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Pau, conflicte, violència 
  
El conflicte polític que vivim té un abast 
més gran del que alguns s’entesten a 
reconèixer. No es tracta només d’un 
conflicte intern de Catalunya, sinó 
sobretot d’un conflicte intern d’Espanya. 

No ens hem d’espantar dels conflictes, 
perquè sempre estan presents, amb més 
o menys intensitat, en l’àmbit de la 
convivència. El punt clau rau en com se 
solucionen. Els dos camins més 
transitats són la pau i la violència. Cal 
entendre bé la pau, que no és l’absència 
de conflictes sinó la solució a través de la 
negociació, el diàleg i l’acord. Quan això 
no funciona, apareix la violència. 
Aleshores, s’encomana a les forces de 
l’ordre una tasca que s’havia d’haver 
resolt en altres àmbits. El centre de 
gravetat es desplaça dels Parlaments al carrer. La incapacitat de negociar es converteix 
en crònica, com ho és la ferida històrica del segle passat, que no es va tancar i que 

encara supura. Quatre eleccions generals en quatre 
anys. Gran problema. Polítics sense mà esquerra 
sotmesos a la tirania de les enquestes i pendents 
del joc de les cadires. Resulta molt fàcil atribuir la 
violència recent que hem vist a quatre forassenyats. 
No és així. Durant anys s’han fet manifestacions de 
centenars de milers de persones, absolutament 
pacífiques. Per incompetència o per mala voluntat, 
s’han 
menyspreat, 
distorsionat, 

ignorat. La generació jove i no només ella, amb tota 
l’amalgama d’elements que es vulgui, ha demostrat 
que una setmana de confrontació ha despertat de la 
letargia i ha causat més impactes que anys de 
coreografia exemplar. La sentència, condemnant 
especialment tots dos líders dels moviments socials 
per la seva actuació pacífica, trenca tots els 
esquemes.  

Les eleccions del 10-N, aconseguiran posar fi a 
l’analfabetisme de la pau i deixaran d’utilitzar 
Catalunya com a arma electoral? La polarització 
dona vots, però agreuja els problemes. Estem 
abocats a negociar la pau o a cronificar la repressió 
i la violència. En aquest tema, no hi ha tercera via. 

D’entrada 

Qui no sap escoltar 

el llenguatge de la 

pau, fa apologia de 

la violència. 
Cal entendre bé la 

pau, que no és 

l’absència de 

conflictes sinó la 

solució a través de 

la negociació, el 

diàleg i l’acord 
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Vendre patrimoni religiós  

 
Sor Lucía Caram va publicar el 7 d’agost aquest tuit: «acte 1r: “Estimats religiosos: els 
convents buits no han de servir a l’Església per transformar-los en allotjaments i guanyar 
diners, perquè no són nostres, són per a la carn de Crist, que són els pobres” 
@Pontifex_es; acte 2n: els convents es venen i esdevenen hotels de luxe.» Un tuit 
difícilment pot entrar en la complexitat d’un problema, però sí que pot apuntar-lo amb 
encert, com és el cas. 

Diferents criteris conflueixen en la presa de decisions econòmiques feta per una 
congregació religiosa. A determinades zones del món, la crisi de la reducció condueix al 
despreniment. Com s’afronta? Luigino Bruni va tenir una intervenció molt interessant al 
seminari «Economia, gestió i carismes» (Castelgandolfo, 2009) titulada: No tenen vi. Una 
lectura de la relació entre els carismes i les seves obres econòmiques. En selecciono 
només un fragment: «Un cop que hem comprès, junts i amb el discerniment apropiat, que 
una obra determinada ha de morir, si volem ser fidels al carisma d’aquella obra no pot 
morir... sense més. Cal fer tot el necessari per buscar i trobar el sentit carismàtic d’aquella 
mort, és a dir, cal entreveure una resurrecció després de la mort de l’obra. Si no podem 
entreveure almenys la possibilitat d’una resurrecció, és molt probable que això sigui 
senyal que aquella mort no és carismàtica, segons la vocació específica de l’obra. És una 
mort sense més.» 

 

No sempre es té com a criteri prioritari la vitalitat del carisma a l’hora de prendre decisions 
econòmiques. L’economia ha de ser tinguda en compte, però no és l’últim criteri ni el més 
important. Tant val per a un convent, un col·legi concertat o un monestir contemplatiu. Hi 
ha el risc de cercar sobretot la supervivència o el guany, exempts del carisma. Més 
encara. Si una congregació tingués els dies comptats, no pot extingir-se al marge del 
carisma. En els metres finals no es pot abdicar de les finalitats d’una fundació. Les 
decisions són complexes, però els criteris han de ser clars. 

 Lluís Serra Llansana 
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Servei de Documentació: 
« No tienen vino. Una lectura de la relación entre los carismas y sus 

obras económicas » 
 

 

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 

 

 

Autor Luigino Bruni 

241 
Títol 

No tienen vino. Una lectura de la relación entre los 
carismas y sus obras económicas 

Font Unità e Carismi, nº 3/2010 

Publicat 7 de novembre de 2019 
 

 
 
 

“No tienen vino” 

Una lectura de la relación entre los 
carismas y sus obras económicas 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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: Emplenar formulari a través del següent enllaç 
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 
 
 

Enllaç al formulari  

 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://409q8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kD_oCr75MKzd-UjlbblQFdJuzD0MnJWLtQVW0NyBdgiVXQDVjELkWK2TCiJhkBijDJRJhxFB4_9lGt2skA2Lciqx6FJM6O4kH3cGqBCoZeUPLFiNP0EKqZluMq5gRrwjd8yy_U2pFO9XW1euLpLqdc2mnYTpKV1RzyftsXLU0hGZnWdK7gv2IyWuIiFKptdP6CmX8tyJ5PJke2hTZtEDAACT00wJKCBOkGYJsKWBZL-FvjsKlZEdUWlVVeTupREkviVRJ16Ce4JBeKaz
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PAPA FRANCESC 
  

Carta Apostólica en forma de Motu Proprio para el cambio de la 
denominación de Archivo Secreto Vaticano en Archivo Apostólico  
Vatican.va 28.10.2019 
 

La experiencia histórica nos enseña que toda 
institución humana, si bien haya surgido con las 
mejores garantías y con esperanzas de progreso 
vigorosas y fundadas, tocada fatalmente por el 
tiempo, para permanecer fiel a sí misma y a los 
objetivos ideales de su naturaleza, siente la 
necesidad, no ya de cambiar su fisonomía, sino de transponer a las diversas épocas y 
culturas sus valores inspiradores y de efectuar las actualizaciones que son convenientes y 
a veces necesarias. También el Archivo Secreto Vaticano, al que los Romanos Pontífices 
han reservado siempre solicitud y cuidado debido al ingente y relevante patrimonio 
documental que conserva, tan precioso para la Iglesia Católica como para la cultura 
universal, no escapa, en su historia de más de cuatrocientos años de antigüedad, a esos 
condicionamientos inevitables. 
 

El Archivo Pontificio, que surgió del núcleo documental de la Cámara Apostólica y de la 
misma Biblioteca Apostólica (la llamada Bibliotheca secreta) entre la primera y segunda 
década del siglo XVII, comenzó a llamarse Secreto (Archivum Secretum Vaticanum) sólo 
a mediados de ese siglo; instalado en las salas apropiadas del Palacio Apostólico, 
alcanzó  con el tiempo  una consistencia notable y se abrió desde el principio a las 
peticiones de documentos que llegaban al Romano Pontífice, al Cardenal Camarlengo y 
luego al Cardenal Archivero y Bibliotecario de toda Europa y del mundo. Si bien es cierto 
que la apertura oficial del Archivo a los investigadores de todos los países se produjo 
solamente en 1881, también lo es que, entre los siglos XVII y XIX, muchas obras eruditas 
pudieron ser publicadas con la ayuda de copias documentales fieles o auténticas que los 
historiadores obtuvieron de los custodios y prefectos del Archivo Secreto Vaticano. Tanto 
es así que el famoso filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz, que 
también se sirvió de él, escribió en 1702 que podría considerarse en cierto modo el 
Archivo Central de Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum 
censeri debet). 
 

Este largo servicio prestado a la Iglesia, a la cultura y a los estudiosos de todo el mundo 
siempre ha hecho acreedor de estima y  gratitud al Archivo Secreto Vaticano, sobre todo 
desde la muerte de León XIII hasta nuestros días, tanto por la progresiva "apertura" de la 
documentación puesta a disposición para su consulta (que a partir del 2 de marzo de 
2020, por disposición mía, se extenderá hasta el final del pontificado de Pío XII), como por 
el aumento del número de investigadores que son admitidos diariamente en dicho Archivo 
y ayudados en todo lo posible en sus investigaciones. 
 

Este meritorio servicio eclesial y cultural, tan apreciado, bien responde a las intenciones 
de todos mis predecesores, que según los tiempos y las posibilidades han favorecido la 
investigación histórica en un Archivo tan vasto, dotándolo, según las sugerencias de los 
cardenales Archiveros o de los prefectos pro tempore, de personas, medios y también de 
nuevas tecnologías. De ese modo, la estructura de los Archivos ha ido creciendo poco a 
poco en vista de su servicio cada vez más intenso a la Iglesia y al mundo de la cultura, 
dando siempre fe de  las enseñanzas y directrices de los Papas. Hay, sin embargo, un 
aspecto que creo que podría ser útil actualizar, reafirmando los objetivos eclesiales y 
culturales de la misión del Archivo. Este aspecto se refiere a la denominación misma de la 
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institución: Archivo Secreto Vaticano. Nacido, como ya se ha dicho, de la Bibliotheca 
secreta del Romano Pontefice, es decir, de la parte de los códigos y escrituras más 
particularmente de propiedad y bajo la jurisdicción directa del Papa, el Archivo se llamaba 
primero simplemente Archivum novum, luego Archivum Apostolicum y luego Archivum 
Secretum (las primeras atestaciones del término se remontan aproximadamente a 1646). 
 

 El término Secretum, que se ha convertido en el nombre propio de la institución y que ha 
prevalecido en los últimos siglos, estaba justificado porque indicaba que el nuevo Archivo, 
querido por mi predecesor Pablo V hacia 1610-1612, no era otro que el archivo privado, 
separado y reservado del Papa. Así es como todos los pontífices quisieron definirlo 
siempre, y así es como todavía  lo definen hoy en día, sin 
ninguna dificultad, los estudiosos. Esta definición, por otra 
parte, estaba muy extendida, con un significado análogo en 
las cortes de  soberanos y príncipes, cuyos archivos se 
definían propiamente como secretos. 
 

Mientras perduró la conciencia de la estrecha relación entre 
la lengua latina y las lenguas que de ella se derivan, no 
hubo necesidad de explicar o incluso justificar este título de Archivum Secretum. Con los 
progresivos cambios semánticos que se han producido en las lenguas modernas y en las 
culturas y sensibilidad social de las diferentes naciones, en mayor o menor medida, el 
término Secretum, adosado  al Archivo Vaticano, comenzó a ser malinterpretado y a 
colorearse de matices ambiguos, incluso negativos. Al haber perdido  el verdadero 
significado del término secretum y asociando instintivamente su valencia al concepto 
expresado por la palabra moderna "secreto", en algunos ámbitos y ambientes, incluso en 
aquellos de cierta importancia cultural, este término ha asumido el significado prejudicial 
de escondido, de no revelado y reservado para unos pocos. Todo lo contrario de lo que 
siempre ha sido y pretende ser el Archivo Secreto Vaticano, que -como decía mi santo 
predecesor Pablo VI- conserva "ecos y vestigios" del paso del Señor en la historia 
(Enseñanzas de Pablo VI, I, 1963, p. 614). Y la Iglesia "no tiene miedo de la historia, al 
contrario, la ama y la gustaría amarla más y mejor, ¡como Dios la ama!" (Discurso a los 
funcionarios del Archivo Secreto Vaticano, 4 marzo 2019: L'Osservatore Romano, 4-5 
marzo 2019, p. 6). 
 

Instado en estos últimos años por algunos estimados Prelados, así como por mis 
colaboradores más cercanos, y habiendo escuchado también el parecer de los Superiores 
del mismo Archivo Secreto Vaticano, con este Motu Proprio decido que: 
 

A partir de ahora, el actual Archivo Secreto Vaticano, sin cambiar nada de su identidad, de 
su estructura y de su misión, se denomine  Archivo Apostólico Vaticano. 
 

Reafirmando la voluntad efectiva de servir a la Iglesia y a la cultura, la nueva 
denominación resalta el estrecho vínculo entre la Sede Romana y el Archivo, instrumento 
indispensable del ministerio petrino, y al mismo tiempo subraya su dependencia inmediata 
del Romano Pontífice, como ya sucede en paralelo con el nombre de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana. 
 

Dispongo que la presente Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sea promulgada 
mediante su publicación en el diario L'Osservatore Romano, entrando en vigor 
inmediatamente después de dicha publicación, para incorporarse inmediatamente a los 
documentos oficiales de la Santa Sede, y que, posteriormente, se inserta en las Acta 
Apostolicae Sedis. 
   

Dado en Roma, en San Pedro, el 22 de octubre de 2019, séptimo de nuestro Pontificado. 
  

