la impertinència de condemnar una altra persona. Ningú no 
sabrà mai l’exacta diferència entre un transgressor, un virtuós i un malalt, i la societat 
només s’ha de protegir dels qui poden fer mal i no dels qui amenacen els interessos del 
poder. 
 
NO JUTGEU. 
L’Evangeli conté doctrina explícita sobre el judici : s’orienta cap a la prohibició directa : “no 
jutgeu” (Lc 6,37 i Mt 7,1), i la glossa de Marc que se’n fa ressò: “amb la mesura que 
mesureu se us mesurarà” (Mc 4,24). Antropològicament representa la saviesa profunda, i 
sociològicament una certa perspectiva anàrquica en relació a les considerades seguretats 
jurídiques. Qui s’atreveix a jutjar als altres mereix un dur judici pel seu atreviment. Qui sóc 
jo per judicar el germà? (Mt 5, 1‐5). Com en tantes altres postures radicals de l’Evangeli, la 
“solució” que acostumem a adoptar és la de no fer‐ne cas, però és una pobra resposta al 
repte que l’Evangeli proposa. 
 
Antropològicament l’Evangeli convida a un aprofundiment que desconcerta. Potser això no 
autoritza per a una desconfiança radical dels sistemes jurídics, però autoritza a la 
interioritat cristiana a desmarcar‐se de les fictícies seguretats que ens porten a creure que 
jutjant els altres hem establert la justícia. També els escenaris jurídics ens recorden el 
manament evangèlic que prohibeix 
jurar (posar a Déu per testimoni 
dels avatars jurídics, Mt 5,34‐37) 
sobretot quan veiem com el 
jurament és traït grollerament per 
personatges públics que el fan 
servir per acusar amb mal 
dissimulades falsedats. 
 
Teològicament Jesús recomana 
que no jutgem per a no ser jutjats. 
Això ens introdueix en 
el gran tema de la justificació. 
Tema central de la teologia 
paulina. Jutjar és un bumerang 
que retorna cap a nosaltres 
deixant‐nos en evidència. Ens 
hem atrevit a determinar què és l’altre en la profunditat del seu santuari interior. Només en 
el Misteri de Déu la consciència troba justificació, alliberament i repòs. Ni nosaltres 
mateixos ens hem de jutjar. 
 
Hem de deixar que només Déu ens jutgi i aquest és el gran alliberament que proclama 
Jesús. Només cessant en els judicis podem esperar que Déu ens justificarà. Qualsevol 
altra intent de jutjar i justificar és una caricatura de l’anunci de Jesús. 
 
Que el Misteri de Déu revelat en Jesús ens doni la llibertat de no jutjar, evitar prejudicis i 
judicis, tenint la valentia de restar en pau interiorment i resistint, si podem, a les lleis 
humanes quan siguin injustes i honorant‐les, en aquest cas, amb la transgressió. 
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Guarir i reconstruir 

 
 (Joan-Enric Vives, arquebisbe d'Urgell / La Vanguardia, 20 
d’octubre de 2019) Després de la sentència del Tribunal 
Suprem crec que ningú no pot restar indiferent ni es pot alegrar 
del dolor que aquesta sentència genera en la societat catalana 
però sobretot en els líders socials i els polítics condemnats a 
altes penes de presó i en les seves famílies, que pateixen tant. 
Per això ens hi hem d’acostar amb respecte, i això vam voler 
fer amb les nostres reflexions, els Bisbes de Catalunya en 
el Comunicat fet públic aquell mateix dia en què es conegué la 
sentència. 

Sense interferir en les decisions dels tribunals, per dures que 
poguessin ser, demanàvem valorar la sentència emanada d’un 
dels pilars d’un estat de dret, amb respecte, per més que se’n pugui discrepar, apel·lar-la 
o fins rebutjar-la obertament. Ens permetíem insistir que en l’actual conflicte polític es 
necessita alguna cosa més que l’aplicació de la llei. És molt important en aquests 
moments tenir ben present la misericòrdia i la magnanimitat que fan grans els pobles, i 
recordàvem les belles i sensates paraules del Papa Sant Joan XXIII en l’obertura del 
Concili Vaticà II: “És preferible fer servir el remei de la misericòrdia que no pas empunyar 
les armes de la severitat; no és precisament condemnant, com cal atendre les necessitats 
del nostre temps”. Cal l’ardu camí del diàleg real i l’entesa entre totes les parts 
interessades, amb decisions arriscades, valentes, perquè, des del respecte a les diverses 
opcions polítiques, es trobi la concòrdia i la pacífica convivència. Les manifestacions o les 
accions a favor o en contra sempre haurien de ser pacífiques i respectuoses del bé comú 
si no volen perdre la seva raó de ser. La violència és inacceptable i cal condemnar-la 
sempre, vingui d’on vingui. Molts estan dolguts per la duresa de la sentència, i ho volen fer 
palès, però no han d’oblidar el bé preciós de la convivència i la discrepància pacífica. 
Convé asserenar-se i reflexionar perquè s’arribi a una solució política dialogada, oberta al 
futur, i necessitem comprovar que l’Estat adopta gestos de magnanimitat i de generositat 
per trobar camins de pau social, progrés, reconciliació i concòrdia. 

Diverses Entitats d’Església com Justícia i Pau, i altres comunitats, associacions i 
fundacions cristianes, han volgut deixar clar en un Comunicat que la sentència és un pas 
enrere per a la resolució del conflicte polític que afecta Catalunya i posa en perill la 
convivència i la democràcia. Ells feien una crida a les institucions polítiques de l’Estat per 
tal que cerquin una solució jurídica que porti a l’excarceració dels condemnats, que 
afavoreixi un clima més positiu per afrontar el conflicte polític existent. També demanaven 
que les institucions i els partits polítics posin fre a la judicialització d’aquesta situació i 
s’iniciï de manera urgent i immediata un procés multilateral de diàleg polític que permeti 
avançar cap a una resolució justa, democràtica i duradora. 

És cert que hi ha sentiments diferenciats i, sovint, barrejats entre les identitats espanyola i 
catalana. Tal com han mostrat els esdeveniments dels darrers anys, particularment les 
diverses eleccions, aquests sentiments es concreten en un ventall ampli d’opcions 
polítiques diverses sobre la situació de Catalunya en relació a l’Estat espanyol. Convé 
recordar que els Bisbes de Catalunya sempre hem afirmat que “defensem la legitimitat 
moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable 
de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia”. 

