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La vida consagrada, una veu d’esperança en un món sofrent

JORNADA MUNDIAL DE
LA VIDA CONSAGRADA

D’entrada

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2020
Enguany, la celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada està emmarcada en
el Fòrum de la Vida Religiosa. Una oportunitat per tenir fixa la mirada en Jesús, per
escoltar la seva Paraula, per pregar a Déu i per compartir amb altres religioses i religiosos
l’alegria de la vocació rebuda. Tot seguit, dues reflexions: una reflexió sobre el lema
d’aquest any i un comentari referent al periodisme de la vida religiosa.

Un món sofrent
La Jornada Mundial de la Vida Consagrada,
que se celebra el 2 de febrer, enguany té com
a lema: «La vida consagrada amb Maria,
esperança
d’un
món
sofrent.»
Les
paraules dolor i sofriment tenen molts punts en
comú, però també matisos que les poden
diferenciar. El dolor té una connotació més
física. El sofriment, més moral i amb més
prolongació en el temps. L’observació de les
persones i de les societats permet detectar
grans dosis de sofriment. En molts casos,
evitable; però no sempre.
Els evangelis ens parlen de Maria, la mare de
Jesús. Malgrat que ens n’ofereixen poques
dades, ens proporcionen les suficients per
captar el sofriment del seu cor i descobrir la
seva actitud enfront del sofriment dels altres.
Afronta el naixement del seu fill en condicions
molt precàries, a la intempèrie, per manca de
lloc a l’hostal. S’ha d’exiliar a Egipte perquè
Herodes, el causant de la mort dels innocents,
vol eliminar el seu fill. Una família que emigra a
un lloc desconegut, on cal refer la vida. Més
tard, durant tres dies busca el fill que s’ha
perdut. Comparteix amb Josep l’angoixa. Joan
Baptista, el fill de la seva cosina Isabel, es troba a la presó i és vilment executat. A causa
d’uns tribunals manipulats i injustos, es converteix en la mare d’un condemnat a la
crucifixió. El seu fill, aclamat pocs dies abans per multituds enfervorides, és assotat i
vilipendiat pels poders civils i religiosos. La llei contra la justícia. Jesús carrega amb la
creu i quan és aixecat al Gòlgota, Maria està dreta, envoltada d’un petit grup de persones.
Despenjat de la creu, es genera una de les imatges més impactants en el gènere humà: la
pietat. El sofriment és intens, però més forta i profunda és l’esperança, curulla per la
resurrecció de Jesús. Les religioses i els religiosos, com molts cristians, són al costat dels
que pateixen, amb afecte, curant ferides, sentint el batec dels cors sofrents, obrint
escletxes a l’esperança. Com Maria.
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Una periodista demana explicacions

Atenc el telèfon de la Unió de Religiosos de Catalunya a una periodista que acaba de
realitzar un reportatge a una religiosa per a una prestigiosa emissora de ràdio i que vol
parlar amb mi. El timbre de la seva veu i el to alegre i desinvolt de la seva conversa em
permeten augurar que es tracta d'una persona jove, que no fa tant ha obtingut la seva
graduació universitària en periodisme. Ens citem en l'oficina en un dia concret. Quan arriba
al meu despatx, es confirmen les intuïcions originals. En els primers moments expressa
l'objectiu de la seva visita. En acabar l'entrevista i el reportatge que va fer a una monja,
com ella inicialment diu, es va adonar que ignorava gairebé tot el que es refereix a la vida
religiosa. Aquesta reunió, segons el seu plantejament, perseguia que algú li expliqués els
punts bàsics i que respongués a les seves preguntes. No anava a canviar l'entrevista, de
la qual crec estava satisfeta, sinó que volia saber de què estava parlant.
La conversa és animada. Li explico que la vida consagrada, la vida religiosa, és una
realitat complexa. Distingeixo entre complexa, que implica una immensa riquesa de
matisos, a complicada, que té un biaix negatiu.
No entro ara en el fil de l'entrevista, que va durar hora i quart. Sí, que voldria destacar una
anotació final. La vaig felicitar de tot cor pel seu sentit professional. No es tracta de parlar
de qualsevol cosa, sinó de saber del que es parla. La
informació religiosa, en la immensa majoria de periòdics
que no tenen secció pròpia, està en mans de
periodistes que s'acosten a la notícia amb grans
llacunes sobre el tema. Qui confia la secció econòmica
o política a periodistes que no tinguin noció d'economia
o d'història? Sense deontologia professional o sense
competència les tergiversacions, les fake news, les
manipulacions, les anàlisis superficials… són els resultats més previsibles.
Quan la vaig acomiadar a la porta i ella marxava a l'escala, vaig sentir una forta ràfega
d'esperança. Tant de bo mantingui en la seva vida professional els plantejaments que avui
ha dut a terme. Gràcies.
Lluís Serra Llansana
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Memòria i profecia
CARME MUNTÉ
Catalunya Cristiana 26 gener 2020
Una oportunitat per donar gràcies pel passat, però sobretot per impulsar endavant la vida
religiosa a Catalunya. Una oportunitat per ser memòria i profecia. Així és com defineixen els
seus organitzadors el Fòrum de la Vida Religiosa 2020, un temps privilegiat per escoltar
l’Esperit Sant. «Si realment som capaços de posar-nos a l’escolta del Senyor, amb el cor
atent, l’Esperit pot bufar de manera molt interessant», exposa Rosa Masferrer, religiosa de
Sant Josep de Girona i vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC).
«Volem que sigui un moment de trobada i de comunió entre tots», subscriu Eduard Rey,
caputxí i president de l’URC.