Francisco 
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Viaje apostólico de Su Santidad Francisco a Tailandia y Japón (19-26 de 
noviembre de 2019) - Programa actualizado, 28.10.2019  

 

El programa del Viaje Apostólico de Su Santidad Francisco a Tailandia y Japón fue 
publicado el pasado 2 de octubre. Este es el programa actualizado: 
  
Martes 19 de noviembre de 2019 
ROMA-BANGKOK 
19:00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino a Bangkok          
                               
Miércoles 20 de noviembre de 2019 
ROMA-BANGKOK 
12:30 Llegada a la Terminal Aérea Militar 2 de Bangkok                 
12:30 BIENVENIDA OFICIAL en la Terminal Aérea Militar 2 en Bangkok              
                               
Jueves 21 de noviembre de 2019 
BANGKOK 
09:00  CEREMONIA DE BIENVENIDA en el patio de la Casa de Gobierno             
09:15  ENCUENTRO CON EL PRIMER MINISTRO en el "Salón Interior de Marfil" de la 
Casa de Gobierno             
09:30  ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO 
DIPLOMÁTICO en el Salón "Inner Santi Maitri" de la Casa de Gobierno Discurso del 
Santo Padre                                                                 
10:00  VISITA AL PATRIARCA SUPREMO DE LOS BUDISTAS en el Templo de Wat 
Ratchabophit Sathit Maha Simaram      Saludo del Santo Padre 
11:15 ENCUENTRO  CON EL PERSONAL MÉDICO DEL ST. LOUIS HOSPITAL   
Saludo del Santo Padre 
12:00 VISITA PRIVADA A LOS ENFERMOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS en el St. 
Louis Hospital   
Almuerzo en la Nunciatura Apostólica               
17:00 VISITA PRIVADA A SU MAJESTAD EL REY MAHA VAJIRALONGKORN "RAMA 
X" en el Amphorn Royal Palace     
18:00 SANTA MISA en el Estadio Nacional       Homilía del Santo Padre 
                                
Viernes 22 de noviembre de 2019 
BANGKOK 
10:00 ENCUENTRO CON  LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS, SEMINARISTAS Y 
CATEQUISTAS en la Parroquia de San Pedro       Discurso del Santo Padre 
11:00 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE TAILANDIA Y FABC en el Santuario del Beato 
Nicolás Boonkerd Kitbamrung  Discurso del Santo Padre 
                                                                                                                                             
11:50 Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en una sala adyacente 
al Santuario.               
Almuerzo en la Nunciatura Apostólica   
15:20 ENCUENTRO CON LÍDERES CRISTIANOS Y DE OTRAS RELIGIONES en la 
Universidad de Chulalongkorn  Discurso del Santo Padre 
17:00 SANTA MISA CON  los JÓVENES en la Catedral de la Asunción     Homilía del Santo 
Padre  
  
Sábado 23 de noviembre de 2019 
BANGKOK-TOKYO 
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09:15 CEREMONIA DE DESPEDIDA en la Terminal Aérea Militar 2 en Bangkok 
09:30 Salida en avión a Tokio      
17:40 Llegada al aeropuerto Tokio-Haneda         
17:40 Ceremonia de Bienvenida en el Aeropuerto Tokio-Haneda       
18:30 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS en la Nunciatura Apostólica      Discurso del 
Santo Padre 
  
Domingo 24 de noviembre de 2019 
TOKYO-NAGASAKI-HIROSHIMA-TOKYO 
07:20 Salida en avión a Nagasaki              
09:20 Llegada al aeropuerto de Nagasaki             
10:15 MENSAJE SOBRE LAS ARMAS NUCLEARES en el Atomic Bomb Hypocenter 
 Park Mensaje del Santo Padre 
10:45 HOMENAJE A LOS SANTOS MÁRTIRES  en el Monumento a los Mártires - Cerro 
Nishizaka       Saludo del Santo Padre/Angelus 
Almuerzo en el Arzobispado      
14:00 SANTA MISA en el Estadio de Béisbol      Homilía del Santo Padre 
16:35 Salida en avión hacia Hiroshima                     
17:45 Llegada al aeropuerto de 
Hiroshima           
18:40 ENCUENTRO POR LA PAZ en 
el Memorial de la Paz  Mensaje del 
Santo Padre 
20:25 Salida en avión a Tokio      
21:50 Llegada al aeropuerto de Tokio-
Haneda   
                               
Lunes 25 de noviembre de 2019 
TOKYO 
10:00 ENCUENTRO CON LAS 
VÍCTIMAS DEL TRIPLE DESASTRE en "Bellesalle Hanzomon"   Discurso del Santo 
Padre 
VISITA PRIVADA AL IMPERATOR NARUHITO en el Palacio Imperial         
11:45 ENCUENTRO CON LOS JÓVENES en la Catedral de Santa María    Discurso del 
Santo Padre 
Almuerzo con el séquito papal en la Nunciatura Apostólica        
16:00 SANTA MISA en el Toyio Dome                              Homilía del Santo Padre 
ENCUENTRO CON EL PRIMER MINISTRO en Kantei         
ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en Kantei  
Discurso del Santo Padre 
                               
Martes 26 de noviembre de 2019 
TOKIO-ROMA 
07:45 Santa Misa privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Capilla 
del Kulturzentrum de la Universidad de Sofía      
Desayuno y encuentro privado con el Colegio Máximo en la Universidad de Sophia     
09:40 VISITA A  LOS SACERDOTES ANCIANOS Y  ENFERMOS en  la Universidad de 
Sophia        
10:00 VISITA A LA UNIVERSIDAD DE SOPHIA                  Discurso del Santo Padre 
11:20 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el Aeropuerto Tokio-Haneda    
11:35 Salida en avión hacia Roma/Fiumicino       
17:15 Llegada al aeropuerto de Roma/Fiumicino 
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Sínode dels Bisbes per a la 
Regió Panamazònica 

 

Nous camins per a l’Església i per a una ecologia integral 

Cardenal Pedro Barreto: “En ningún momento se ha puesto en cuestión 
el celibato” 

Entrevista en exclusiva del presidente delegado del Sínodo 
 

octubre 28, 2019  Rosa Die Alcolea 
(ZENIT – 28 oct. 2019) 
 
En una entrevista exclusiva a zenit, así lo ha aclarado 
el cardenal peruano Pedro Barreto Jimeno, presidente 
delegado del Sínodo Especial de los Obispos para la 
Región Panamazónica, vicepresidente de la Red 
Eclesial Panamazónica y arzobispo de Huancayo. 
 
“Lo que sí se ha hablado es de la posibilidad de que 
personas casadas puedan recibir el Orden Sacerdotal, 
son dos cosas distintas”, aclara el jesuita. 
 
En el documento final del Sínodo, se propone en el 
punto 111 –el que menos consenso tuvo en la votación– “ordenar sacerdotes a hombres 
idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo y 
reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia 
legítimamente constituída y estable, para sostener la vida de la comunidad cristiana 
mediante la predicación de la Palabra y la celebración de los Sacramentos en las zonas 
más remotas de la región amazónica”. 
 
“El Vaticano, la Basílica, con la tumba de San Pedro, se ha ‘amazonizado’”. El cardenal 
Pedro Barreto se conmovió con la imagen del Papa Francisco, al lado de la tumba del 
apóstol Pedro, rodeado por indígenas amazónicos, con su vestimenta propia y caminando 
juntos hasta el aula de Pablo VI. “Yo tuve el privilegio de estar muy cerca del Papa y de 
ver estos rostros que nos 
‘amazonizaron’”, ha descrito. 
 
El Papa “va por delante” 
El lunes, 28 de octubre de 
2019, un día después de la 
clausura del Sínodo para la 
Región Amazónica, el cardenal 
Barreto ha ofrecido una charla 
coloquio en la sede de la 
Asociación de la Prensa 
Extranjera en Italia, ubicada en 
el centro de Roma. 
 
En diálogo con los periodistas, 

https://es.zenit.org/articles/el-documento-final-del-sinodo-apunta-a-cinco-conversiones-texto-completo/
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el padre sinodal peruano ha relatado: “Normalmente teníamos la impresión, los obispos, 
los católicos, de empujar un poco a la Iglesia y al Papa… de empujarle por caminos 
nuevos, pero tomamos conciencia de que el Papa va mucho más por delante de nosotros. 
Él está impulsando la renovación de la Iglesia. ‘No queremos parches, vino nuevo en 
odres nuevos’. Esto es en lo que él insiste”. 
 
Pecado ecológico 
Esta formulación del pecado ecológico “es la expresión de lo que manifestamos en el 
Credo de nuestra fe”, ha compartido el presidente delegado del Sínodo Especial 
Amazónico: “Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra”. “Lo que pasa es que 
siempre lo decimos sin darnos cuenta, y si Dios es creador del cielo y de la tierra, 
tenemos que cuidar aquello que Dios nos ha dado. Por tanto, ahora se ha abierto esta 
formulación, pero en el fondo, es algo que estaba inherente, aunque no éramos 
conscientes de este pecado ecológico”. 
 
El cardenal ha aclarado que “la ecología es armonía”: “Armonía con los demás hermanos 
y hermanas, y armonía con la naturaleza”, y ha advertido de que “cuando se rompe esta 
relación armónica es un pecado. El pecado es cortar la relación con Dios, cortar la 
relación con los hermanos y cortar la relación con la naturaleza”. 
 
Rito amazónico 
Mons. Pedro Barreto ha explicado que ha habido una propuesta sobre la Región 
Amazónica: “Tenemos que ver algunos ritos que expresen las culturas, no la cultura, sino 
las culturas en toda la 
Amazonía. Ese es un 
proceso que la Iglesia 
Católica desde sus inicios 
ha ido esforzándose por ir 
respondiendo a ámbitos 
socio culturales diversos”. 
El arzobispo de Huancayo 
ha comentado que “se trata 
de respetar a las culturas, 
pero también de ofrecer la 
alegría del Evangelio a 
todas las criaturas. ‘Vayan 
por todo el mundo’ dice 
Jesús”. Asegura así que lo 
que el Papa dijo, 
“refiriéndose a la parte 
organizativa, es la creación de una semi-conferencia episcopal, no dijo iglesia siu iuris”. 
 
La mujer en la Iglesia 
“Si las mujeres dejaran de hacer lo que están haciendo, la Iglesia no existiría, y no 
existiría porque en la base está la Virgen María, una mujer”. Por tanto, ha explicado el 
jesuita, “la visibilización de la mujer es también casi similar a la visibilización de las 
poblaciones originarias en todo nuestro continente, no solamente en la Amazonía”. 
“Se ha tocado el tema –ha añadido–, pero el mismo Papa Francisco indicaba que no se 
ha tocado quizás muy a fondo, ¿no? Los testimonios en el aula de las mujeres indígenas 
nos hablan precisamente de una fortaleza y un aporte muy grande. Tenemos que seguir 
trabajando en eso”. Así, Barreto ha manifestado el “agradecimiento y reconocimiento a la 
mujer”, como indicó el Papa. 
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Figuras amazónicas 
“A mí personalmente, y a muchos, nos ha dolido la falta de respeto en Roma de algunos 
grupos que no tenían el más mínimo sentido de educación. Entrar, robar, y tirar al río esas 
imágenes ha sido una bofetada para la intolerancia que han manifestado”. 
“Yo creo que aquí si hay algo que nos enseña este Sínodo es el respeto a las culturas, y 
la Iglesia Católica Universal tiene que ser respuesta de Dios a cada una de las culturas 
con sus ritos y anunciar el Evangelio desde eso”. (…) “Jesús, el Hijo de Dios, se encarna 
en una cultura, y Él asume esa cultura, la religiosas de la cultura, los iconos que había, 
pero con una actitud crítica”. 
 
A continuación, ofrecemos la entrevista que el cardenal Pedro Barreto ha concedido en 
exclusiva a zenit. 
*** 
zenit: Usted ya conocía bien la realidad de los pueblos amazónicos antes de venir a 
Roma para el Sínodo. ¿Qué ha aprendido estos días participando en la Asamblea 
Especial Sinodal? 
Primero, un descubrimiento de las personas humanas, especialmente de los indígenas 
amazónicos. En este año y medio, casi dos años de preparación, ha habido mucha 
participación de los indígenas. Me sorprendió cómo después de dos días de estar un poco 
tranquilos, escuchando, comenzaron a hablar, no solamente desde la mente, sino también 
desde el corazón, y sobre todo, con una decisión muy grande. Yo participo de esta 
conversión, que ellos han hecho porque se han convertido a la humanidad, y la Iglesia 
Católica, a través del Papa Francisco, ha 
tenido gestos muy, muy significativos de 
manifestar claramente que estamos en una 
sola familia. 
 
zenit: En el informe del círculo menor en 
italiano A se propuso que el tema del 
celibato debería ser estudiado en un 
Sínodo Ordinario, con una apertura 
universal. ¿Usted qué opina sobre esto? 
En realidad, hay que precisar que en ningún 
momento, ningún círculo ha puesto en 
cuestión del celibato. Esto que quede muy 
claro: el celibato es un don de Dios para la 
Iglesia y se va a mantener. Lo que sí se ha 
hablado es de la posibilidad de que 
personas casadas puedan recibir el Orden 
Sacerdotal, son dos cosas distintas. Pero lo 
más significativo de esta experiencia sinodal 
es ponernos todos en una actitud de 
escucha, en este caso, de la Amazonía y de 
sus pueblos, de escucha también de la 
naturaleza y de la Creación de Dios, y de 
escucha a Dios. Este es un proceso que 
estamos iniciando. Los anteriores –yo 
participé en uno de ellos– eran más bien 
temáticos, entonces era reflexión teológica, 
doctrinal… este no. Este es un Sínodo, primero en la historia de la Iglesia, que se ocupa 
de un territorio, de una región, pero al mismo tiempo, de aquellos que viven en la región. 
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Respecto al tema de la Ordenación Sacerdotal a hombres casados diáconos, se dijo que 
se podía estudiar, pero nos enfocamos en la Región Panamazónica. 
 

zenit: Leyendo el documento, se 
percibe que se le quiere dar 
impulso y responsabilidad a los 
propios líderes indígenas, a las 
propias comunidades 
amazónicas, para que ellos vayan 
construyendo. ¿Qué retos cree 
usted que tienen? 
Primero, el respeto a su dignidad 
como personas. No se les toma en 
cuenta en las decisiones, por 
ejemplo de inversión. Entran al 

territorio porque los dueños de la tierra, en realidad, son los estados. Entonces, ellos han 
vivido durante siglos en un territorio y de repente, viene una empresa, y destruyen todo. 
Este es el primer gran desafío: el respeto a la dignidad de la persona humana. 
 
En segundo lugar, el territorio. Ellos no tienen propiedad del territorio. Por tanto, están 
viviendo a expensas de estas decisiones gubernamentales que hay que tener en cuenta, 
en un estado de derecho, pero el territorio es uno de los aspectos que definitivamente es 
un desafío. 