Finalment els Bisbes demanàvem amb respecte tres coses: que s'apliqui en aquests 
moments a Catalunya la via de la misericòrdia per tal de desactivar la tensió acumulada 

https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2019/10874-article-de-mons-vives-publicat-a-la-vanguardia-el-20-d-octubre-de-2019-guarir-i-reconstruir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-sentencia-proces
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entitats-cristianes-questionen-sentencia-es-pas
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aquests darrers anys i ara amb la sentència del Suprem; que es retorni al poble el sentit 
de futur, amb un horitzó que dissipi la sensació que no hi ha camins per on tirar; i en 
tercer lloc es tracta de reconstruir, sumant entre tots, una societat justa, solidària, 
respectuosa de la igualtat de les persones, propera als qui passen necessitat, que eviti el 
tancament i el localisme. La societat catalana ha de fer emergir les grans energies que 
posseeix de creativitat i innovació, d’acollida i de foment de l’educació i del teixit cultural i 
associatiu que la caracteritza. 

Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell 
 
 

Només la política pot resoldre el conflicte català 

 
Jordi López Camps. Cristianisme i justicia. 18 d’octubre 

La història contemporània de Catalunya s’està escrivint a partir 
de sentències. L’any 2010 el Tribunal Constitucional va tombar 
l’Estatut ratificat pel poble català, a més de les aprovacions prèvies dels parlaments català 
i espanyol. Després, el tribunal Constitucional ha anat anul·lant lleis, totalment o 
parcialment, aprovades pel Parlament català. Finalment, la sentència del Tribunal Suprem 
amb la dura condemna de líders socials i polítics, és un pas més en la judicialització 
continuada de la política catalana. Aquesta sentència banalitza el delicte de sedició i, per 
tal de justificar les dures penes imposades, erigeix una jurisprudència que hipoteca 
l’exercici futur dels drets fonamentals com de reunió i manifestació. Un altre ruptura en la 
qualitat democràtica espanyola. Mentrestant, s’ha anat construint un relat contra 
l’independentisme amb l’ànim d’allunyar encara més la solució del conflicte català de 
l’àmbit polític. Els contraris al diàleg polític per resoldre la qüestió de l’encaix de Catalunya 
amb Espanya s’han esforçat a situar el problema, no el terreny polític sinó en el camp de 
la convivència ciutadana. Els relators polítics, ajudats per diversos mitjans de 
comunicació, han inventat un problema de convivència quan la realitat, sempre més 
tossuda que qualsevol ficció, s’encarrega de desmentir. El problema de convivència 
només existeix en les ments dels qui, davant la seva negativa d’abordar políticament el 
que és un problema polític, busquen en els meandres de la fantasia social amagar que el 
repte català qüestiona la solidesa democràtica del sistema constitucional d e 1978. 

Curiosament, quan comencen a sonar els tambors electorals, alguns partits de l’Estat 
s’emboliquen en la bandera d’Espanya i, davant l’absència de propostes polítiques sòlides 
per als molts problemes d’aquest país, exploren agitar l’anti-catalanisme per buscar vots 
als caladors del nacionalisme espanyol. Com Espanya porta des de fa anys en campanya 
electoral, l’independentisme català s’ha convertit en l’enemic a destruir. Els estrategues 
polítics no han percebut que aquest objectiu, tot i que pot donar-los molts vots en 
qualsevol d’aquestes dues Espanyes que, com va dir Machado, gelen el cor, s’està 
produint una notable desafecció de molts catalans que han integrat, també en el seu cor, 
les última estrofes del poeta Joan Maragall de la seva “Oda a Espanya”: “On ets, 
Espanya? / No et veig enlloc / No sents la meva veu atronadora? / No entens aquesta 
llengua – que et parla entre perills?/Has desaprès d’entendre an els teus Fills?/Adéu, 
Espanya!”. L’independentisme no minva ni disminueix la seva capacitat de mobilització. 

L’independentisme ha comprès que ara es viu un moment poc donat a la poesia i sí a 
l’ocupació de l’espai públic. Considera que només així els poders de l’Estat i la comunitat 
internacional comprendran que el problema català no és una qüestió menor. És més, fa 
l’efecte que el moviment independentista té com a estratègia col·lapsar, en la mesura de 
les seves possibilitats, el quefer a Espanya. Sembla que estem a les portes d’un camí 
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sense retorn. Hi ha d’haver seny per tot arreu i assumir que, davant el problema 
polític plantejat per l’independentisme només hi caben solucions polítiques. Pep 
Guardiola deia al final d’un vídeo de denúncia a la recent sentència del Tribunal Suprem: 
“fem una crida a la comunitat internacional a posicionar-se clarament per una resolució al 
conflicte basada en el respecte i diàleg. El reiterem en aquest marc només hi ha un camí: 
seure i parlar. Seure i parlar “. El diàleg és l’únic camí a seguir per resoldre el contenciós 
entre l’Estat i una part important de la societat catalana. Però, per ara, les cadires del 
diàleg estan buides. El temor és que, els que serien els responsables d’articular la 
resposta política segueixen pensant que el millor camí és la repressió i, com més millor. 
Per aquest camí perdrem tots. 

La resposta popular a la sentència del Tribunal Suprem va pujant de to i és aprofitada per 
alguns sectors polítics per atiar els aspectes polaritzadors del conflicte. Fa la impressió 
que hi ha ganes per introduir, com sigui, la violència en el si de l’independentisme. Fins 
ara, el moviment independentista ha estat pacífic. Es va proclamar amb encert que 
després de les manifestacions independentistes no havien papers a terra. Però ara això 

està canviant. Últimament s’estan tirant molts papers a 
terra i es crema tot el que pugui cremar. Aquests 
incendis destrossen l’esperit d’una reivindicació que 
s’afirma admiradora dels moviments pacificistas. Però 
els fets dels últims dies evidencien que hi ha persones 
obstinades a presentar la cara inèdita de 
l’independentisme: la violència. Aquesta obsessió és 
coherent amb l’obstinació dels que consideren que cal 
forçar la reacció violenta dels independentistes. 

Aquests sectors pensen que el relat de trencament social està ben armat, però falta actes 
de violència dels independentistes on consolidar-lo. És qüestió d’insistir, diuen. 
Certament, la violència en els espais públics està traient el cap amb algunes intervencions 
al Parlament amb la missió de confirmar aquesta estratègia. 