El Fòrum de la Vida Religiosa pren com a punt de partida la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, que se celebra el proper 2 de febrer amb motiu de la festa litúrgica de la
Presentació del Senyor. Amb el lema «Tinguem la mirada fixa en Jesús» (He 12,2), els
religiosos i les religioses es proposen al llarg de tot un any recórrer diferents fases: escoltar,
discernir, respondre i posar-se en camí. Com a conclusió, en l’assemblea de l’URC del març
del 2021, es presentaran un seguit de recomanacions fruit del treball fet. En aquesta
primera etapa, la d’escoltar, s’inscriu la jornada de formació permanent que se celebrarà el
proper 8 de febrer a les Salesianes - Col·legi Santa Dorotea de Barcelona. La conferència
La vida religiosa, avui: un senyal estrident de llibertat, anirà a càrrec de l’escriptor i
periodista Antoni Puigverd.
Transformacions
El Fòrum de la Vida Religiosa s’emmarca en tres efemèrides que es commemoren aquest
2020: els 40 anys de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya, els 25 de la
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celebració del Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya i els 25 del Concili Provincial
Tarraconense.
La vida religiosa ha viscut profundes transformacions en aquest temps. La minva d’efectius
(actualment hi ha uns 6.000 religiosos i religioses a Catalunya, amb una mitjana d’edat
superior als 70 anys) és un element determinant, del qual es deriven altres transformacions
que viuen les congregacions com la reestructuració i la fusió de províncies i, per tant,
l’allunyament del centre de decisions; l’arribada de religiosos i religioses provinents d’altres
continents; el treball intercongregacional, i la delegació en els seglars de responsabilitats
directives en les obres religioses.
«Preocupar-nos més per les nostres congregacions que pel Regne de Déu seria un gran
error», alerta la junta directiva de l’URC. D’aquí que el Fòrum posi l’accent en l’essència de
la vida religiosa i no en les estructures. «L’essencial i el que configura la vida religiosa és
una relació específica amb la persona de Crist», recorda fra Eduard Rey. «L’essència és la
nostra configuració a Crist pobre, humil, cast, que estima sense demanar res a canvi, que
és obedient, no només en el sentit de sotmetre’s a unes ordres, sinó de formar part d’una
comunitat i d’integrar-se al que la comunitat fa amb desinterès i amor.» Així mateix,
l’essència passa per «una experiència de Déu real, que esdevé una icona de la mateixa
Església».
Present i futur
«L’accent no pot estar en el que fem, sinó en el que
som», insisteix fra Eduard Rey. Aquesta idea és
fonamental de cara a un repte de present i especialment
de futur: els religiosos i les religioses estan fent un pas al
costat i deixant en mans de seglars la responsabilitat de
dur endavant col·legis o hospitals.
«Són estructures que responien a un altre moment
històric», constata el president de l’URC. Per això és
necessari «que aquestes estructures vagin trobant el seu propi camí, i la vida religiosa
també el seu, amb diferents graus de vinculació». Cada congregació haurà de trobar la
fórmula. «No es tracta de fer un trencament amb la història, però sí de saber reorientar-nos
cap al que és fonamental i que les estructures no ens mengin la vida», afegeix.
Seguint aquest mateix fil, la vicepresidenta de l’URC
reconeix que «moltes vegades les missions comencen i
acaben» i que «cal centrar-nos on realment és necessària
la nostra presència». En aquest sentit, «de vegades som
molts els religiosos presents en un mateix lloc, mentre que
hi ha zones on ningú parla de Déu o hi fa referència».
Entre els objectius del Fòrum s’inscriu el d’obrir noves
possibilitats de compartir el carisma (espiritualitat i missió)
amb els laics i laiques vinculats. «No només es tracta que
duguin endavant les obres, sinó també que descobreixin
el carisma en ells i que el visquem plegats», apunta la
Gna. Masferrer. «La missió així es multiplica per molt.»
El present i el futur també té una altra tonalitat, que és la
del treball intercongregacional. Iniciatives com l’escola
Cintra o la Fundació Benallar són un exemple d’aquesta
suma d’esforços de diferents congregacions per donar
resposta a una necessitat actual. La Gna. Rosa Masferrer
reconeix que hi ha un camí maco fet en aquest sentit,
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però que la praxi ha posat en evidència algunes dificultats, com la necessitat d’un lideratge
ben definit i capaç de tirar el projecte endavant.
Mirada esperançada
Allunyats de consideracions nostàlgiques, el president i la vicepresidenta de l’URC —una
institució que des dels inicis, fa 40 anys, ha tingut una junta directiva paritària— advoquen
per una mirada d’esperança. «La nostàlgia s’ha de combatre deixant en mans de Déu el
passat, amb agraïment, i vivint el present amb la mirada posada en Déu», afirma fra Eduard
Rey. Partint d’aquesta mirada esperançada, el president de l’URC albira un possible futur
de la vida religiosa a Catalunya: «D’aquí a 25 anys, pot ser un moment d’una vida religiosa
numèricament molt disminuïda respecte de la que tenim ara, però amb una vivència més
esperançada i més conscient de la seva dimensió i, per tant, de les seves possibilitats
reals.»