 
Y el tercer gran desafío es el desafío que hay interno en la Iglesia, que es cómo 
evangelizar en un territorio que tiene siete millones y medio de kilómetros cuadrados. Por 
ejemplo, se habla de que Italia tiene 302 mil de kilómetros cuadrados, y yo me pregunto 
cuántos sacerdotes hay en estos 302 mil de kilómetros cuadrados que tiene Italia, 
comparado con los siete millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía. Si por un 
lado, sabemos muy bien por la Doctrina Teológica que la Eucaristía edifica, construye la 
Iglesia, hay comunidades que durante 1 año o 2 años o más no tienen la celebración de la 
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Eucaristía, porque no respondo a este clamor también espiritual de la celebración de la 
Eucaristía para consolidar a comunidad cristiana. Este es uno de los retos. 
 
zenit: La institución de nuevos ministerios eclesiales en la Región Panamazónica, 
¿cómo se va a desarrollar a partir de ahora? ¿Cuál será el proceso que tiene que 
seguir la Iglesia? 
Sí, es lógico que en un proceso de renovación y de respuesta a nuevas situaciones, tiene 
que haber nuevos caminos, como es el tema que el Papa Francisco propuso, pero es 
importante caer en la cuenta de que un Sínodo no es un parlamento. Los obispos que 
hemos participado no representamos al país, representamos a este colegio episcopal que 
tiene la misión de acompañar a las poblaciones originarias y a aquellos que están 
participando. 
 
Y la otra cosa, que es muy importante, es que el documento no es un documento 
definitivo, es solo un documento de propuestas, con una motivación, pero la decisión va a 
ser del Papa Francisco. Él es quien toma las decisiones, pero él también ejerciendo esta 
actitud sinodal ha querido escuchar a los padres sinodales y ponerse también en este 
sentido de la fe que está presente en el pueblo, porque nosotros que hemos participado, 
hemos recibido en este año y medio de preparación muchas enseñanzas 
fundamentalmente de los pueblos originarios y de aquellos que viven en la región 
amazónica. 
 
Se ha conformado una comisión especial para poner en práctica estas orientaciones, y 
esperamos, el Papa lo dijo, que posiblemente antes de fin de año, tengamos su 
exhortación apostólica. Con esta exhortación, el Papa recoge estas propuestas, pero ya 
nos pone en este camino de compromiso, y un compromiso muy claro. 

 
zenit: ¿Es necesario el diaconado femenino en la Región Amazónica? 
Mi propia experiencia es que en el arzobispado de Huancayo, en Los Andes, yo no estoy 
directamente en la Amazonía, y hay religiosas, en zonas que están muy alejadas, donde 
no puede llegar el sacerdote, y ellas bautizan, ellas están en matrimonios religiosos, ellas 
participan de la liturgia, de la comunión, en la práctica ya hacen de diaconisas, y la gente 
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lo percibe muy bien. Ahora, la “para-liturgia” dominical, la prédica, la hacen ellas y a 
veces, por más que explican al pueblo, que no es una celebración eucarística, el pueblo 
sencillo dice: “Estamos felices, monseñor, porque las madrecitas celebran una misa 
preciosa”, por más que uno les explique… Entonces, en la práctica está ya realizándose. 
 
zenit: Al término del Sínodo se anunció la creación de una comisión post sinodal, 
formada por 13 miembros.  
El procedimiento del Sínodo, de todo Sínodo, es nombrar a 13 o 14 miembros, elegidos 
por la misma Asamblea para poner en prácticas las orientaciones. Esto es un consejo 
pontificio. El Papa nombra a aquellos miembros de este consejo. 
 
Pero a parte se ha pedido una organización de los obispos, de los indígenas, alrededor de 
la Red Eclesial Panamazónica, son los dos cosas distintas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces, la mayoría de los que estamos en este consejo elegido por la Asamblea, somos 
los mismos que estamos trabajando en la Red Eclesial Panamazónica. Y en este sentido, 
debemos tener muy claro que comenzamos un proceso de acercamiento entre la Santa 
Sede y el Consejo Episcopal Latinoamericano. La REPAM está adscrita a la presidencia 
del Consejo Episcopal Latinoamericano. El presidente de la REPAM es el presidente 
Cláudio Hummes, y yo soy vicepresidente, por mandato de la Asamblea del CELAM, yo 
soy representante del CELAM en la REPAM. 
 
zenit: El Observatorio Socio Pastoral Amazónico, que se propone el punto 85 del 
documento final, ¿qué competencias tendrá?  
Ya hablando de este consejo, que es la Red Eclesial Panamazónica, va a tener una 
comisión de obispos, que representen a todos los países de la cuenca amazónica, que 
son nueve países. Pero el cardenal Cláudio Hummes y yo seremos presidente y 
vicepresidente, pero también va a haber una comisión de líderes indígenas amazónicos y 
también de personas que viven en la Amazonía, pero que no han nacido allí, aunque 
pertenecen a una comunidad. Porque son más de 30 millones de personas que viven en 
territorio amazónico, y es muy importante tenerlos en cuenta desde el proceso 
evangelizador que tiene como misión la Iglesia amazónica. Entonces esta Red Eclesial 
Panamazónica va a poner más énfasis en la capacitación de los indígenas, que ya se ha 
dado, pero no de manera formal. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Xavier Melloni: «Potser la catàstrofe a la que estem abocats serà la 
nostra salvació» 

Naciódigital.cat 

Pere Fontanals 26 d'octubre de 2019 

 

Xavier Melloni (Barcelona, 1962), jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió, 
amb una quinzena de llibres publicats, ens rep a la porta de la Cova de Sant Ignasi de 
Manresa i ens fa entrar en una cambra sòbria. Proposa començar amb un silenci "per 
trobar la pau que ens ajudi a endreçar les paraules". La seva autoritat meditativa el fa amo 
d'aquell silenci, fins que, una estona després, sospira un lleuger "amén". 

 

- Ens trobem davant d'una una crisi de valors global? O potser la proximitat en el 
temps fa que encara no tinguem prou perspectiva? 

- El que hi està havent és una transmutació de valors, i la crisi és la transició entre allò 
antic i el que és nou, quan el que és antic s'està esmicolant i allò nou encara no ha pres 
forma. I a aquesta transició l'anomenem crisi. 

 
- Ara ens trobem immersos en aquesta crisi, doncs. 

- Totalment. I em remeto a la famosa frase que diu que no estem en una època de canvis, 
sinó en un canvi d'època. Ens trobem davant d'un canvi radical en el qual s'hi inclouen tots 
els altres canvis que s'estan produint. Però si no es té aquesta mirada global, la 
fragmentació encara pot desesperar i angoixar més.  

 

- Què vol dir? 

- Quan hi ha una època de transició 
és perquè hi ha alguna cosa que 
s'esfondra i una altra que emergeix 
que encara no es veu. Pierre 
Teilhard de Chardin, un pensador jesuïta que m'inspira molt, diu que en tota època de 
transformació, tal com passa en els successos químics o fisicoquímics, es dona un procés 
de fregament intens i d'acceleració. Com l'ebullició de l'aigua, per exemple: primer 
comença a escalfar-se i acaba 
bullint. En aquests moments hi ha 
molt fregament i molta acceleració: 
estem fregant-nos molt, els uns 
amb els altres, i això provoca 
aquesta irritació.  

 
- I per què ens freguem? 

- Ens freguem perquè la 
globalització ha provocat una 
reconcentració i exposició del 
pensament a través de l’allau 

“En tota època de transformació es dona un 

procés de fregament intens i d'acceleració" 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/autor/46/pere/fontanals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Melloni_i_Ribas
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d’informació que a cada instant rebem que ens fa estar tots amb tots i amb tot. I és 
precisament aquest saber-ho tot el que produeix fregament. Ara cal veure quin grau 
catastròfic comportarà l'ebullició que se'n derivi.  

 
- De la catàstrofe no ens n'escaparem, doncs. 

- Probablement no. Però potser la catàstrofe serà la nostra salvació.  

 
- De quina catàstrofe estem parlant? 

- La mort és una catàstrofe? 
Anem cap al que més necessitem, 
que és cap a la nostra pròpia 
mort, perquè només aquesta 
possibilita l'acabament d'un cicle i el començament d'un altre qualitativament diferent. 
Potser hem d'acceptar que el planeta Terra i aquesta etapa de la humanitat, està arribant 
a un punt màxim perquè la nostra mort sigui el que permeti un pas qualitatiu. Difícilment 
crec que puguem donar aquest pas qualitatiu des de l'estat en el que estem.  

 

- No hem reaccionat a temps. 

- Els humans, malauradament, aprenem a través del dolor. I si no travessem el dolor 
sembla que no acabem d'aprendre de debò. Es va dir que la crisi econòmica de l'any 2007 
seria la llavor d'un canvi d'hàbits. I hem vist que no ha estat així, perquè ara que semblava 
que la cosa es recuperava, s'està tornant a anunciar una nova crisi. En aquest sentit, 
penso que no hem après prou. I no hem après prou perquè no hem patit suficient. I és 
precisament el patiment el que ens permet fer passos qualitatius i no només quantitatius. 
 
- En el traspàs cap a aquesta nova època a la qual es referia, canviaran els valors 
universals?  
- El que canviarà serà la manifestació dels valors, perquè els valors fonamentals no 
canvien massa. Al final, el valor d'on neixen tots els altres valors és el reconeixement i la 
veneració de la vida. La justícia o la pau són derivacions d'això. En aquest sentit, a 
mesura que els éssers humans, personalment i col·lectiva, ens connectem a aquesta font 
de la vida, la manifestació dels valors que se'n deriven variarà, sempre tenint en compte 
que el braç fonamental de tot plegat és el respecte a la vida pròpia i aliena. 

  
- Els valors que tenim ara són els mateixos de fa un segle? 

- Penso que, actualment, hi ha molts valors. Els grans lemes de la Revolució Francesa 
(llibertat, igualtat i fraternitat) els estem vivint amb molta més amplitud i profunditat del que 

"És el patiment el que ens permet fer passos 

qualitatius i no només quantitatius" 
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ens pensem. És més: penso que mai, en la història de la humanitat, hi havia hagut una 
consciència del dret a la llibertat i del desig de fraternitat i d'igualtat com la que hi ha ara, a 
nivell mundial. Les lleis d'esclavitud imperants fins al segle passat, per exemple, no sé 
amb quins valors es fonamentaven, però el que està clar és que avui en dia ningú les 
toleraria. 

 

 

 

 
- Potser és aquesta consciència global la que fa que la injustícia sigui més visible. 
- Efectivament. Jo crec que no hi ha més injustícia, sinó que tenim més consciència de la 
injustícia. Com diu Walter Benjamin, la història humana és un document de barbàrie. I jo 
crec que el punt màxim d'aquestes barbàries el vam viure en els camps de concentració 
nazis. Arran d'això, i entenent que no podíem tornar a justificar el convertir-nos en botxins 
en nom de qualsevol ideal (ja fos polític, religiós o cultural), va aparèixer un dels textos 
que, al meu entendre, és un dels més nobles de la història de la humanitat 
 
- El de la Declaració dels Drets Humans. 

- Correcte. Això, des del punt de vista de la consciència de l'espècie humana, que diu que 
a tot ésser humà, pel fet d'existir, se li ha de respectar la seva dignitat i per això, la seva 
llibertat, cosa que no s'havia donat mai abans, en la història. El que passa és que l'ideal 
que tenim és molt alt, i la decepció o la frustració que això no estigui implementat, ens 
produeix dolor. Però crec que actualment hi ha molta més consciència dels valors 
fonamentals que mai abans en la història de la humanitat.  

 

 

 

 

 
- Tot i aquesta consciència, i per posar algun exemple, la Mediterrània s'està 
convertint en una tomba de milers de persones davant la indiferència de molta gent 
(per no parlar dels estats), i la xenofòbia va creixent... 

- En aquest moment, habitant a la Terra, som set mil milions de persones. Per tant, la 
complexitat dels elements que estan en joc s'ha multiplicat. La nostra capacitat ètica no és 
proporcional als temes que hem de resoldre. El 99% de les accions humanes neixen de la 
por, i la indiferència és una resposta camuflada de la por, igual que ho és l'agressivitat. 
Darrere d'una cosa sempre n'hi 
ha una altra. I la que es 
manifesta no és la més 
important, sinó la que hi ha 
amagada al darrere. 
Evidentment que hi ha molta 
desigualtat, però penso que la 
nostra gran dificultat rau en 
l'acceleració i la distracció: tenim 
moltes coses per resoldre al 
mateix temps i una velocitat 
d'estil de vida que no ens 
permet assimilar la informació 
que ens arriba.  

"Crec que no hi ha més injustícia, sinó que 

tenim més consciència de la injustícia" 

 

"La nostra capacitat ètica no és proporcional 

als temes que hem de resoldre" 
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- I aquí és on neixen les contradiccions... 

- Exacte. Ja hem vist que la informació no resol la decisió ètica d'abstenir-te de fer segons 
què. Ens trobem davant d'un doble procés molt complex. D'una banda, la globalització, i 
de l'altra, la fragmentació. Per un cantó, ens adonem que tot està relacionat amb tot i ja no 
podem viure les coses aïlladament. En aquest sentit, tenim un mòbil que sabem que s'ha 
construït, segurament, vulnerant els drets bàsics de moltes persones, i tot i així el 
comprem. La globalització comporta complexificació i, alhora, una gran fragmentació, 
perquè és tant el que s'ha de saber, que no hi arribem.  

 

 

 

´ 

 

- Hi ha manera de sortir-ne, d'aquesta voràgine? 

- Sí: detenint-nos. Observar el que ens està passant i el que està passant. I és en aquest 
procés d'observació quan podem ser creadors i co-creadors. Si no fem aquest exercici, 
ens acabem convertint en víctimes o reactors del que succeeix.  

 
- Com podem practicar aquesta detenció? 

- Doncs a través de la meditació, el silenci, la pregària, la contemplació... és igual el 
mètode que s'esculli: l'important és tenir la voluntat de fer-nos conscients que, primer, la 
nostra percepció de la realitat ja és una interpretació. 

 
- Això costa d'assumir, moltes vegades. 

- Moltíssim. Però és així: no hi ha una realitat objectiva, sinó que el meu acte de percebre 
ja està configurant la meva percepció de la realitat. I això és el que fa tant difícil la 
resolució de conflictes, des del del procés català fins un partit de futbol. Darrere d'una 
mateixa jugada, cadascú està veient coses diferents. Per exemple, on diries que soc, jo, 
ara mateix? 

 

   

Xavier Melloni Foto: Arxiu 

"Si no ens detenim, ens acabem convertint en 

víctimes o reactors del que succeeix" 
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- Assegut al meu davant i 
parlant amb mi. 

- Sí, però no només! 

 

- Ah no? 