Em preocupa aquesta nova situació per la qual alguns estan empenyent les reaccions de 
l’independentisme davant la sentència del Tribunal Suprem. Abjuro dels incívics que han 
subministrat totes les excuses per als que estan entestats en construir el relat que 
l’independentisme s’ha tornat violent. M’espanta pensar que la proximitat de les 
properes eleccions alimenti aquesta necessitat de canalitzar violentament la 
indignació dels independentistes per treure rèdit polític. Els dirigents polítics 
haurien de posar-se al capdavant i liderar la canalització cívic de la protesta. Certs 
sectors independentistes haurien de fer una reflexió serena sobre l’estratègia a seguir per 
evitar situacions que només afavoreixen els contraris a les reivindicacions 
independentistes. Els governants catalans haurien de fer un exercici de realisme i sortir 
del món ideal que alguns semblen estar instal·lats. Cal governar des de les institucions i 
liderar el procés de forma més clara i contundent. Han de denunciar qualsevol resposta 
violenta, per més que les protagonitzin amics i coneguts. Si alguns no se sent amb prou 
força, haurien de donar pas als que poguessin assumir aquest lideratge. Els governants 
d’Espanya haurien de reflexionar seriosament sobre el camí a seguir per resoldre el 
problema que té l’Estat amb més de dos milions de catalans. Els dirigents polítics de 
l’Estat haurien d’abandonar el tacticisme electoralista i pensar més com estadistes. 
Espanya té un problema no resolt i el camí escollit fins ara per resoldre’l no és l’adequat. 
Les temptacions d’acudir a un nou 155 o aplicar la llei de Seguretat Nacional aguditzaria 
encara més el conflicte. Cal actuar aviat. No es pot eludir que cal tornar a situar el 
problema en l’àmbit polític. En cas contrari, correm el risc d’enfonsar-nos tots amb la 
cronificació del conflicte català. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2019/10/18/nomes-la-politica-pot-resoldre-el-conflicte-catala 
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PAPA FRANCESC 
  

Homilia del Papa per al Dia Mundial de les Missions 

 
CAPILLA PAPAL.  
Basílica Vaticana 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario, 20 de octubre de 2019 

Quisiera escoger tres palabras de las lecturas que hemos escuchado: un sustantivo, un 
verbo y un adjetivo. El sustantivo es el monte: de esto habla Isaías, cuando profetiza 
acerca de un monte del Señor, más elevado que las colinas, al que confluirán todas las 
naciones (cf. Is 2,2). El monte vuelve en el Evangelio, ya que Jesús, después de su 
resurrección, indica a los discípulos, como lugar de encuentro, un monte de Galilea, 
precisamente en Galilea, que está habitada por muchos pueblos diferentes, la «Galilea de 
los gentiles» (cf. Mt 4,15). Entonces, pareciera que el monte es el lugar donde a Dios le 
gusta dar cita a toda la humanidad. Es el lugar del encuentro con nosotros, como muestra 
la Biblia, desde el Sinaí pasando por el Carmelo, hasta llegar a Jesús, que proclamó las 
Bienaventuranzas en la montaña, se transfiguró en el monte Tabor, dio su vida en el 
Calvario y ascendió al cielo desde el monte de los Olivos. El monte, lugar de grandes 
encuentros entre Dios y el hombre, es también el sitio donde Jesús pasa horas y horas en 
oración (cf. Mc 6,46), uniendo la tierra y el cielo; a nosotros, sus hermanos, con el Padre. 

¿Qué significado tiene para nosotros el monte? Que estamos llamados a acercarnos a 
Dios y a los demás: a Dios, el Altísimo, en el silencio, en la oración, tomando distancia de 
las habladurías y los chismes que contaminan. Pero también a los demás, que desde el 
monte se ven en otra perspectiva, la de Dios que llama a todas las personas: desde lo 
alto, los demás se ven en su conjunto y se descubre que la belleza sólo se da en el 
conjunto. El monte nos recuerda que los hermanos y las hermanas no se seleccionan, 
sino que se abrazan, con la mirada y, sobre todo, con la vida. El monte une a Dios y a los 
hermanos en un único abrazo, el de la oración. El monte nos hacer ir a lo alto, lejos de 
tantas cosas materiales que pasan; nos invita a redescubrir lo esencial, lo que 
permanece: Dios y los hermanos. La misión comienza en el monte: allí se descubre lo que 
cuenta. En el corazón de este mes misionero, preguntémonos: ¿Qué es lo que cuenta 
para mí en la vida? ¿Cuáles son las cumbres que deseo alcanzar? 

Un verbo acompaña al sustantivo monte: subir. Isaías nos exhorta: «Venid, subamos al 
monte del Señor» (2,3). No hemos nacido para estar en la tierra, para contentarnos con 
cosas llanas, hemos nacido para alcanzar las alturas, para encontrar a Dios y a los 
hermanos. Pero para esto se necesita subir: se necesita dejar una vida horizontal, luchar 
contra la fuerza de gravedad del egoísmo, realizar un éxodo del propio yo. Subir, por 
tanto, cuesta trabajo, pero es el único modo para ver todo mejor, como cuando se va a la 
montaña y sólo en la cima se vislumbra el panorama más hermoso y se comprende que 
no se podía conquistar sino avanzando por aquel sendero siempre en subida. 

Y como en la montaña no se puede subir bien si se está cargado de cosas, así en la vida 
es necesario aligerarse de lo que no sirve. Es también el secreto de la misión: para partir 
se necesita dejar, para anunciar se necesita renunciar. El anuncio creíble no está hecho 
de hermosas palabras, sino de una vida buena: una vida de servicio, que sabe renunciar a 
muchas cosas materiales que empequeñecen el corazón, nos hacen indiferentes y nos 
encierran en nosotros mismos; una vida que se desprende de lo inútil que ahoga el 
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corazón y encuentra tiempo para Dios y para los demás. Podemos preguntarnos: ¿Cómo 
es mi subida? ¿Sé renunciar a los equipajes pesados e inútiles de la mundanidad para 
subir al monte del Señor? ¿Es de subida mi camino o de “escalada”? 

Si el monte nos recuerda lo que cuenta —Dios y los hermanos—, y el verbo subir cómo 
llegar, una tercera palabra resuena hoy con mayor fuerza. Es el adjetivo todos, que 
prevalece en las lecturas: «todas las naciones», decía Isaías (2,2); «todos los pueblos», 
hemos repetido en el salmo; Dios quiere «que todos los hombres se salven», escribe 
Pablo (1 Tm 2,4); «id y haced discípulos a todos los pueblos», pide Jesús en el Evangelio 
(Mt 28,19). El Señor es obstinado al repetir este todos. Sabe que nosotros somos 
testarudos al repetir “mío” y “nuestro”: mis cosas, nuestra gente, nuestra comunidad…, y 
Él no se cansa de repetir: “todos”. Todos, porque ninguno está excluido de su corazón, de 
su salvación; todos, para que nuestro corazón vaya más allá de las aduanas humanas, 
más allá de los particularismos fundados en egoísmos que no agradan a Dios. Todos, 
porque cada uno es un tesoro precioso y el sentido de la vida es dar a los demás este 
tesoro. Esta es la misión: subir al monte a rezar por todos y bajar del monte para hacerse 
don a todos. 