- No! També estic dintre teu, perquè allò que tu estàs veient i sentint de mi, ho estàs 
sentint tu i ho estàs copsant tu. El que t'arriba de mi no és en mi, sinó, en tu. Els sensors i 
processos cognitius que et permeten copsar-me estan en tu, no en mi. Això té moltíssimes 
conseqüències i això fa que no ens entenguem en la majoria de les situacions que vivim, 
perquè donem per suposat que hi ha un tu objectiu independent de mi, quan la meva 
percepció és inseparable d'allò que m'està arribant.  

 
- Hem de ser més oberts? 

- Hem de poder tenir la serenor d'escoltar-nos mútuament. Això és molt difícil, perquè 
vivim en un món que és molt complex i on hem d’escoltar mil coses a la vegada. És per 
això que és tan important tenir espais de detenció; espais de deseiximent on deixar anar 
l'absolutesa de la pròpia percepció per donar espai a què la percepció de l'altre coexisteixi 
i fecundi la percepció que jo tinc. Només així, els milers de milions d'éssers humans que 
vivim a la Terra, la podrem fer habitable.  

 
- La detenció és l'Eina, en majúscules. 

- Sí! La detenció és una oportunitat. Hem de pensar que fins ara, mai abans havíem pogut 
fer aquest exercici de manera global, perquè les ideologies i les religions no ens ho havien 
permès. Cada ideologia, d'alguna manera, ha estat tan segura de la seva pròpia realitat 
que, qui no pensava igual, acabava exterminat. Avui en dia, com a mínim legalment o 
legítimament, no hi ha aquest tipus de formes d'extermini. Estem obligats a escoltar-nos 
els uns als altres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tornem a baixar a terra. 

- Sempre som a terra. 

 
- Sí, però potser la pregunta que ara li faré quedarà molt mundana. 

- En absolut. Digues. 

 
- És el capitalisme el que ens ha portat fins aquí? 

- Què és el capitalisme? 

"Calen espais de deseiximent on deixar anar 

l'absolutesa de la pròpia percepció" 
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- La competitivitat en tots els camps de la vida, per exemple. 

- El que anomenem capitalisme seria el sistema sociopolític i econòmic que legitima 
l'exacerbació del desig, sense aturador. 

 
- I quan sembla que s'atura, crea nous desitjos... 

- ... per desvetllar-nos més, encara. Sí. Hem creat un sistema que no ens ajuda a 
contenir-nos i que legitima la nostra depredació, tant dels uns als altres com de la terra.  
 
- Això vol dir que a banda d'aturar-nos i observar, en el nostre dia a dia també 
hauríem de saber contenir-nos? 

- Per suposat. I ho hauríem de saber fer nosaltres, sense que fos una imposició: si la 
contenció és obligada des de fora, no resol res. I d'aquí el fracàs dels països comunistes.  
 
- Què proposa? 

- Cal crear uns sistemes 
sociopolítics que eduquin en el 
sentit d'allò comunitari, però sense 
obligar a res. Si obligues estàs 
privant una altra cosa molt important de l'ésser humà, que és la llibertat, el principi 
d'identitat d'una persona. En aquests moments, però, no sabem com conjuminar això: la 
crisi dels països comunistes ha fet que no hi hagi alternativa. L'únic punt de llum que hi 
veig està en la sensibilitat i compromís ecològics, que és on ens podem trobar tots perquè 
hem vist que els recursos naturals són finits.  

 
- I això espanta. 

- Sí. Davant d'aquesta amenaça ens podem 
arribar a contenir lliurement perquè veiem que si 
no, la catàstrofe pot arribar a ser enorme. Això, 
en certa manera, rebaixa una mica els instints 
depredadors capitalistes. Uns dels drames 
d'Occident -perquè això és, sobretot, un 
problema occidental- és l'exili de la terra.  

 
- Què vol dir? 

- Que ens hem exiliat de la terra; hem interpretat erròniament el text del Gènesis que diu 
allò de "reproduïu-vos i sotmeteu la terra". Qui som, nosaltres, per sotmetre-la? El que 
hem de fer és venerar-la i custodiar-la! Això ens ha fet molt mal, perquè hem legitimat 
moltes accions en nom d'una mala traducció. 

 

- No diu ben bé això, el text en hebreu? 

- L'hebreu no és tan dur. Sigui com sigui, avui, l'únic que ens pot salvar és aquesta 
custòdia conjunta de la terra. A Bolívia i Perú han incorporat, a les seves constitucions, un 
terme que és el del bon viure que prové de la saviesa indígena. Per a ells, l'ideal no és el 
desenvolupament; és viure bé. I això vol dir que hi hagi harmonia entre el cel, la terra i els 
humans; que s'escolti la mare Terra i es practiqui aquesta reciprocitat que el capitalisme 
no contempla, perquè és una màquina de depredació. Ser agraïts amb tot el que rebem 
és l'únic que pot aturar, des del 
meu punt de vista, la possible 
catàstrofe a la qual estem 
abocats. 

"Avui, l'únic que ens pot salvar és la custòdia 

conjunta de la terra" 

 

 

"El capitalisme legitima l'exacerbació del 

desig, sense aturador, i la nostra depredació" 
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- A vegades costa ser coherent amb el que diem i el que acabem fent... 

- La coherència és una paraula de voluntat. I la paraula de voluntat en necessita una altra 
que l'acompanyi, que és la paraula consciència, que es de caràcter cognitiu. Un dels 
canvis de paradigma és el pas de la voluntat a la consciència. Si un és conscient de debò, 
immediatament es fa coherent.  

 
- La repetició també pot ser una eina per agafar nous hàbits més coherents, no? 

- En efecte. Els exercicis creen hàbits i els hàbits generen estats. A base d'una repetició 
(que neix d'una voluntat), un va adquirint un hàbit que ja es va fent cada cop més familiar i 
natural, i això pot arribar a convertir-se en un estil de vida o en una manera de ser que 
s'ha incorporat gràcies a la perseverança. 

 
- Abans ha mencionat el procés català. Com viu el que està passant?  

- Al meu entendre, el que està en joc en aquest moment és l'agreujament d'una ferida, 
que és la ferida del no reconeixement. El tema independentista és una qüestió d'identitats, 
i les identitats tenen a veure amb el fet de ser reconegudes per l'altre. Som en funció de 
com ens miren. Crec que tot aquest dolor i irritació ve d'aquesta manca de reconeixement 
per part de l'estat espanyol. I la pròpia necessitat de reconeixement ens impedeix, també, 
reconèixer l'altre. I aquí és un rau la dificultat. Perquè això passa tant per un costat com 
per l'altre. I quan més anem en aquesta direcció, més gran es fa la ferida.   

 

 

 

 

 

- En quina direcció s'ha d'anar, doncs? 

- Era evident que després de la sentència, passaria el que ha passat. Ara la paella està 
cremant, i no podem tocar-la. Hem d'esperar que es refredi. Era inevitable que succeís 
això, però el que no podem fer és apagar el foc amb benzina. Per tant, deixem de llançar-
ne i permetem que el foc s'apagui a poc a poc. 

 

- Això vol dir no fer res? 

- No. El que s'ha de fer és detenir l'escalfor no volent-la 
apagar amb més benzina. Una vegada això es refredi 
una mica, hem de poder tornar a mirar-nos a la cara els 
uns als altres sense demonitzar-nos. Però en aquest 
moment sentim tan amenaçada la nostra pròpia 
identitat que no podem donar cap vot de confiança a 
l'altre ni tampoc tenim capacitat d'autoqüestionar-nos. I 
parlo de tots dos bàndols. Sembla que autoqüestionar-se sigui cedir i afeblir-se. Hem de 
pensar que hi ha molta gent de la resta d'Espanya que no entén aquesta desmembració, i 
tampoc la comparteix. Però com que nosaltres estem molt ferits, ens costa comprendre 
que l'altre no ens comprèn.   

 
- Què caldria fer? 

- L'estat espanyol té la postura que té perquè veu que nosaltres no cedim. I com que ells 
tenen més força, segueixen tibant. I amb la força no es resol res... Hem d'entendre que 
aquest vot de confiança no és una submissió a l'altre, sinó una possibilitat que aquest 
altre també es pugui calmar i sentir que la seva identitat no queda amenaçada perquè jo 

"Ara la paella [del procés català] està cremant, i 

no podem tocar-la. Hem d'esperar que es 

refredi" 
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polaritzo la meva. Això requereix una gran maduresa humana, política, espiritual i també 
estratègica... però és l'únic camí que tenim. Han de passar un o dos anys per calmar 
l'ambient i, així, amb molta més serenor, caminar cap a una entesa. Penso que els actors 
que s'han implicat en tot això hi estan massa implicats: hauria de ser una altra generació 
no tan implicada i amb un pensament no tan polaritzat com el que hi ha ara la que 
resolgués el conflicte.  

 

 

 

 

- Parlem ara de la ciutat, concretament del projecte Manresa 2022, coincidint amb els 
500 anys dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi de Loiola... 

- No deixa de ser insòlit que una ciutat celebri un intangible com és la transformació d'una 
persona en un any que va passar per la nostra ciutat. No celebrem ni un naixement, ni 
una mort, ni la fundació de res... El que celebrem és la transformació d'una persona que 
va arribar a Manresa d'una manera i se'n va anar d'una altra. És una gran oportunitat per 
a la ciutat però també un gran repte. 

 
- En quin sentit? 

- Més enllà dels interessos crematístics (d'alguna manera s'espera que Manresa faci el 
tomb que va fer Barcelona l'any 1992 amb els Jocs Olímpics), el que és important és que 
el projecte tingui contingut; que quan se celebri l'efemèride no s'oblidi com va néixer i 
quina era la seva raó de ser. Lligat amb això, penso que és indispensable que el projecte 
tingui continuïtat a la ciutat més enllà de la commemoració que se'n faci d'aquí dos anys. 
 
- De quina manera? 

- Es podria crear un centre d'investigació dels processos de transformació interior per 
aprofundir en aquestes metamorfosis personals i col·lectives que poden ser una resposta 
des de la dimensió espiritual, no necessàriament confessional, als grans reptes que tenim 
entre mans. Igual que li va passar a Sant Ignasi, que va obrir-se a la realitat i va ser capaç 
d'abraçar més realitat en un moment de crisi. Seria fantàstic que a Manresa es constituís 
un lloc de referència on es treballés, des de diferents àrees (cultural, educativa, esportiva, 
medioambiental...), aquesta mutació espiritual que s'està produint al planeta.  

 

 

 

 

 

 
- Hem començat parlant d'una crisi global que és el camí cap a una transformació i 
acabem amb una crisi individual, la de Sant Ignasi, que va significar també una 
transformació... 
- Efectivament. Són processos i són simultanis. I necessitem molta saviesa i molta serenor 
i confiança per entendre que això que estem vivint a tots els nivells (personal, local i 
global) forma part d'una gran mutació col·lectiva. I que no estem sols. Som portats per un 
alè invisible però diví, que és la consciència còsmica i alhora divina, que fa que d'una 
ameba n'hagi sortit l'ésser humà. Potser nosaltres som l'ameba d'un altre ésser que 
encara no ha aparegut.  

 

Transcripció i edició: Aina Font Torra 

"El que celebrem és la transformació d'una 

persona [Sant Ignasi] que va arribar a Manresa 

d'una manera i se'n va anar d'una altra" 

 

 

"Necessitem molta saviesa i molta serenor i 

confiança per entendre que això que estem vivint 

a tots els nivells forma part d'una gran mutació 

col·lectiva" 
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De les religions a les espiritualitats: Entre salvació i narcisisme? 

 

Assoc. Cristianisme al segle XXI 

27/Oct/2019 

Vet aquí el títol de l”Espai Obert” amb què l’antropòleg i biòleg Ramon M. Nogués  va 
inaugurar el curs 2019-2020 de l’Associació “Cristianisme al segle XXI” el passat dissabte 
dia 26 d’octubre i que va tenir lloc a  la Sala d’Actes de Cristianisme i Justícia, que s’omplí 
de gom a gom, amb gent asseguda als ampits de les finestres. 

 

Estructurà la seva dissertació en cinc punts. En primer lloc, va fer una mirada 
neuropsicològica  a la qüestió per dir que espiritualitats i religions tenen la mateixa fiabilitat 
que d’altres experiències bàsiques de transcendència com podrien ser l’ètica o l’estètica i 
que, segons Cloninger, compleixen determinats trets, com ara la capacitat d’oblit d’un 
mateix, la identificació transpersonal versus l’entotsolament i la sensibilitat espiritual enllà 
del racionalisme materialista, entre d’altres. Aquesta capacitat de transcendència  ha 
esdevingut avui el “factor oblidat” que produeix benestar, perquè, com diu Damásio la raó 
no pot funcionar bé si no és assistida emocionalment. Tots sabem que fets importants de la 
vida (per exemple l’enamorament) no són reductibles a la simple raó. 

 

Passà tot seguit a  una observació sociològica del nostre món, on, des de la Il·lustració 
s’hauria produït, enmig d’una immensa crisi de valors, una ensulsiada  cada vegada més 
gran de la religió, especialment de la fe cristiana, malgrat la nostra cultura, segons Reyes 
Mate, s’origini a Atenes i Jerusalem. Després de les dues grans guerres, a Europa s’havia 
establert una cultura de qualitat, amb personalitats de pes, mentre, avui, amb la mirada 
curta i amb les pruïges electorals sovintejades, un jove de 16 anys s’ha quedat sense 
referents. En aquest caldo de cultiu, no és estrany que les religions llisquin cap a les 
espiritualitats. Les espiritualitats ofereixen un aspecte difús, una llibertat més àmplia, sense 
les estructures ni les prohibicions de les religions ni els perills dels integrismes (a França, en 
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aquest sentit, es discuteix prohibir els partits religiosos, pensant en l’Islam, quan a Europa 
sempre havien existit partits demòcrates cristians!)  Així les coses, es demanà irònicament 
si la millor manera de gestionar la religió seria ignorant-la. En aquest punt oferí algunes 
anècdotes: si malgrat els milions de galàxies, només coneixem un 5% de l’univers i la resta 
és matèria o energia fosca… la ciència sembla haver-nos de fer agnòstics. Europa ha 
deixat de ser confessional? A Grècia fa ben poc que han tret la confessió religiosa del DNI i 
a la cambra anglesa dels lords hi ha més de 25 bisbes! 