Subir y bajar: el cristiano, por tanto, está siempre en movimiento, en salida. De hecho, el 
imperativo de Jesús en el Evangelio es id. Todos los días cruzamos a muchas personas, 
pero —podemos preguntarnos— ¿vamos al encuentro de esas personas? ¿Hacemos 
nuestra la invitación de Jesús o nos quedamos en nuestros propios asuntos? Todos 
esperan cosas de los demás, el cristiano va hacia los demás. El testigo de Jesús jamás 
busca ser destinatario de un reconocimiento de los demás, sino que es él quien debe dar 
amor al que no conoce al Señor. El testigo de Jesús va al encuentro de todos, no sólo de 
los suyos, de su grupito. Jesús también te dice: “Ve, ¡no pierdas la ocasión de 
testimoniar!”. Hermano, hermana: El Señor espera de ti ese testimonio que nadie puede 
dar en tu lugar. «Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que 
Dios quiere decir al mundo con tu vida. […] Así tu preciosa misión no se malogrará» 
(Exhort. apost. Gaudete et exsultate, 24). 

¿Qué instrucciones nos da el Señor para ir al encuentro de todos? Una sola, muy 
sencilla: haced discípulos. Pero, atención: discípulos suyos, no nuestros. La Iglesia 
anuncia bien sólo si vive como discípula. Y el discípulo sigue cada día al Maestro y 
comparte con los demás la alegría del discipulado. No conquistando, obligando, haciendo 
prosélitos, sino testimoniando, poniéndose en el mismo nivel, discípulos con los 
discípulos, ofreciendo con amor ese amor que hemos recibido. Esta es la misión: dar aire 
puro, de gran altitud, a quien vive inmerso en la contaminación del mundo; llevar a la tierra 
esa paz que nos llena de alegría cada vez que encontramos a Jesús en el monte, en la 
oración; mostrar con la vida e incluso con palabras que Dios ama a todos y no se cansa 
nunca de ninguno. 

Queridos hermanos y hermanas: Cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros 
“es una misión en esta tierra” (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 273). Estamos aquí 
para testimoniar, bendecir, consolar, levantar, transmitir la belleza de Jesús. Ánimo, ¡Él 
espera mucho de ti! El Señor tiene una especie de ansiedad por aquellos que aún no 
saben que son hijos amados del Padre, hermanos por los que ha dado la vida y el Espíritu 
Santo. ¿Quieres calmar la ansiedad de Jesús? Ve con amor hacia todos, porque tu vida 
es una misión preciosa: no es un peso que soportar, sino un don para ofrecer. Ánimo, sin 
miedo, ¡vayamos al encuentro de todos! 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#24
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_gusto_espiritual_de_ser_pueblo
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Sínode dels Bisbes per a la 
Regió Panamazònica 

 

La Casa Comuna en el centre del nou Pacte de les Catacumbes 

 
Flama. Info | 21 octubre 2019 
 
Aquest 20 de octubre quedarà registrat en la història de l'Església com el dia en què es va 
signar el 'Pacte de les Catacumbes per la Casa Comuna'. Óscar Elizalde Prada 
comparteix amb Vatican News l'experiència d'aquest moment. 
 
El Pacte de les Catacumbes per la Casa Comuna, en el qual s'assumeix el compromís de 
treballar per una Església amb rostre amazònic, pobre i servidora, profètica i samaritana, 
va ser signat aquest 20 de octubre de 2019 a les Catacumbes de Santa Domitila a Roma. 
A la signatura d'aquest compromís van estar presents uns 40 bisbes, acompanyats per 
altres pares sinodals, auditors, auditores, perits i perites, així com alguns dels participants 
de l'espai «Amazònia: Casa Comuna». 

L'esdeveniment, considerat com 'un acte d'amor còsmic', va tenir lloc a les Catacumbes 
de Santa Domitila, a Roma, les mateixes on fa mig segle es va congregar un grup de 
Pares Conciliars per afirmar la seva opció pels pobres a través de 13 compromisos que 
van donar forma al 'Pacte de les Catatumbes'. 

En aquesta oportunitat, es tracta de 15 camins "per una Església amb rostre amazònic, 
pobre i servidora, profètica i samaritana", com diu el subtítol del document que ha estat 
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rubricat per uns 40 bisbes, al capdavant del cardenal Claudio Hummes, arquebisbe emèrit 
de San Pablo, qui també és el president de la REPAM. 

En l'Eucaristia, que va iniciar-se cap a les 7 a.m., van participar més de 200 persones, 
incloent sacerdots, religioses, laics i alguns representants d'altres confessions religioses. 
Bona part d'ells també formen part de l'Assemblea Especial del Sínode dels Bisbes per a 
la Regió Panamazònica que va iniciar-se el 6 d'octubre passat i conclourà el proper 27. 

Aquests són alguns dels accents del Pacte al qual els pares sinodals s'han compromès 
"personal i comunitàriament", posant per testimonis als "màrtirs de Roma, d'Amèrica 

Llatina i en especial de la nostra Amazònia, en comunió amb el successor de Pere" : 

 

- "Assumir, davant l'amenaça extrema de l'escalfament global i l'esgotament dels recursos 
naturals, el compromís de defensar en els nostres territoris i amb les nostres actituds la 
selva amazònica a peu". 

- "Reconèixer que no som els amos de la mare terra, sinó els seus fills i filles". 

- "Acollir i renovar cada dia l'aliança de Déu amb tota la creació". 

- "Renovar a les nostres esglésies l'opció preferencial pels pobres, especialment pels 
pobles originaris, i juntament 
amb ells garantir el dret a ser 
protagonistes en la societat i 
en l'Església. Ajudar-los a 
preservar les seves terres, 
cultures, llengües, històries, 
identitats i espiritualitats". 

- "Abandonar en les nostres 
parròquies, diòcesis i grups tot 
tipus de mentalitat i postura 
colonialista, acollint i valorant 
la diversitat cultural, ètnica i 
lingüística en un diàleg 
respectuós amb totes les 
tradicions espirituals". 

- "Denunciar totes les formes 
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de violència i agressió a l'autonomia i als drets dels pobles originaris, a la seva identitat, 
als seus territoris i a les seves formes de vida". 