 

En tercer lloc comparà espiritualitats i religions des de l’antropologia filosòfica. Les religions 
proporcionarien  una transcendència personal (que no antropomòrfica, segons Torres 
Queiruga), mentre la de les espiritualitats seria més difusa i oceànica (per emprar el mot 
del debat Cobo-Meloni). En les religions (i en el cristianisme, és evident) la transcendència 
aboca el jo a la història per arribar a construir un món nou i just de dalt a baix (Jesús seguí 
la tradició dels grans profetes d’Israel). En les espiritualitats aquest compromís és més 
ambigu perquè el jo és motiu de dubte sistemàtic. En les religions la paraula és el símbol 
fonamental del llenguatge i el mestre o dirigent s’integra en l’estructura; en les espiritualitats, 
l’escolta del silenci és essencial i el gurú va per les seves… En definitiva, cal posar-se en 
guàrdia de no lliscar des de la religió a espiritualitats sense compromís del jo, d’un jo tan 
crític com es vulgui,  per no coronar la comoditat del propi narcisisme. 

 

El quart punt el plantejà descarnadament: Déu és el problema? Més que Déu, per al 
conferenciant, és problemàtica la manera de parlar de Déu. Jesús en parla amb paràboles, 
uns relats potentíssims, que 
avui no sabem presentar 
perquè ens els comprin com 
els editors en saben vendre 
d’altres com el d’El petit 
príncep. Esmentà aleshores 
tres punts significatius i els 
glosà: “Deixeu que Déu sigui 
Déu” (sense enfarfecs ni 
manipulacions); 1Co 1,22-
23: “Els jueus demanen 
prodigis, i els grecs cerquen 
saviesa, però nosaltres 
prediquem un Messies 
crucificat, que és un 
escàndol per als jueus i, per 
als grecs, un absurd”; el 
judici final de Mt 25, que en 
el verset 40 beneeix els que 
havien obrat el bé sense ni 
assabentar-se’n (“Us ho 
asseguro: tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus 
més petits, a mi m’ho fèieu”). 
I per entendre actualment la 
realitat de Déu volgué 
esmentar tres frases de tres teòlegs ben diferents: “Déu s’està deslocalitzant” (rabí 
Jahacob López Cardozo); “Estar sempre davant de Déu, sense Déu “ (D. Bonhoeffer); 
“Quan ja no quedi religió, tindrem l’Evangeli” (J.M. Castillo). 
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Acabà la xerrada amb un títol d’epíleg que era crític amb moltes postures d’avui: “Ateus 
espirituals  de cultura cristiana”. Som ateus no pas militants, sinó perquè Déu ja no es dona 
per suposat i les esglésies n’han perdut la seva tranquil·la possessió i manipulació. 
Espirituals amb el risc d’un esllavissament cap a la manca de compromís. De cultura 
cristiana perquè, malgrat tots els errors i totes les guerres, on hi ha  la dona més alliberada i 
l’esfera religiosa més separada de la civil en el món és en països de tradició cristiana.. I no 
sembla pas que hi vulguem renunciar. 

Rere la xerrada hi va haver ben bé tres quarts d’hora d’un intens debat amb qüestions tan 
importants i diferents com les referides al mindfulness o la necessitat  de no separar la 
mística de la política.  

La presidenta de “Cristianisme al Segle XXI”, que havia fet la lectura evangèlica inicial 
abans de presentar el ponent, acomiadà els assistents recordant-los que el 8 i 9 de 
novembre l’associació celebraria el seu XI Congrés  sota el títol “Discernir els canvis en el 
món actual”, i amb ponents tan interessants com Lucetta Scaraffia,  que dimití fa poc de la 
seves responsabilitats a “L’Osservatore Romano”,una taula rodona amb participació  de J., 
B. Casas, exdegà del Col·legi d’Economistes, Pere Vilanova, catedràtic de Ciència política 
a la UB, A. Miret. Coordinador del Comitè d’Acollida de les Persones Refugiades, 
Assumpta Ferran, experta en ecologia i Pilar Rahola, entre moltes altres coses, estudiosa 
de les actuals persecucions religioses. 

 

 

50 anys del Secretariat per a la Justícia Social i l'Ecologia 

 

Flama, Agència Cristiana de Notícies 

5 noviembre 2019 

Promoure el compromís social i ecològic en tot el cos de la Companyia. És l'objectiu amb el 
qual la Companyia de Jesús rellança l'extraordinària tasca del Secretariat per a la Justícia 
Social i l'Ecologia arreu del món amb motiu del seu 50è aniversari. El Superior dels jesuïtes, 
el Pare Sosa diu que estem cridats a ser ministres de reconciliació. 

 

 

https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=33708
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"Un camí de justícia i reconciliació: 50 anys i més" és el tema del Segon Congrés de 
l'Apostolat Social de la Companyia de Jesús, que s'ha inaugurat aquest dimarts 5 de 
novembre a Roma, a la seu de la Cúria general, en ocasió del 50è aniversari del Secretariat 
per a la Justícia Social i l'Ecologia. El director dels Sjes, el Pare Xavier Jeyaraj, va obrir la 
reunió. També van estar presents el Superior General dels Jesuïtes, el Pare Arturo Sosa 
Abascal, el Prefecte del Departament per al Servei de Desenvolupament Humà Integral, el 
Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, el subsecretari de la Secció de Migrants i Refugiats 
del mateix Departament, el Cardenal Michael Czerny i l'Arquebisbe de Huancayo, el 
Cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Vicepresident de la Xarxa Eclesiàstica 
Panamazònica. Davant d'ells, a l'hemicicle, més de dos-cents jesuïtes, experts, activistes de 
tots els continents. 

 
La memòria dels màrtirs 
"Aquest congrés -va dir el P. Jeyaraj, segons ha informat l'Osservatore Romano- és el 
resultat de deu mesos de preparació en centres socials, províncies, conferències, capaços 
d'alliberar grans energies", necessàries per "continuar el camí d'una manera més decisiva". 
El director va recordar al Pare Arrupe, que fa cinquanta anys desitjava vivament la creació 
del Secretariat, observant que l'espiritualitat d'aquest organisme no es pot entendre sense 
una dimensió social; i va esmentar als 57 "màrtirs" jesuïtes que van sacrificar les seves 
vides en la lluita per la justícia i la igualtat en els llocs en què treballaven. 
 
L'impuls a la missió 
Jeyaraj també va subratllar la importància dels dos Sínodes sobre la joventut i l'Amazònia, 
recentment conclosos, i l'impuls donat a la missió pel Magisteri del papa Francesc, "fent-se 
ressò del crit dels pobres, especialment els migrants, els refugiats i els pobles indígenes, 
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fent-se ressò del crit de la Terra i el medi ambient, instant a trobar-se amb el Déu que pateix 
i mor diàriament ". Per la seva banda, el cardenal Peter Turkson ha recordat que la justícia 
social i la preocupació pels pobres són temes presents en les Sagrades Escriptures, com 
en Amós i Isaíes, en els textos dels Pares de l'Església (Joan Crisòstom, Ambròs), en 
documents pontificis, de la Rerum novarum de Lleó XIII a la Mater et Magistra de Joan 
XXIII, de la Gaudium et spes (constitució pastoral fonamental del Concili Vaticà II) a la 
Populorum progressio de Pau VI, de la Sollicitudo rei socialis de Joan Pau II a la Caritas in 
veritate de Benet XVI, a la Laudato si 'de Francesc. 
 
 

Promoure el compromís social 

"Estem aquí per recordar -va dir el Pare Sosa- és a dir, per renovar i enfortir la fe que 
exigeix justícia, diàleg amb les cultures, compromís amb l'ecologia integral, i per promoure 
la nostra reconciliació amb Déu i amb tota la seva creació. En recordar, també reconeixem 
els nostres errors i acceptem les nostres caigudes, tractant d'atresorar el que hem après de 
les nostres experiències. En prendre consciència dels nostres pecats i omissions, 
assenyalem la nostra fragilitat en necessitat d'ajuda. Al mateix temps vam experimentar la 
misericòrdia que ens permet convertir-nos en "ministres de reconciliació", ajudant a 
construir el futur guiats per l'Esperit. La missió del Secretariat per a la Justícia social i 
l'Ecologia, ha precisat el prebost general jesuïta," no és fer del social i ecològic la missió 
particular d'una part o grup especialitzat de la Companyia, sinó promoure el compromís 
social i ecològic en tot el cos". 

 

Un nou impuls 

Parlant del Congrés de Roma (que finalitzarà el 8 de novembre), el va qualificar de 
"moment històric" per a tota la Companyia de Jesús, de "gran oportunitat" per donar un nou 
impuls a la dimensió social i ecològica, fent balanç de les fites assolides i dels objectius que 
queden per assolir. L'objectiu general és renovar el compromís de l'apostolat social i 
contribuir a la seva alineació amb les quatre Preferències Apostòliques Universals 2019-
2029 (entre elles recordem "caminar al costat dels pobres, els exclosos del món, ferits en la 
seva dignitat, en una missió de reconciliació i justícia "i" col·laborar en la cura de la casa 
comuna"). Aquest desafiament certament donarà un nou impuls a la Global Ignatian 
Advocacy Network, una idea nascuda al novembre de 2008 durant un seminari a Madrid i 
que s'ha convertit any rere any en una forma concreta d'acció en diverses àrees, des de 
l'ecologia fins al dret a l'educació, des de la gestió dels recursos naturals i minerals fins a la 
migració, des de la pau fins als drets humans. 
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Beatificació de Maria Emília Riquelme 
 
CONCHI CHACÓN 
Catalunya Cristiana. Núm. 2093 
 
El 9 de novembre, a les onze del matí, a la catedral de Granada, es beatificarà la 
venerable Maria Emília Riquelme Zayas (Granada, 1847 – 1940). El Sant Pare en va 
aprovar el decret de beatificació el 19 de març passat. 
 
Als 7 anys mor la seva mare, s’adreça a la Mare de Déu i des d’aquest moment va 
creixent el seu amor cap a Ella. La vida li somriu: té tot el que una jove pot disfrutar: 
cultura, posició... Se sent atreta per l’Eucaristia, viu d’ella i sent la crida a una entrega més 
gran. 

Comença per posar el seu temps i qualitats a favor dels més necessitats a escoles per a 
nens pobres, catequesis, visites a prostíbuls, ajut a famílies humils, etc. A través 
d’aquestes realitats, Maria Emília Riquelme descobreix que Déu té un somni per a ella: 
consagrar-se a Déu plenament com a religiosa. 

Ho comparteix amb el seu pare, però ell no en vol ni sentir parlar. Sap esperar i amb gran 
amor i dedicació té cura d’ell fins al darrer moment. Don Joaquín mor a Sevilla el 1885. 
Maria Emília no descansa, capta les necessitats del seu temps i duplica la seva tasca a 
favor dels més necessitats; vol viure el sí que fa anys va donar al Senyor. 

Fa temptejos de vida religiosa en diverses comunitats i, arran dels exercicis espirituals i de 
l’adoració al Santíssim Sagrament, neix aquest desplegament de lliurament total i es 
llança a fer la voluntat de Déu. Obre un camí dins 
l’Església amb estil propi. Així neix l’obra de 
Maria Emília o, com ella l’anomena, «l’Obra de la 
Mare de Déu» en honor de Jesús i Maria. El seu 
nom: Missioneres del Santíssim Sagrament i 
Maria Immaculada. 

Granada té aleshores un grup de dones 
intrèpides que fan adoració al Santíssim nit i dia 
per demanar per tothom, eduquen les nenes més 
pobres i somien volar sense fronteres anunciant 
l’Evangeli. 

Se succeeixen fundacions a Espanya. Viatja a 
Roma i obté el Decretum laudis i l’aprovació 
pontifícia. Maria Emília mor als 93 anys, després 
d’una vida intensa i plena, a la Casa Mare el 10 
de desembre del 1940. 

La segona fundació de la venerable Maria Emília 
va ser a Barcelona. Actualment les Missioneres 
ens trobem en dues cases de la Ciutat Comtal: 
passatge Camps Elisis, 8 i carrer Aribau, 290. 

Avui la congregació compta amb diverses cases 
a Espanya, el Brasil, Portugal, Bolívia, Colòmbia, 
els Estats Units, Angola, el Perú, Mèxic i les 
Filipines. 
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Por qué elegí la castidad 
 

de MARTA RODRÍGUEZ. 
Componente del Comité de dirección de «mujeres 
iglesia mundo» 
Vida Nueva digital. Donne Chiesa Mondo 
 
«Marta, tú no estás hecha para vivir sin un hombre a 
tu lado». «Una vida sin sexo no es natural». Estas y 
otras fueron las cosas que me dijeron cuando, aún 
siendo muy joven y con todas las posibilidades del 
mundo, les conté a mis amigos la decisión de hacer 
un voto de castidad. Estábamos en la discoteca, el día 
de la graduación des-pués de selectividad, en Madrid. 
Esa noche hubo escenas realmente divertidas, en parte por la noticia inesperada y en 
parte por la influencia del alcohol en mis amigos. 
 
En realidad, no puedo decir que fue mi decisión, sino una respuesta a una invitación que 
sentí dentro durante años, y que no había podido ahogar a pesar de que lo había 
intentado mucho. Creo que tenía solo quince años cuando por primera vez sentí 
fuertemente en mi corazón que Jesús estaba pidiéndome todo el corazón. 
Inmediatamente entendí lo que quería decir: mi ser mujer, mi capacidad de pertenecer a 
alguien con amor total. Esta llamada se repitió varias veces a lo largo de los años, pero 
contrastaba demasiado con lo que pensaba que eran mis sueños, deseos y expectativas 
más profundos: no recuerdo un momento en mi infancia o adolescencia sin alguien al 
lado, o en mis sueños. Pero la llamada era insistente, y no pude ignorarla. Jesús me 
pedía el corazón, todo mi corazón, cada vez. Finalmente di un salto de confianza: decidí 
entregar mis sueños a Dios y confiar en que Él no me decepcionaría. Comencé mi viaje 
con determinación y también con alegría. Quizás incluso con un poco de ingenuidad. Me 
sentí profundamente amada, buscada, elegida. 
 
Han pasado 33 años, y debo decir que no han faltado las dificultades. El amor en mi vida 
consagrada está hecho, como todo tipo de amor, de encuentro y de soledad, de cielo y de 
prueba. Después de los primeros años de entusiasmo juvenil y de mucha consolación, 
empecé a entender que ese “sí” que había dado el día que me fui de casa se tenía que 
hacer verdadero cada día, y llenarse de contenido cada vez. Consagrarse no quiere decir 
convertirse en un ángel: la necesidad, tendencias y deseos propios del ser hombre o 
mujer permanecen ahí. Esto es bonito pero se convierte en un desafío: la aventura de 
dejarse conquistar verdaderamente. Es más sencillo negar estas fuerzas, tratar de 
distraerse, o hacer como que nada concediéndose pequeñas fugas de identidad. 
 
Yo he tenido el don de comprender bien que si Dios me estaba llamando a la vida 
consagrada no era para hacerme menos mujer, sino que se me proponía un camino –
misterioso a veces– para realizar plenamente mi feminidad. Poco a poco aprendí a no 
tener miedo de las cosas que sentía: a veces un sentimiento romántico, estar fascinada 
por un hombre, otras un deseo de ser abrazada o de ser madre. Me di cuenta de que no 
debía negar estos deseos, sino aprender a “decodificarlos” y descubrir que eran 
manifestaciones de un deseo de amor y una fecundidad profunda, y era precisamente allí 
donde Dios quería encontrarse conmigo. Estas experiencias me hicieron descubrir áreas 
de mi ser mujer que tenían que ser conquistadas cada vez. Comprendía que para mí esto 
era muy importante, y que si no me hubiera sentido completamente una mujer en mi 
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camino, habría tenido promblemas cuando un hombre me hiciera sentir mujer. Entonces 
aprendí a dar sentido a mi cuerpo como mujer, a las tendencias y expectativas más 
profundas. Ha habido momentos difíciles, cuando me parecía que las criaturas eran tan 
brillantes como el sol al mediodía, mientras Dios permanecía en las sombras. Muchas 
veces he repetido al Señor: «Siento esto, pero te prefiero, te elijo a Ti». Estos pasos de 
confianza me han llevado a un encuentro más profundo cada vez, y a experimentar que 
para mí no hay amor como el suyo, ni amante como Él. Sintiéndome amada, he visto 
crecer en mí la libertad afectiva: la capacidad de dar y recibir amor de acuerdo con mi 
identidad. Mi universo afectivo se ha vuelto cada vez más amplio y mi feminidad más 
luminosa, porque me reconozco como hija, hermana, esposa y madre 
 

Els 10 manaments de la misericòrdia 

 

 

Catalunya Religió. 06/03/2016 

Per Jesús Renau. 

 

 

Ho havia llegit en un llibre antic que estava mig amagat en un estant antic en una biblioteca 
molt antiga. Aquelles paraules el van impressionar i li va costar molt retrobar el llibre. Però 
aquell savi mai es desanimava en la recerca del que l’havia impressionat. I, per fi, aquell 
matí de dijous va retrobar el llibre antic i l’escrit. 

 

Comença a llegir després de posar-se les ulleres de vista cansada i mentre ho fa es va 
dient a si mateix: Aquesta és una qüestió de gran actualitat, de rabiosa actualitat. Són els 
deu manaments o deu reflexions sobre la virtut de la misericòrdia. 

  

Els 10 manaments de la misericòrdia 

 

1.-Obertura a la realitat. Estar assabentat; ulls oberts. Res de tancament sobre un mateix. 

2.-Deixar-se impactar pels que pateixen. No resistir als impactes. 

3.-No donar-los l'esquena. Quina temptació, la de girar la cara! 

4.-Superació del pessimisme. “No hi ha res a fer”: absurda excusa que provoca i justifica la 
inacció. 

5.-Respondre personalment i socialment en l’àmbit de la proximitat: família, amistats, barri, 
parròquia... 

6.-També de cara als que són lluny. Són persones, fills i filles de Déu amb els mateixos 
drets humans. 

7.-Tenir esperança. És possible anar canviant la societat. 

8.-Creure que petites coses són importants. I tant! Si no comencem per elles, no hi ha 
garantia. 

9.-Canviarem la societat des de baix. A dalt es defensen les posicions. 

10.-Moure'ns en el dinamisme de Déu. El dinamisme de Déu ens crida a sumar el nostre 
esforç i modesta aportació. 

 

No et pensis que la misericòrdia és una actitud, una virtut que no cal treballar. Hem de 
treballar-la: pregant, actuant, amb altres, i amb molta, sí, molta fe. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/10-manaments-misericordia-203040
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/10-manaments-misericordia-203040
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

El Dr. Joan Torra i Bitlloch, nou degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya 

 

Ateneu Universitari Sant Pacià 

5 de novembre de 2019 

El Dr. Joan Torra i Bitlloch és el nou degà de la 
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC). Substitueix 
en el càrrec al Dr. Joan Planellas i Barnosell, que el 
passat 4 de maig va ser nomenat arquebisbe 
metropolità de Tarragona. El cardenal Joan Josep 
Omella, Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià (AUSP) ha fet públic avui el nomenament. 

 

El Dr. Joan Torra (Manresa, 1954) és prevere de la 
diòcesi de Vic des de 1982, de la qual n’ha estat 
vicari episcopal. Diplomat en Teologia i Ciències Patrístiques a l’Institutum Patristicum 
Augustinianum, de la Pontificia Universitat Lateranense de Roma (1990), l’any 1987 es va 
llicenciar en Teologia per la FTC, en l’especialitat de Sistemàtica. En aquesta mateixa 
Facultat va defensar, el 2017, la seva tesi doctoral en Teologia dogmàtica, amb el títol: 
«La sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de sant Agustí». 

  

Professor de la FTC des del curs 199-2000 

Des del curs 1999-2000, el Dr. Joan Torra és professor de Patrologia a la FTC, en els 
cursos institucionals i en el Segon cicle, en l’especialitat de Litúrgia de l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona (ISLB). També és professor de Patrologia, Litúrgia i Sagraments a 
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, d’on ha estat director (2004-2008) i a 
l’ISCREB. 

Com a patròleg reconegut, ha participat en congressos i simposis, sovint amb l’aportació de 
ponències, i ha publicat un bon nombre d’articles en revistes especialitzades. A nivell 
acadèmic, el Dr. Joan Torra també ha dirigit moltes tesines i treballs d’especialització de 
teologia dogmàtica i litúrgia. 

  

"Hem de fer feina de conjunt, amb els consells, sinodalment, amb tothom" 

En rebre el nomenament, el Dr. Joan Torra ha agraït la tasca del seu predecessor, el Dr. 
Joan Planellas, “que ha deixat el llistó molt alt”; i ha apuntat que l’objectiu d’ara “ha de 
ser mirar de continuar el bon ritme que de fa temps porta la Facultat, una feina que ha de 
ser feta de conjunt, amb els consells, sinodalment, amb tothom”. També ha tingut paraules 
d’agraïment pels anys d’estudiant i de professor en una Facultat que li ha facilitat mantenir-
se al corrent, continuar formant-se i obrir horitzons de manera contínua.“ Em fa molt 
respecte el compromís de ser degà i miraré d’aprendre’n –ha afegit-; al cap i a la fi, penso 
que es tracta d’ajudar a què tots puguem fer el que correspon a la Facultat i ens trobem 
còmodes en l’objectiu de ser un lloc de pensament i d’ensenyament de la “teologia” de cara 
a tenir permanentment a punt aquesta “paraula de Déu i sobre Déu” que sigui 
significativa per a la vida de les persones del nostre món d’avui, en el nostre context”. 
“Aquesta ha de ser la missió de la Facultat de Teologia, el que se n’espera, el que li confia 
l’Església de casa nostra”, ha conclòs el nou degà de la FTC. 
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PROTECCIÓ DE MENORS 

 

Entrevista exclusiva con Mons. Robert Barron sobre su libro 
“Carta a una Iglesia que Sufre” y la crisis del abuso en la Iglesia 
 
El obispo auxiliar de Los Ángeles dice a zenit que la Iglesia debe abordar cuestiones 
críticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ZENIT).- En medio de las trágicas y desalentadoras noticias sobre los abusadores en la 

Iglesia, Mons. Barron dice: “No renuncies al tesoro solo porque los recipientes que lo 
llevan son defectuosos y frágiles. Quédate y pelea”. 

En una entrevista exclusiva y amplia con zenit, el obispo auxiliar de Los Ángeles y 
fundador de los ministerio católico Word on Fire, dijo esto, y habló sobre su nuevo 
libro Carta a una Iglesia que Sufre. 

 

Aunque el libro de 105 páginas cuesta solo un dólar, todas las ganancias de la venta del 
libro irán a organizaciones benéficas de confianza que apoyan a las víctimas de abuso 
sexual. Se ha distribuido a más de 3.000 parroquias y ha vendido cerca de un millón de 
copias. 

En la entrevista, el prelado estadounidense reflexiona sobre la crisis de abuso con 
franqueza, lo que comúnmente está mal entendido y cómo, en medio de estos ataques 
del diablo, los católicos pueden mantener la esperanza. También responde a las 
preguntas sobre lo que la Iglesia ha hecho o debería hacer para enfrentar estos crímenes, 
y también analiza el caso del ex-cardenal, Theodore McCarrick y lo que se debe aprender 
de ese episodio tan desapacible. 
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zenit: Mons. Barron, ¿por qué se sintió obligado a escribir este libro, o más bien 
“carta”, Carta a una Iglesia que Sufre? 
Mons Barron: Sentí que este tema del abuso sexual del clero había sido examinado 
desde varios puntos de vista (legal, canónico, incluso cultural), pero no había sido 
suficientemente analizado teológicamente, ni espiritualmente. También pensé que el 
pueblo de Dios, desmoralizado y profundamente desanimado por este escándalo, 
necesitaba escuchar una palabra de esperanza. 
 
zenit: Con el daño que el abuso ha hecho al pueblo de Dios, y a los más 
vulnerables, los pequeños, ¿cómo puede hacer el argumento de que no debemos 
desanimarnos? 
Mons. Barron: Soy extremadamente franco en el libro sobre el daño que han causado los 
escándalos. Yo no me dejo llevar por los golpes. Pero también me esfuerzo por poner 
este sufrimiento presente dentro de un contexto espiritual más amplio. Como dijo san 
Pablo hace mucho tiempo: “Donde abunda el pecado, la gracia abunda más”. El amor de 
Dios siempre es mayor que nuestra maldad. Nada de lo que hagamos puede finalmente 
derrotar los propósitos de Dios. Esta lección se enseña en toda la Biblia y en nuestra gran 
tradición teológica, y se confirma en la vida de los santos. 
 
zenit: En el libro, usted trata el tema de cómo la Iglesia ha sufrido confusión en el 
pasado, pero los muchos hombres y mujeres santos la mantuvieron a flote. Esto 
ciertamente suena como un consuelo reconfortante para los católicos que aman su 
fe, pero necesitan un estallido de esperanza. ¿Puede dar más detalles sobre esto? 
Mons. Barron: En el libro menciono una conversación que tuve con el cardenal Francis 
George, pocos años antes de su muerte. Sabiendo muy bien que la Iglesia estaba 
pasando por una crisis terrible, dijo: “¿Dónde están las órdenes? ¿Dónde están los 

movimientos?”. Como sabio historiador de la 
Iglesia, el cardenal George sabía que 
precisamente en los momentos de crisis 
tienden a surgir los grandes reformadores, 
fundadores, y líderes espirituales. Entonces, 
los estaba buscando activamente. Esta divina 
providencia es lo que nos da esperanza. 
 
zenit: En el libro, usted apunta cómo el 
abuso tiene al demonio en su núcleo. 
Usted describe cómo el diablo es 
impotente a menos que los humanos 
cooperen con él. ¿Qué se puede hacer 
para evitar esta “cooperación” con el 
diablo y ceder a la tentación? 
Mons. Barron: Deberíamos volver a lo básico 

espiritual: oración, participación en la misa, frecuentar los sacramentos, especialmente el 
sacramento de la Penitencia, el rosario, realizar las obras de misericordia corporales y 
espirituales. El diablo odia todo eso. 
 
zenit: Los estadounidenses están horrorizados con los hechos revelados en el 
Informe del Gran Jurado de Pensilvania y en todos los medios noticieros, sobre 
casos de abuso históricos. Pero, ¿no es también objetivamente cierto que desde la 
Carta de Dallas, y en la mayoría de estos países anglófonos donde se han 
implementado normas / directrices rigurosas, los casos de abuso contra menores 
se han disminuidos dramáticamente? 
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Mons. Barron: Absolutamente. Y esta historia necesita ser contada cada vez más. Me 
disgustó cuando un encuestador me dijo el año pasado que la mayoría de los católicos 
que asistían a la Iglesia pensaban que el Informe del Gran Jurado de Pensilvania tenía 
que ver con casos no reportados del presente. De hecho, tuvo que ver abrumadoramente 
con casos del pasado, que sucedieron treinta, cuarenta, incluso hasta setenta años en el 
pasado. Como usted dice, la Carta de Dallas de 2002, aunque no es de ninguna manera 
un instrumento perfecto, ha demostrado ser de gran ayuda para reducir el número de 
estos casos. No conozco ninguna institución en el mundo que haya hecho más para 
abordar este horrible asunto que la Iglesia Católica. Esto, por supuesto, nunca debería ser 
una excusa para relajar nuestra vigilancia, pero sirve como respuesta a la mentira que la 
Iglesia no ha hecho nada para responder a la crisis. 
 
zenit: ¿Cree que las acciones actuales de la Iglesia serán más eficaces que en el 
pasado? ¿Crees que aún hay que hacer algo más? 
Mons. Barron: Creo que la Iglesia ha estado respondiendo al escándalo con buenas 
reformas institucionales. A raíz de las revelaciones de 2002, surgió la Carta de Dallas, y 
después de las revelaciones de McCarrick de 2018, Vos Estis Lux Mundi fue publicado 
por el Vaticano y nuestros protocolos nacionales se formularon de acuerdo con él. Estos 
son desarollos indispensablemente importantes. Pero lo que aún queda por hacer, por 
supuesto, es el trabajo espiritual de conversión y purificación, tanto a nivel institucional 
como personal. Declaro sin rodeos en el libro que una “putrefacción” entró en el 
sacerdocio, y esto debe ser abordado. Además, todos nosotros, todos los bautizados, 
debemos volvernos al Señor. 
 
zenit: Muchos estadounidenses se sintieron traicionados porque alguien como el 
ex-cardenal McCarrick pudo seguir subiendo de rango y ser influyente, a pesar de 
que aparentemente era conocido por su mala conducta. ¿Cómo pueden los 
estadounidenses recuperar la confianza después de esto? ¿Qué debería haberse 
hecho de manera diferente? 
Mons. Barron: Durante el año pasado, he estado pidiendo una investigación completa de 
la situación de McCarrick, específicamente con respecto al tema que usted plantea. 
¿Quién miró hacia otro lado mientras ascendía en las filas de la jerarquía y quién continuó 
mirando hacia otro lado cuando persistió, incluso después de retirarse, como un personaje 
clave en la vida de la Iglesia? Creo que el pueblo de Dios merece respuestas a esas 
preguntas. Dicho esto, creo que los protocolos recientemente promulgados para la Iglesia 
de los Estados Unidos contribuirán en gran medida a prevenir un escenario al estilo 
McCarrick en el futuro. Las personas sabrán que tienen derecho a quejarse y sabrán a 
quién presentar su queja. 
 
zenit: ¿Cómo, a través de esta Carta –disponible por solo 1 dólar–, y a través de sus 
recursos en línea, espera aclarar las percepciones erróneas de los fieles 
estadounidenses sobre la crisis? ¿Qué otras esperanzas tiene para ellos? 
Mons. Barron: Mi mayor esperanza para este pequeño libro es que aliente a las 
personas a quedarse y luchar por su Iglesia. Justo cuando comenzaba a trabajar en 
“Carta a una Iglesia que Sufre”, me encontré con una encuesta que sugería que el 37% 
de los católicos estaban considerando abandonar la Iglesia debido a este escándalo. 
Tengo una frustración total, pero finalmente nunca hay una buena razón para dejar la 
Iglesia. No renuncies al tesoro solo porque los recipientes que lo llevan son defectuosos y 
frágiles. Quédate y pelea. 
 