 - "Anunciar la novetat alliberadora de l'Evangeli de Jesucrist, en l'acollida a l'altre i al que 
és diferent". 

 - "Solidaritat amb els pobles originaris, amb els pobres i els petits, en la defensa dels 
seus drets i en la preservació de la Casa Comuna". 

- "Instaurar a les nostres Esglésies particulars un estil de vida sinodal". 

- "Entestar-nos en l'urgent reconeixement dels ministeris eclesials ja existents a les 
comunitats". 

- "Fer efectiva en les comunitats que ens han estat confiades el pas d'una pastoral de 
visita a una pastoral de presència". 

- "Reconèixer els serveis i la real diaconia de gran quantitat de dones que avui dirigeixen 
comunitats a l'Amazònia i buscar consolidar-les amb un ministeri adequat de dones 
animadores de comunitat". 

- "Buscar nous camins d'acció pastoral a les ciutats on actuem, amb el protagonisme dels 
laics i els joves". 

- "Assumir davant l'allau del consumisme un estil de vida alegrement sobri, senzill i solidari 
amb els que poc o res tenen; reduir la producció de fem i l'ús de plàstics, afavorir la 
producció i comercialització de productes agroecològics, utilitzar el transport públic 
sempre que sigui possible ". 

- "Posar-nos al costat dels que són perseguits pel seu servei profètic de denúncia i 
reparació d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels petits, d'acollida i suport als 
migrants i refugiats". 

- "Conrear veritables amistats amb els pobres, visitar les persones més senzilles i als 
malalts, exercint el ministeri de l'escolta, del consol i del suport que porten alè i renoven 
l'esperança". 
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Servei de Documentació: 
« Un laïcat en acció » 

 

 

Servei de Documentació  
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 

 

 

Autoria 
Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar de la Conferència 
Episcopal Espanyola 

239 

Títol 
“Un laïcat en acció 
Viure el somni missioner d’arribar a totes les persones 
Qüestionari per a la preparació del Congrés de Laics” 

Font 
Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar. Versió catalana 
del document. 

Publicat 23 d’octubre de 2019 
 

 

 

 

Presentació 

1. Premissa: Laics en acció. Som una missió 

2. Vers un Congrés de Laics 
2.1. Lema: «Poble de Déu “en sortida”» 

2.2. Objectius 

2.3. Claus de fons 

2.4. Obrim un nou camí 

2.5. Un congrés en tres etapes 

2.6. Destinataris 

3. Qüestionari per a la reflexió 
3.1. Reconèixer és el primer pas 

3.2. Interpretar a la llum de l’Esperit 

3.3. Escollir camins de resurrecció 

Pregària final 

Annex. Indicacions per al treball en la fase diocesana 

Sigles i abreviatures 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Segona trobada de religiosos i religioses de la zona de Sant Gervasi a 
Barcelona 

 

El segundo encuentro de religiosos y religiosas de la zona de San Gervasio en Barcelona 
se llevó a cabo este sábado 12 de octubre en el convento de los Padres Carmelitas en la 
parroquia Santa Joaquina de Vedruna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho evento participaron 
las hermanas hospitalarias 
de la Santa Cruz, las 
hermanas Concepcionistas, 
las hermanas Paúles, las 
hermanas Mercedarias 
misioneras, las hermanas 
del Santísimo Sacramento, 
los franciscanos conventuales, los Carmelitas. El tema de reflexión del encuentro fue 
sobre la virgen María, aprovechando la ocasión festiva del la virgen del Pilar. Luego se 
disfrutó de un compartir fraterno que acabo entre cantos, risas y alegría. Damos gracias a 
Dios por esta oportunidad que nos regala de vivir en fraternidad. 

Fray Álvaro Gil O.Carm 
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Enric Benito, fundador de Solius, “bon monjo i bon amic” 

Per Catalunya Religió. Dc, 23/10/2019 
 

 
Els primers monjos de Solius. D'esquerra a dreta: el germà Albert Fontanet, Enric Benito, Edmon Garreta i 
Jordi Gibert. 

 
(Carles Sánchez) El monjo cistercenc de santa Maria de Solius, Enric Benito, va 
morir diumenge als 87 anys. En feia 65 que era monjo, 59 que era sacerdot i va ser prior 
del monestir des de 1999 fins al 2011.  Dimarts vam enterrar un dels fundadors del 
monestir de Solius. Benito va ser un dels quatre primers monjos juntament amb Edmon 
Garreta, Jordi Gibert i Albert Fontanet. 
El 21 de gener de 1967 va ser, com ell deia, l’inici de “l’aventura”. En l’actualitat són sis els 
monjos que des de la pregària, el silenci i el treball, segueixen la regla de Sant Benet. 
Els veïns de Solius encara recorden el dia de la seva arribada quan de sobte es troben 
amb quatre monjos que els hi diuen que venen des de Poblet disposats a fundar un 
monestir, vivint en comunitat seguint la Regla de Sant Benet però que també desitgen ser 
acceptats com a nous veïns del veïnat. Així va ser. En el record queden els moments 
compartits i l’ajuda de tot tipus que varen rebre d’ells. 
Sempre he dit que el P. Enric era un bon monjo. Persona que estimava el silenci perquè, 
com ell  deia, el silenci facilita la pregària. Passava llargues estones a la seva cel·la 
escrivint, ja fossin homilies o posant sobre el paper pensaments i reflexions que després 
facilitaria a tantes persones que confiaven en ell la seva direcció espiritual. 
Persona que escoltava, que comprenia, que es posava en el lloc de l’altre a l’hora 
d’aconsellar. Per això, era també bon amic dels seus amics. Era més que un director 
espiritual, era l’amic a qui amb tota confiança podies exposar els teus neguits, les teves 
il·lusions, trobant en ell aquella serenor i aquella pau que facilitava la teva disposició a la 
conversa. Moltes d’aquestes persones es varen fer presents a l’hora d’acomiadar-lo. 
És el record que em queda del P. Enric desprès d’haver compartit amb ell quatre anys 
com a monjo de la comunitat, i haver estat el meu confessor i director espiritual durant 
molts anys. 
El recordatori que varen repartir a la celebració exequial reproduïa un petit text escrit per 
ell. Diu així: Tu m’has donat, Senyor, el teu amor en la creu. Jo et dono en la creu de cada 
dia “el meu Crist” –en mi- crucificat. 
Ha mort en la pau de Crist, per a ressuscitar. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-benito-fundador-solius-bon-monjo-bon-amic 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-edmon-garreta-abat-poblet-fundador-monestir-solius
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-edmon-garreta-abat-poblet-fundador-monestir-solius
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-benito-fundador-solius-bon-monjo-bon-amic
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

«Al centre del projecte europeu hi ha d’haver l’ésser humà» 

 
DUVÁN HERNÁN LÓPEZ 
Catalunya Cristiana. 20 OCTUBRE 2019 
Amb motiu de la trobada del grup de treball Passió per Europa, patrocinat pel Centre 
Europeu de Formació Jesuïta (JESC), entrevistem el sacerdot i teòleg Martin Maier, 
secretari d’Afers Europeus de JESC, el qual dins la seva trajectòria ha estat editor del 
magazine alemany Veus del Temps, rector del Centre Europeu de Formació Jesuïta i 
pastor de la comunitat de Jayaque al Salvador. 

D’on sorgeix el grup de treball Passió per Europa? Quina relació té amb l’apostolat 
del papa Francesc? 

Deixi’m fer una mica d’història. El que avui és l’orde jesuïta va començar al voltant de l’any 
1530 a París, durant els estudis de sant Ignasi de Loiola. Es va aplegar un grup d’amics al 
seu voltant, va ser un grup europeu, divers, internacional. No sorprèn que els jesuïtes 
hagin acompanyat el procés 
del que avui és la Unió 
Europea des dels seus inicis. 
Alguns jesuïtes francesos 
s’havien compromès amb la 
reconciliació entre França i 
Alemanya i van obrir una 
primera oFicina a Estrasburg. 
Quan les institucions de la 
Unió Europea es van 
traslladar a Brussel·les 
aquesta oficina dels jesuïtes 
també s’hi va traslladar, 
conformant el que avui dia és 
JESC. 

Passió per Europa va néixer 
fa 3 anys, aproximadament. 
Ens reunim a París per 
reflexionar sobre com contribuir des de la perspectiva cristiana a la Unió Europea. 
Inicialment érem unes poques persones i avui hem crescut com a grup. Prenem com a 
punt de partida el discurs de Francesc quan va rebre el premi Carlemany el 2016. 

El papa Francesc, tot i ser argentí, té un interès i una preocupació profunda per Europa. 
Una de les seves idees principals és que la Unió Europea està en crisi i necessita 
inspiració. El Papa diu que aquest alè es pot rescatar dels pares fundadors, dels ideals 
que fa 70 anys els van moure a superar els desastres de les dues guerres mundials del 
segle XX per anar pel camí de la reconciliació i de la pau. 

Un missatge de Francesc que ha ressonat en aquesta trobada és «l’ésser humà al 
centre». Em sembla important aprofundir en aquella potència que s’adjudica a la 
dignitat humana des de la cristiandat. De fet, il·lumina aspectes molt diversos en els 
quals treballen vostès: el problema de la migració, el del canvi climàtic global, o fins 
i tot, l’opció pels pobres i la Teologia de l’alliberament. 
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Sí. El papa Francesc en aquest discurs de què parlem ho emfatitza molt. Al centre del 
projecte europeu hi ha d’haver l’ésser humà. Això caracteritza l’antropologia cristiana que 
està basada sobre la dignitat absoluta de l’ésser humà, que es fonamenta en la seva 
creació a imatge i semblança de Déu. És clar que la dignitat humana també és un element 
central per a la Teologia de l’alliberament. És un fet que en aquest món hi ha molts éssers 
humans que viuen en situacions indignes, en pobresa extrema, d’aquí en resulta l’opció 
preferencial pels pobres, n’és una conseqüència lògica si ens prenem seriosament que 
l’ésser humà té dignitat, que cal 
prendre partit pels que no viuen 
en una situació de vida que 
respon a la seva dignitat. 

Pel que fa al canvi climàtic, el 
papa Francesc el posa al 
centre de la seva encíclica 
Laudato Si, la qual, per cert, no 
és una encíclica ecològica 
només, sinó una encíclica 
social. El Papa ho diu 
d’aquesta manera: «Hem 
d’escoltar el crit dels pobres i el 
crit de la mare terra.» El Papa 
demana un canvi de rumb, una 
conversió ecològica, sempre 
relacionada amb la justícia i 
l’opció preferencial pels pobres. 

La Unió Europea té una responsabilitat especial en aquesta àrea, hauria de ser una 
precursora per a un altre model de civilització. Parlo d’una austeritat compartida, inspirada 
en un teòleg llatinoamericà, Ignacio Ellacuría, el qual fa trenta anys que va ser assassinat 
al Salvador. 

Parlant del Salvador, en un article seu publicat el 2011 (Tendir ponts entre mons) és 
molt inspirador el seu testimoni entre el Salvador i Europa. Com veu aquesta 
retroalimentació entre aquell procés del qual s’ha nodrit el Salvador i aquest 
projecte que vostè promou des del cor d’Europa? 

En aquest tema també hi ha un missatge del papa Francesc. Davant les tendències 
recents a construir murs, ell diu que el que hem de fer és construir ponts. El pont ens 
aproxima i, a més, és un símbol de la solidaritat. Així veig també el meu paper entre el 
Salvador i Europa, com ho desenvolupo en aquest article, on parlo dels ponts en múltiples 
nivells, en l’evangeli, en la Teologia, entre les parròquies i en la comunicació. 

Tornem a Passió per Europa. El grup està preparant un document en el qual pensen 
recollir algunes contribucions a l’europeisme des del cristianisme. Com avança 
aquest procés? 

Preparem un text bàsic inspirat per la Doctrina Social de l’Església i pels discursos sobre 
Europa del papa Francesc que es titula Redescobrir el bé comú europeu. Som en el 
procés de redactar un text més ampli, és una cosa en la qual hem de continuar treballant; 
de moment hem començat. 

Vull explicar la història d’un home d’Església d’origen català: el cardenal Anselm 
Albareda, el qual va servir 22 anys al Vaticà, on va ser bibliotecari i assessor de 
quatre pontificats. En algun moment, el seu secretari personal va ser Alcide De 
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Gasperi, la carrera del qual va ajudar a promoure fins a la cúspide, per la qual cosa 
se’l reconeix avui com un dels pares fundadors d’Europa. En la vida i obra 
d’Albareda subjau un pensament que ha contribuït a la consolidació del projecte 
europeu des del cristianisme, tal com s’aborda a Passió per Europa. Justament, el 
director d’aquest setmanari, Mn. Jaume Aymar, sosté que hi ha un treball pendent al 
voltant del cardenal Albareda. Veu possible inserir el llegat d’Albareda en el treball 
que desenvolupen? 