Entrevista Deborah Castellano. Traducido por Richard Maher 

SEPTIEMBRE 03, 2019  

https://es.zenit.org/articles/motu-proprio-del-papa-francisco-vos-estis-lux-mundi/
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RACÓ DE LECTURA 

 

Signes d’una presència de Josep F. Marià i Serrano 

 

Flama, Agència cristiana de notícies 
 
L’Editorial Claret publica un nou llibre de la 
col·lecció Savieses, Signes d’una Presència, un 
compendi de 70 signes escrits entre 2014 i 2018 
per Josep F. Mària, jesuïta, professor d’ESADE 
i membre del Centre d’Estudis Cristianisme i 
Justícia. Imparteix classes de Sociologia i fa 
recerca sobre gestió d’empreses a l’Àfrica. 
També és consiliari del Centre d’Esplai Loiola 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
Josep F. Mària afirma que la mística diària el 
convida a la profunditat, a accedir en el seu 
interior en busca de vivències. Algunes d’elles 
marxen sense deixar rastre, però d’altres 
persisteixen. És en aquestes últimes on l’autor 
se centra en descriure-les i connectar-les amb 
altres vivències, busca paraules d’altres per 
anomenar-les. I és així com, lentament, els 
signes vius creixen, renovant les seves 
relacions amb la gent, amb el món i amb la 
Realitat última. És en aquest procés de 
creixement on l’autor hi veu l’oportunitat d’ajudar 
a la gent a viure amb més profunditat. 
 
“La vivència persistent s’ha convertit en signe d’una Presència amagada a la vida, en 
instrument d’una mística diària” afirma l’autor. 
 
Josep F. Mària comença cada capítol explicant una vivència personal, que pot ser un lloc, 
un gest, una pràctica d’espiritualitat o un problema pràctic. Ajuda’m a mirar, Els diners, 
Saviesa professional, Deixar-se anar i Esperar són un exemple d’alguns dels títols que 
enceten cada petita història. 
 
Seguidament, proposa una reflexió que busca, per una banda, connectar amb altres 
vivències o idees provinents de les ciències socials o humanes; i per l’altra, connectar el 
nucli de la vivència amb cites breus de tradicions humanistes o religioses. En el capítol 
dinou i sota el títol de Mística diària cita, per exemple, a K.Rahner: “Aquesta pregària de 
cada dia és, efectivament, la condició prèvia i alhora el fruit i la deixa de les altres formes 
més altes i extraordinàries de pregària”. Cada breu capítol conclou amb diverses 
preguntes que inviten a la reflexió i conviden al lector a un exercici de mística diària que 
els ajudi a descobrir signes d’una Presència en el dia a dia. 
 
En el llibre parla de temes tan diversos com l’amistat, la bondat, l’atenció profunda, la 
comunicació, la confiança, la presa de decisions, l’educació, l’experiència de Déu, la 
justícia social, el patiment o la mort. 

https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=33711
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Un home i una comunitat cristiana 

 

Jesuïtes Catalunya 

29 de Octubre de 2019 

El passat dijous 24 d’octubre el Centre Cultural Joan 
N. García-Nieto, a Cornellà de Llobregat va acollir un 
acte commemoratiu del 25è aniversari de la mort del 
jesuïta Joan N. García-Nieto i del 50è aniversari del 
naixement de la comunitat cristiana que ell va 
impulsar.  

 

Amb aquest acte es va presentar el llibre “Un home i 
una comunitat cristiana”, que acaba de publicar el 
centre d’estudis Cristianisme i Justícia, i que recull el 
seu llegat pastoral més important, la vida de 
cinquanta anys d’una comunitat cristiana de base.  

Més d’un centenar de persones es van reunir en 
aquest acte de reconeixement i homenatge a un 
home, jesuïta, teòleg i sociòleg, pensador i lluitador 
social, nascut a Barcelona el 1929, i que va tenir un 
gran impacte social i polític, sobretot en el món 
obrer, però que va tenir també una forta dimensió 
pastoral que ha deixat un gran llegat en la comunitat que va inspirar i acompanyar.  

  

Va participar en nombroses lluites socials i polítiques, en favor moviment obrer. Treballà 
activament per a la reinserció de persones que es troben en situació de marginalitat o de 
consum de drogues i participà en la creació de la coordinadora contra la marginació, la 
Fundació Utopia i el centre d’estudis Cristianisme i Justícia.  

  

Francesc Riera, jesuïta que fou director de Cristianisme i Justícia, va ressaltar els aspectes 
de García-Nieto que van marcar més la seva trajectòria dins d’aquest centre d’estudis, del 
qual en fou membre fundador i cap de l’àrea social: la seva cordialitat, la capacitat d’integrar 
fe i justícia, la sensibilitat per a copsar els problemes socials del moment i per obrir camins 
de solució, la gran capacitat de convocatòria per a implicar persones... 

https://www.cristianismeijusticia.net/un-home-i-una-comunitat-cristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/un-home-i-una-comunitat-cristiana
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Des de la Comunitat Cristiana Joan N. García-Nieto de Cornellà va parlar Dolors Freixenet, 
que va recordar com la comunitat va néixer a la segona meitat dels 60, a impuls del Vaticà 
II, en una situació social i política de gran tensió, particularment a Cornellà i al Baix 
Llobregat. Destacà el guiatge de García-Nieto, que va permetre que s’anés consolidant i 
assimilant progressivament la integració de la fe amb el compromís pels pobres, amb 
l’eucaristia com a eix de tot.  

  

La comunitat va arrelar profundament en la vida de Cornellà, amb les seves iniciatives i 
lluites i al llarg del temps ha aconseguit copsar els diferents problemes emergents, sempre 
dins de la mateixa línia de fe i compromís. 

  

Precisament Manu Andueza, en aquest cas des de la comunitat de Sant Feliu de Llobregat, 
va exposar els reptes o inspiracions que projecta la Comunitat Joan García-Nieto, amb els 
ulls oberts a la realitat de l’entorn, les relacions comunitàries intenses o l’olfacte per 
percebre el sentit dels esdeveniments. 

  

La taula rodona va estar moderada per Elisa Martínez, i l’acte també va comptar amb les 
intervencions de Joaquim Junyent, de la Comunitat Joan N. García-Nieto, i de Xavier 
Casanovas, director de CJ, que tancà l’acte felicitant la Comunitat per la seva trajectòria. 

  

Informació del llibre en aquest enllaç.  

 
 

Llibre-entrevista al papa Francesc 
‘Sin Él no podríamos hacer nada. Ser misioneros hoy en el 
mundo’  

 
Rosa Die Alcolea 
 
(ZENIT – 5 nov. 2019).- “Para el 
anuncio del Evangelio no hace falta 
inventar discursos persuasivos” 
afirma Francisco en el libro-
entrevista del periodista de la 
Agencia Fides, Gianni Valente, 
titulado Sin Él no podríamos hacer 
nada. Ser misioneros hoy en el 
mundo, en librerías a partir del 
martes, 5 de noviembre de 2019. 
 
El Papa asegura que ser misionero 
“concierne a todos los bautizados”, hombres y mujeres que en su vida cotidiana “dicen a 
sus compañeros de viaje: Conozco a Jesús, quiero que tú también lo conozcas”. 
 
Sin Él no podríamos hacer nada. Ser misioneros hoy en el mundo es un volumen de 102 
páginas, publicado por la Librería Editorial Vaticana (LEV) y San Pablo al concluir el mes 
misionero extraordinario, en el que el Pontífice aborda algunos conceptos clave sobre 
este tema. 

https://www.cristianismeijusticia.net/un-home-i-una-comunitat-cristiana
https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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“La misión no es un proyecto empresarial probado. Ni siquiera es un espectáculo 
organizado para contar cuántas personas participan gracias a nuestra propaganda”, así lo 
explica el Papa en la larga entrevista concedida al periodista. 
 
 
En la vida cotidiana 
“Sólo dentro de la trama de la vida cotidiana, y no en la construcción de eventos 
artificiales y movilizaciones –comenta el Papa– el trabajo de los misioneros puede llegar a 
ser fructífera”. Y sólo de esta manera, el camino de la vida cotidiana, “se puede hacer un 
verdadero proceso de inculturación del Evangelio en diferentes situaciones “. La 
inculturación no se hace en los laboratorios de teología, sino “en la vida cotidiana”, matiza. 
“La Iglesia, o es proclamación, o no es Iglesia” reitera el Pontífice en algunos extractos de 
la conversación anticipada ayer, lunes 4 de noviembre de 2019, por la Agencia Fides y el 
portal de información de la Santa Sede Vatican News. 
 
 
Enamoramiento 
“El mandato del Señor de salir a anunciar el Evangelio –afirma el Papa– presiona desde 
dentro, por enamoramiento, por atracción amorosa”. El Espíritu Santo está en el corazón 
del proceso. No se trata de todas formas de una “decisión tomada en el escritorio” o en 
nombre de “un activismo autoinducido”, sino algo que requiere “entregar con palabras 
sobrias y precisas el testimonio mismo de Cristo”. 
 
Sin estas condiciones, nadie se siente atraído y existe el riesgo de caer en un proselitismo 
que –advierte el Santo Padre– “no soporta la libertad y la gratuidad con que la fe puede 
ser transmitida, por gracia, de persona a persona”. Por eso, añade, “puede haber 
proselitismo incluso hoy en día, incluso en parroquias, comunidades, movimientos, 
congregaciones religiosas”. 
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Set assagistes reflexionen sobre els pecats capitals 

 

Catalunya Religió. Dm, 05/11/2019 

(Fragmenta) La mandra, d'Oriol Quintana, i L'enveja, de Marina 
Porras enceten la sèrie sobre els pecats capitals que Fragmenta publica 
a la col·lecció "Assaig" (en català) i a "Fragmentos" (en castellà). Els 
pròxims volums seran L'avarícia, d'Oriol Ponsatí-Murlà; La gola, d'Adrià 
Pujol Cruells; La luxúria, d'Anna Punsoda; La supèrbia, de Jordi 
Graupera, i La ira, de Raül Garrigasait. Els volums aniran apareixen fins 
al febrer del 2020. 

 

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, que va 
presentar aquesta sèrie ahir en roda de premsa a Barcelona 
acompanyat dels set autors, considera que "aquesta és una aposta 
generacional de l'editorial pel talent d'assagistes de menys de 45 anys, 
assagistes als quals hem convidat a reflexionar sobre els pecats 
capitals. Vam demanar-los que el tractament del tema fos fet amb el 
màxim rigor i lluny òbviament de qualsevol tipus de moralisme. La idea 
era que fossin textos clarament assagístics, és a dir, textos en què sigui 
tan important allò que es diu com la manera com es diu. Vam demanar 
als autors un enfocament més o menys interdisciplinari (filosòfic, 
antropològic, psicològic, literari, artístic, polític, etc.), donant llibertat a 

cada autor perquè accentués l'enfocament més afí a la seva especialitat i més idoni per al 
tema tractat. Curiosament, teníem una llista de set autors i una proposta de pecat per a 
cadascun d'ells, i una llista de quatre o cinc autors més per si els que convidàvem en primer 
lloc declinaven la invitació; doncs no solament no va declinar ningú la invitació, sinó que tots 
van acceptar el pecat que els havíem suggerit." 

El dimecres dia 6 arriben a les 
llibreries els dos primers títols de la 
sèrie. Segons Oriol Quintana, autor 
de La mandra, "les ganes de no fer 
res ens obren l'espai interior. Però la 
seva veritable funció és la de 
vacunar-nos contra una imatge 
idealitzada de nosaltres mateixos, 
una imatge de la qual deriven un bon 
nombre d'obligacions fictícies que no 
aporten una millora substancial a la 
nostra vida". 

 

Per la seva banda, Marina Porras, a L'enveja, s'aproxima al tema a través de grans veus de 
la literatura (Dante, Cervantes, La Rochefoucauld, Austen, Balzac, Proust, Valéry, Faulkner, 
Pla, Rodoreda, Ferrater), sense oblidar la rondallística tradicional ni les aportacions de la 
filosofia (Kant, Kierkegaard, Nietzsche). "L'enveja t'empeny a desitjar sense aconseguir. És 
un pecat buit que no s'acaba mai. També és el pecat més secret i, per tant, el més temible. 
No hi ha gairebé cap senyal que et delati quan l'enveja t'ha temptat", hi diu. 

 

L'avarícia, d'Oriol Ponsatí-Murlà, arribarà a les llibreries a principis de desembre 
d'enguany. La gola, d'Adrià Pujol Cruells, La luxúria, d'Anna Punsoda, La supèrbia, de Jordi 
Graupera, i La ira, de Raül Garrigasait, apareixeran entre gener i febrer del 2020. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/set-assagistes-reflexionen-sobre-pecats-capitals
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/1232598
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/1232730
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos
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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 novembre i 
desembre 2019:  
 

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 
 
 

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 

http://www.covamanresa.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=W24UaAvmKtk
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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. 
 
 
 
 

Abadia de Montserrat  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Dissabte 9 de novembre, a les 12h, es presenta al Museu de Montserrat un llibre dedicat 
a l’obra de Jordi Alcaraz (Calella, 1963). El llibre, publicat pe l’editorial Elba i realitzat 
amb criteris de bibliofília, és una edició numerada i intervinguda per l’artista de tal manera 
que no hi ha cap exemplar que sigui igual. Aquesta publicació conté textos de l’historiador 
i crític d’art Bernat Puigdollers, que aprofundeixen en l’obra de l’artista, i va acompanyat 
d’un text complementari de l’escriptor Joaquim Sala-Sanahuja. El disseny ha anat a càrrec 
de l’estudi Edicions de l’Eixample i ha estat possible gràcies a la suma d’esforços del 
Museu de Montserrat, l’Editorial Elba i Alzueta Gallery. 
  
La presentació d’aquest llibre coincideix amb l’exposició de l’artista de Calella, que es pot 
veure fins el 17 de novembre a la Sala Daura del MDM, i que és una mostra significativa 
de la seva obra recent. L'exposició, que porta per títol Nits, està comissariada per 
l'historiador i crític d'art Bernat Puigdollers, i s'endinsa en el món insòlit de la seva obra, 
resultat d’una mirada lúcida i meravellada del món. Aquesta exposició fa trontollar el 
concepte de pintura comunament acceptat i convida a una reflexió en torn el propi fet 
creador, el jo i la realitat. Alcaraz centra la mirada en les coses subtils i imperceptibles, 
penetra en l’abisme de l’intangible. Des de la matèria, evoca la idea encara no formulada, 
l’aura de l’objecte, reflexiona entorn la pròpia existència, entorn els límits dels seu món, 
uns límits que no tenen frontera, que s’esmunyen en subtilitats esquives. Servint-se de 
materials ben diversos –metacrilat, tinta, ferro– trenca, des del propi gènere, els límits de 
la pintura, l’escultura i el gravat. 
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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 
Daniel GAMPER 
Dimarts, 19 de novembre de 2019 
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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 
 
 

Congrés itinerant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Família Franciscana de Catalunya 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de novembre 

Dia Universal dels Drets de l'Infant 

XXX aniversari 
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Arrels  

 
El 23 de novembre Barcelona acollirà Intempèrie, una trobada de música, espectacles 
i experiències que organitzem des d’Arrels per sensibilitzar la ciutadania i implicar-la 
perquè ningú hagi de viure al carrer. Serà a la plaça Margarida Xirgu, començarà a les 
16h i acabarà el dia següent quan surti el sol. Itaca Band, The Penguins i Cesk 
Freixas són alguns dels artistes que participaran. Reserva la teva entrada! 
 
Concerts, tallers, testimonis, exposicions i altres espais artístics per aprofundir en la 
problemàtica de les persones sense llar i trencar prejudicis. És la proposta que us fem des 
d’Arrels amb Intempèrie, una marató lúdica i reflexiva que s’adreça a petits i grans i que 
tindrà lloc el 23 de novembre a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona, a tocar del 
Mercat de les Flors. Intempèrie obrirà les portes a les 16h i tancarà l’endemà quan surti el 
sol, després de passar la nit dormint al ras. 
 

• Reserva la teva entrada (aforament limitat!) 
• Si no pots venir, col·labora fent un donatiu 

 
Intempèrie pretén posar sobre la taula la situació de les 1.200 persones que viuen al carrer 
a Barcelona i la invisibilitat i la vulneració de drets que pateixen, així com implicar la 
ciutadania per aconseguir allotjament digne per a 200 persones que coneixem. 
 
Música, activitats lúdiques i veus per canviar mirades 
La plaça Margarida Xirgu acollirà durant bona part de la tarda espais de clown i contacontes 
per a tota la família, microteatre i tallers infantils de disseny de samarretes, làmpades i 
figures de cartró, entre d’altres activitats. A les 18:30h, The Penguins pujaran a l’escenari 
amb el seu Reggae per xics per, després, donar pas a Itaca Band, Cesk Freixas, Ju, Alex 
Bass i Natxo Tarrés. 
 

• Descarrega el programa 
Els espais lúdics conviuran amb altres espais permanents de reflexió per aprofundir en la 
problemàtica i trencar prejudicis. A través d’exposicions de fotografia, instal·lacions 
vivencials i altres activitats, la ciutadania podrà intercanviar experiències i punts de vista 
amb persones que saben què significa viure al carrer. 

https://intemperie.org/ca
https://intemperie.org/ca
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius/
https://intemperie.org/documents/programa_ca.pdf
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Una nit a la intempèrie 
Intempèrie vol connectar persones i sumar forces per fer possible #ningúdormintalcarrer i ho 
vol fer amb moltes propostes diferents. Una d’elles serà passar la nit al ras, a la plaça 
Margarida Xirgu. La idea és fer-ho a partir de la mitjanit, en finalitzar totes les activitats 
musicals i després de compartir històries explicades per persones que viuen o que han 
viscut al carrer. 
  
Com pots col·laborar? 
Les opcions per col·laborar amb Intempèrie són moltes però totes tenen un mateix objectiu: 
oferir habitatge i seguiment social aquest desembre a 200 persones sense llar que 
coneixem. 

• Vine a Intempèrie! T’esperem el 23 de novembre a partir de les 16h. L’entrada és 
gratuïta però cal reservar entrada (aforament limitat!). 

• Al recinte d’Intempèrie trobaràs moltes maneres de col·laborar: comprant un còmic o 
una samarreta amb el missatge #ningúdormitalcarrer, adquirint un producte fet al 
taller d’Arrels, berenant o sopant a les barres que habilitarem, fent un donatiu, 
quedant-te a dormir, etc. 

• Si no pots venir a Intempèrie però vols participar, t’animem a fer un donatiu o a crear 
un repte a migranodearena.org per implicar el teu entorn! 

• Ajuda’ns a difondre el crit #ningúdormintalcarrer i #ViuIntempèrie perquè més gent hi 
pugui participar! 

•  
Intempèrie compta amb el suport del Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, l’Institut del 
Teatre, el Teatre Arnau, l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona i desenes d’artistes i 
empreses compromeses. Suma-t’hi! 
 
 
 

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i l’Oficina d’Afers Religiosos 
 
 
Dones i religions, l’espiritualitat com a punt de trobada 
 
Taula rodona de diàleg obert amb dones de diferents conviccions, resultat de quatre 
trobades amb dones de diverses tradicions religioses que es van dur a terme aquest estiu. 
En l'acte també es projectarà un vídeo resum d’aquestes trobades. 
 
L'activitat està organitzada pel 
Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes i l’Oficina 
d’Afers Religiosos (OAR) de 
l’Ajuntament de 
Barcelona. L’OAR treballa 
per donar a conèixer la 
pluralitat de creences que hi 
ha a la ciutat i el Monestir de 
Pedralbes és un lloc on les 
dones històricament han 
viscut l’espiritualitat com a eix central de la seva existència. 
Les dues entitats han unit esforços i aquest estiu han impulsat un projecte de diàleg entre 
dones que emfatitza la perspectiva femenina sovint invisibilitzada.  Aquest projecte 
s’ha concebut en quatre trobades prèvies, a porta tancada, que han permès intercanviar 

https://www.arrelsfundacio.org/intemperie-entrades/
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius/
https://www.migranodearena.org/ca/crea-repte
https://www.migranodearena.org/ca/crea-repte
https://twitter.com/search?q=%23ViuIntemp%C3%A8rie&src=typd
https://www.arrelsfundacio.org/intemperie-colaboradors/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
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experiències, necessitats, expectatives i interessos actuals, de dones de diferents 
conviccions i espiritualitats. El monestir esdevé de manera natural un punt de trobada de 
dones que, tot i que provenen de tradicions culturals i creences diferents, viuen de manera 
espiritual el seu dia a dia. 
 
Dones i religions: l’espiritualitat com a punt de trobada és la culminació del projecte, amb un 
diàleg obert al públic el proper 7 de novembre en què el fil conductor serà l’espiritualitat a 
través de l’experiència viscuda de les diferents dones. El projecte ha estat coordinat i 
conduït per la periodista Txell Bonet, que també serà l’encarregada de dinamitzar el diàleg. 
Aquesta activitat tindrà lloc al Montestir de Pedralbes. És gratuïta però les places són 
limitades. Cal fer reserva prèvia de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores (932 563 
427) o reservesmonestirpedralbes@bcn.cat 
 
Més informació. 
Dijous, 7 Novembre, 2019 
Hora: 18:30 
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
 
 

FECC INFORMA  núm. 746   Data: 04.11.2019 
 

 

L’aprenentatge cooperatiu, a la 5a Jornada d’Innovació 
 

Per cinquè any consecutiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya vol aplegar els 
membres dels equips de titularitat, directius, coordinadors i docents dels centres que 
vulguin conèixer experiències concretes que duen a terme algunes escoles en l’àmbit de 
la innovació. 
 
El proper dijous 7 de novembre, i patrocinada per Santillana Grup Promotor, tindrà lloc la 
5a Jornada d’Innovació: L’aprenentatge cooperatiu, jornada que se celebrarà a la seu 
de la Fundació, al carrer dels Àngels 18, de Barcelona. 
 
En les edicions anteriors hem abordat què és la innovació, els diferents models, la seva 
avaluació i els ambients d’aprenentatge. En l’edició d’enguany, el tema central d’anàlisi i 
reflexió serà l’aprenentatge cooperatiu, amb la finalitat de compartir un aspecte determinat 
de la innovació, del qual abordarem tant la reflexió pedagògica com les bones pràctiques 
dels centres. 
 
Des dela Fundació hem sostingut i sostenim que, abans d’emprendre cap procés 
d’innovació, cal saber per què s’innova. Perquè és innegable que la innovació, amb els 
reptes que comporta, forma part del dia a dia de les escoles. S’han de reconsiderar les 
estratègies i metodologies d’ensenyament per aconseguir que tots els alumnes aprenguin 
més i millor. Significa qüestionar i repensar contínuament allò que s’està fent, sota el 
paradigma de l’autoavaluació per a la millora contínua. Una revisió que afecta tots els 
aspectes de l’accióeducativa —organització, planificació, gestió, avaluació, etc—i que ha 

mailto:reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/dones-i-religions-lespiritualitat-com-a-punt-de-trobada_870368
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d’estar fonamentada en criteris clars i en l’experiència prèvia acumulada. Sense oblidar un 
principi bàsic: la innovació no és un objectiu en si mateixa, sinó un mitjà per aconseguir 
que els alumnes aprenguin més i millor. Com deien fa uns anys els professors Àngel 
Castiñeira i Josep M. Lozano, “l'escolta profunda, l'aportació de sentit, la participació 
conscient en la vida dels altres, la presència plena en els seus processos d'aprenentatge 
o de guariment van més enllà de l'objectivació de l'altre com a usuari, alumne o 
professional”. I concloïen: “Una visió integral del servei a la persona ha d'incloure per tant 
un debat sobre els fonaments del model. Nussbaum suggereix un model on el que 
importa són les oportunitats o capacitats que cada persona té en àrees clau que van 
des de la vida, la salut i la integritat física fins a la llibertat política, la participació política i 
l'educació. Un model, al capdavall, que té com a objectiu final un desenvolupament 
humà més integrat i integrador”. Així, des de la FECC continuarem preconitzant que 
s’ha d’educar el cor de la persona.També considerant en tot moment que el professorat 
ha d’exercir un mestratge intel·lectual, ajudant els estudiants a descobrir-se a si mateixos, 
a obrir els ulls a la realitat, per forjar personalitats sòlides i lliures. 
 
El proper dijous, després de les paraules de benvinguda del Secretari general de la 
FECC, P. Enric Puig, i de la presentació dela jornada a càrrec de Julio Andreu, cap de 
l’Àrea Educativa, diferents experts ens ajudaran a centrar el tema d’anàlisi d’enguany. 
Iniciarà el torn d’intervencions Marta Flores, Doctora en Psicologia de l’Educació i 
Professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació (UAB) i de la 
Fundació Pere Tarrés (URL), que reflexionarà sobre el tema “De què estem parlant quan 
diem APRENENTATGE COOPERATIU? Què justifica aquesta manera de treballar? Què 
el caracteritza? Quines en són les virtutsi dificultats?”. 
 
A continuació, Mariona Corcelles, Doctora en Psicologia i professora dels estudis de 
Magisteri a la FPCEE Blanquerna, URL ens parlarà del tema “La cooperació entre docents 
en comunitats d’indagació”.  
 
Un cop finalitzada la pausa-cafè, dedicarem un espai per conèixer i compartir diferents 
experiències concretes que s’estan duent a terme a les escoles. Iniciarà aquesta 
explicació l’Anna Pujol, professora de La Salle Manlleu, que ens acostarà a les seves 
experiències amb el títol de “L’aprenentatge Cooperatiu al llarg d’11 anys al projecte FAIG 
i l’avaluació de les competències transversals”. Seguidament, l’equip docent de l’Escola 
Pia ens parlarà de “Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar, una experiència de 
xarxa en la introducció de l’Aprenentatge Cooperatiu en les primeres etapes escolar”, i 
desprès l’equip docent de l’escola La Mercè de Sant Feliu de Llobregat ens explicarà 
“El nostre camí per incorporar l’Aprenentatge Cooperatiu en diferents etapes del centre”. 
 
Aquestes experiències narrades de primera mà obriran un torn de posada en comú, amb 
la intervenció oberta dels assistents, que podran adreçar als ponents les preguntes que 
considerin adients. 
 
Posteriorment, David Duran, Doctor en Psicologia. Professor agregat del Departament de 
Psicologia de l’Educació de la UAB i també Coordinador del Grup d’Investigació sobre 
Aprenentatge entre Iguals, GRAI, ens parlarà sobre les “Perspectives de l’Aprenentatge 
Cooperatiu” 
 
A migdia es clourà la jornada, un espai on compartir amb tots vosaltres la tasca que es 
desenvolupa des de les escoles, des de les institucions i des de l’Escola Cristiana de 
Catalunya. Tots hi sou convidats! 
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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  

 

 

  2019  

   NOVEMBRE 

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  

23 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

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

    

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 
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