No coneixia el cardenal Albareda, i m’impressiona tot això i que va tenir com a secretari 
De Gasperi, un dels pares fundadors de la Unió Europea per al qual s’ha iniciat una causa 
de beatificació, cosa que és senzillament un reconeixement oficial de l’Església de la seva 
vida exemplar com a cristià. Potser es podria connectar el cardenal Albareda amb l’estudi 
d’Alcide De Gasperi i la seva herència, per inspirar-se també d’aquella obra. No es tracta 
de repetir el que van dir els pares fundadors, el Papa parla d’una transfusió de la 
memòria. És una imatge molt interessant la que planteja perquè, normalment, quan 
parlem de transfusió pensem en la transfusió de sang. Aquest és un dels misteris de 
l’organisme humà, que es pugui transmetre sang d’una persona a una altra, i això dona 
vida. Aquesta és la idea del papa Francesc. Hauríem de transmetre els ideals dels pares 
fundadors en el cos de la Unió Europea per revitalitzar-la. 

Durant les discussions d’aquests dies ha resultat molt suggeridora la metàfora 
d’edificar una catedral com si fos la contribució al projecte europeu des de la 
cristiandat. Podria detallar l’origen i el sentit d’aquest missatge? 

Aquesta metàfora prové d’Enrí Coleta, exprimer ministre d’Itàlia i gran europeu, el qual en 
un discurs, a principis d’aquest any, va comparar la construcció de la Unió Europea amb 
la construcció d’una catedral. Les grans catedrals a Europa han estat projectes que van 
transcendir les generacions. Els qui van posar els fonaments i primers murs no en van 
veure la culminació, i tot i així es van comprometre, en un projecte a llarg termini. En 
aquest sentit fem servir aquesta metàfora, per visualitzar la dimensió d’aquest projecte a 
llarg termini. El nostre lema és precisament «Europa i els desafiaments globals a llarg 
termini». La idea també és rellevant en relació amb la qüestió ecològica del canvi climàtic. 
Són les generacions futures les que en patiran més les conseqüències si avui no actuem. 
Hem de prendre mesures per evitar conseqüències que durant la nostra vida no podrem 
experimentar. Esmentant el llibre Principio de responsabilidad de Hans Jonas, tenim 
responsabilitat ètica no només amb els nostres proïsmes que viuen, sinó amb aquells que 
han de viure. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

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  
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.  
 
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 

http://www.covamanresa.cat/
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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!!! 
 
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 
 
 
 

conselldelaics@caputxins.cat 
 

   

 Pau i bé, 
 
Us comuniquem un parell d'activitats 
per a aquest mes de novembre: 
 
- Recés de cap de setmana a sant 
Martí del Montnegre. Serà els dies 9 i 
10 de novembre. Acompanyarà el 
recés la Gna. Begoña Fornes.  
Cal inscripció prèvia. 
 
- Conferència d'Alfons Garrigós sobre 
"Dante Alighieri", el poeta italià 
conegut per la seva obra "La Divina 
Comèdia". Serà el dijous 21 de 
novembre a les 20h. a Pompeia. 

INSCRIU-TE 

mailto:premsa@justiciaipau.org?subject=Trobada%2026%20octubre
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Hostatgeria de Montserrat <hostatgeriademontserrat@gmail.com> 
 

   

Benvolguts, 
 
està previst fer un recés per a matrimonis els propers 16-17 de 
novembre. Us adjuntem un vídeo informatiu sobre aquest recés per si us 
interessa o coneixeu algú a qui li pugui interessar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W24UaAvmKtk 
 
 

PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA DE L'ACIDH I LA 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT (IL) 

El proper dimarts 5 de novembre seguim amb les xerrades sobre el col·lectiu i la feina 
que fem des de l'acidH: PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA DE L'ACIDH I L' 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT (IL) 

1 D'OCTUBRE LES 12H A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ (acidH) 
C/ Mila i Fontanals, 14 – 26, 1r 1ª 

Qui són les persones amb IL? 
Les persones amb intel·ligència límit (IL) 
no duen escrites a la cara les dificultats 
que les fan socialment vulnerables. A 
primer cop d’ull, passen desapercebudes, 
però els dèficits es detecten en la 
capacitat adaptativa al menys en dues de 
les següents àrees: comunicació, cura 
personal, vida domèstica, habilitats 
socials/interpersonals, utilització dels 
recursos comunitaris, autocontrol, 
habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i 
seguretat. La diversitat és un traç principal 
d' esbós del col·lectiu. 

Cada persona amb IL, com tothom, 
independentment del seu 
quocient intel·lectual, té unes necessitats 

determinades. 
No tenir uns trets físics que evidenciïn la IL fa habitual el sentiment de incomprensió entre 
les persones del col·lectiu, a vegades per part de la família, els professionals i la societat. 

VINE A CONÈIXER D’APROP LA REALITAT D’AQUESTES PERSONES I 
COL·LABORAR AMB ELLES! 

T'ESPEREM EL 5 DE NOVEMBRE DE 12h A 13h LA SEU DE L'acidH 

Confirma l'assistència al 93 285 99 77 

Si coneixeu,  familiars, amics/gues i coneguts que puguin estar interessats, feu difusió. 

https://www.youtube.com/watch?v=W24UaAvmKtk
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Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Fundació Joan Maragall: EL DIÀLEG 

En col·laboració amb la UPF  Barcelona School of Management 
 
OBJECTIUS  
En la nostra societat el diàleg està sobrevalorat. Parlant la gent s’entén, diu el lloc comú. 
Però en realitat, tot sembla indicar que, per més que parlem i parlem, ningú no s’acaba 
d’entendre. Probablement perquè n’hi ha massa que parlen i massa pocs que escolten. El 
diàleg és una disciplina difícil per a la qual ens hem preparat poc. El cicle d’aquest any 
proposa quatre aproximacions al diàleg —des de la filosofia i la pedagogia, des de 
l’experiència de la mediació i en aquest món aparentment hiperconnectat— per ajudar-nos-
hi a reflexionar i, qui ho sap, reptar-nos a dialogar millor. 
 
PROGRAMA 
Dimarts, 12 de novembre de 2019 
Circumstàncies i finalitat de la paraula lliure 
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Daniel GAMPER 
 
Dimarts, 19 de novembre de 2019 
Educar: dialogar amb els altres i amb un mateix per transcendir-nos 
Anna RAMIS 
 
Dimarts, 26 de novembre de 2019 
Guerra i pau: el diàleg entre pobles 
Antoni SOLER 
 
Dimarts, 3 de desembre de 2019 
El diàleg en el món de la hiperconnexió digital 
Íngrid GUARDIOLA 
 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d'Actes de la UPF - Barcelona School of Management 
Entrada lliure previa inscripció. Aforament limitat 

 
PROGRAMA | INSCRIPCIÓ 
 
 

FECC INFORMA  núm. 744   Data: 21.10.2019 
 

 
 
Pacificadors, pel camí de la benaurança 
 
Tots vivim amb inquietud i preocupació aquests moments. La setmana passada, en la 
declaració de la FECC que publicàvem al fecc informa, interpel·làvem els nostres dirigents 
polítics i socials, les institucions i la ciutadania a lluitar per la veritat, la justícia i el respecte 
de forma activa i cívica, sense abandonar mai les eines de la democràcia ni la força de la 
pau. Avui demanem un esforç conjunt per la pau.  

Han estat una constant des de l’Església i des de la FECC les crides a la responsabilitat i 
al compromís en la vida pública per avançar en el camí del diàleg i l’entesa i de la no 
confrontació irada i violenta, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de 
llibertat i d’entesa. També ha estat un missatge continuat i un objectiu essencial de la 
nostra feina allunyar de les escoles qualsevol signe de violència i fer tots plegats l’esforç 
de construir una societat en pau, justa i solidària, perquè a l’escola volem treballar en pau 
i per la pau.  

Per això, vivim amb especial dolor les actuacions violentes de què hem estat testimonis 
aquests darrers dies. Episodis de violència que provoquen el rebuig frontal i inapel·lable 
de tota gent de bé. Situacions que ens demanen fer una aturada en el camí i una reflexió 
serena.  

Han estat i són moltes les veus de condemna que s’han aixecat aquests dies arran del 
que s’està vivint als nostres carrers. Missatges procedents de persones i institucions de 

https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiZndBTTV0cVNZQWROWHVaRFpjMkxRSFVUS2Y0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvaW5zY3JpcGNpby1vbi1saW5lXFxcLz9ldj02ODM5XCIsXCJpZFwiOlwiYTQwMWIwOTY2NmE2NDY2ZmE2YTVhMzQ4NDBiZjdjZjlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxMGJhOWYxNDUzNjU4YjJjZDRkZjRlMGZmNWU0Y2QwZTA3NmJiMTQwXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoicTdDUm0yYjFjenMwV0lpV19NWjBHaUJUUzVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvP2V2ZW50PWNpY2xlLWNvbmZlcmVuY2llcy1kaWFsZWdcIixcImlkXCI6XCJhNDAxYjA5NjY2YTY0NjZmYTZhNWEzNDg0MGJmN2NmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjdkNGNlZjkxYTZlZWYyZmQwMWFhOWNmZjFmNmU2NzRhMDBjYWZmMjdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiZndBTTV0cVNZQWROWHVaRFpjMkxRSFVUS2Y0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvaW5zY3JpcGNpby1vbi1saW5lXFxcLz9ldj02ODM5XCIsXCJpZFwiOlwiYTQwMWIwOTY2NmE2NDY2ZmE2YTVhMzQ4NDBiZjdjZjlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxMGJhOWYxNDUzNjU4YjJjZDRkZjRlMGZmNWU0Y2QwZTA3NmJiMTQwXCJdfSJ9
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diverses procedències, ideologies i conviccions. I per a nosaltres, que per desviació 
professional tenim una especial sensibilitat envers el subjecte que actua, causa estupor i 
dolor veure la joventut d’un bon nombre dels qui protagonitzen aquests comportaments. 
No ho tenim fàcil a les escoles quan volem proporcionar al nostre alumnat les eines per 
esdevenir constructor de consensos, amb prou discerniment com per saber transformar 
les situacions conflictives en oportunitats respectuoses i constructives en el context de 
diversitat, pluralitat i complexitat en el qual vivim.  

En el seu missatge a la Jornada Mundial de la Pau 2017, que se celebrà l'1 de gener 
d’aquell any i que portava com a títol La no-violència: estil d'una política per a la pau, el 
Papa Francesc feia un desafiament especial als catòlics perquè la pau regni a tot el món: 
que la violència sigui desterrada de la vida de cadascú i que això es faci a través de la 
pregària i l'acció. En el text, el Papa explica que “aquest desafiament pot aconseguir-se a 
través de les Vuit Benaurances”, ja que "tracen el perfil de la persona que podem definir 
benaurada, bona i autèntica. Benaurats els mansos –diu Jesús–, els compassius, els que 
treballen per la pau, i els purs de cor, els qui tenen fam i set de ser justos”.  

Escrivim aquestes ratlles amb el ressò de les marxes per la llibertat, amb centenars de 
milers de ciutadans que s’han convocat cívicament i pacífica arreu del territori català i han 
confluït a Barcelona, i que han estat substituïdes per les flames de les fogueres, el soroll 
de fons de l’helicòpter policial i la fresa dels trets de fusells i de les sirenes. Aquestes 
situacions ens alteren l’ànim, ens treuen la pau i ens allunyen de l’horitzó esperançat que 
voldríem. Desborden la nostra capacitat de comprensió i potser no trobem un raonament 
que ens ho expliqui...  

Retornem a l’exhortació del Sant Pare: “Tots volem la pau; moltes persones la 
construeixen cada dia amb petits gestos; molts pateixen i suporten pacientment la fatiga 
d'intentar edificar-se'". Davant les incògnites pel que ha de venir, bastim la pau. La 
violència, vingui d’on vingui, només mereix una condemna sense pal·liatius. “Feliços els 
qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu” (Mt 5, 9). Benaurats, doncs, 
els pacificadors. Hi som convidats! 

 

 

 

 

 

 

  2019  

   OCTUBRE 

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

sobre el desenvolupament 
 

   NOVEMBRE 

1 dv Tots Sants  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11-
13 

dl-dc 
XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid) 

 

16 ds Jornada de Formació Permanent  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

19 dm Junta directiva de l’URC  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2019 - 2020 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 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  

 

 

23 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

24 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic  

    

6 dc 
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció de 
l’explotació del Medi Ambient en la Guerra 

 

16 ds Dia Internacional per la tolerància (ONU)  

19 dm Dia Internacional de l’aire pur  

20 dc 
Dia internacional dels Drets del Nen. 
Dia Mundial per la industrialització d’Àfrica 

 

22 dv Dia Universal de la música  

25 dl 
Dia Internacional contra la Violència i l’Explotació de 
la dona 

 

29 dv Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)  

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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