El Fòrum és, doncs, una nova oportunitat per als religiosos d’anar al que és essencial de la
vocació rebuda i de la missió encomanada. Seran més de 6.000 religiosos i religioses a
Catalunya dient-li al Senyor: «Parla, que el teu servent t’escolta.» D’aquesta escolta sorgirà
una nova resposta en l’ara i l’aquí.
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Senyor, vós heu volgut que la Verge Maria
brilli en la vostra Església com a senyal
d’esperança segura;
concediu a tots els qui pateixen de trobar en
ella alè i consol,
i concediu a tots els qui heu consagrat amb
la unció espiritual
que, encesa sempre la llàntia de la fe i de la
caritat,
s’associïn a la Mare de la santa esperança,
us serveixin sense defallir a vós i al vostre
poble,
i el seu testimoniatge de vida evangèlica i
d’amor fratern
animi els qui desesperen de la salvació amb
una nova esperança.

Pregària en comunitat • 1
Mes de gener 2020 | Amb motiu de la jornada mundial de la vida consagrada

LA VIDA CONSAGRADA AMB MARIA, ESPERANÇA D’UN MÓN
SOFRENT
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CELEBRACIONS DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA
CONSAGRADA 2020
BISBATS DE CATALUNYA
TARRAGONA
Diumenge 2 de febrer, eucaristia
Lloc: Catedral de Tarragona
Hora: a les 11.00 h
Organitza: Delegació diocesana de Vida Consagrada
Després una trobada festiva amb els assistents
TORTOSA
Jesús, centre d’espiritualitat St Enric d’Ossó: pregària jornada Vida Consagrada
QUAN:1 de Febrer de 2020 @ 16:30
LLEIDA
Ho celebrem el dissabte 1 de febrer a l'Acadèmia Mariana, amb aquest horari:
9:45h Acollida
10:00h Eucaristia, ens presideix el nostre bisbe Salvador
11:00 Piscolabis
11:30h a les 13:30h presentació del "Fòrum de la Vida Religiosa" per Lluís Serra, reflexió
personal i posta en comú per grups.
13:30h dinar
VIC
Dissabte. dia 2 de febrer, eucaristia a la catedral de Vic, a 11.30 h. Presidida pel bisbe
Romà Casanova i Casanova.

URGELL
01/02/2020 a les 16:30 a la Basílica-Santuari del St. Crist de Balaguer trobada de pregària
i convivència amb l’arquebisbe d’Urgell i el nou Delegat diocesà Mn. Joan Pujol.

GIRONA
Diumenge 2 de febrer, eucaristia presidida per Mons. Françes Pardo i Artigas , bisbe de
Girona.
Lloc: Parròquia Sta Susanna del Mercadal (Girona)
Hora: 19 hores
Organitza: Delegació per la Vida Consagrada
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SOLSONA
Solsona:
diumenge dia 2 a les 7 del vespre Eucaristia a l’església de la Companyia de
Maria, presidida pel pare Jordi Castanyer
Comunitats de la Companyia de Maria i benedictins del Miracle
Cervera:
Les Missioneres Filles del Cor de Maria i Sagrada Família d’Urgell ho
celebraran pel seu compte atesa l’edat molt avançada dels seus membres,
però amb esperit de comunió entre totes
Tàrrega:
diumenge dia 2 a les 5 de la tarda
Vespres al monestir de les Carmelites (santuari de Fàtima)
Carmelites de l’antiga observança i germanes Vedruna de Tàrrega i Verdú
Mollerussa: diumenge dia 2 a 2/4 de 10 del matí
Eucaristia al monestir de les Carmelites Descalces
Carmelites Descalces, germans de la Salle i germanes Vedruna
Berga:
diumenge dia 2 a les 5 de la tarda
Pregària i trobades fraterna al convent de les Adoratrius (Sagramentàries)
Adoratrius, comunitat Vedruna, germanetes Vells desemparats i Verges
consagrades

BARCELONA
Celebració eucarística el dia 1, a les 11,30h. a la catedral, presidida per l’arquebisbe
Mons. Joan Josep Omella.
Trobar-nos els diferents carismes suscitats per l’Esperit Sant en bé del poble de Déu, al
voltant del nostre pastor diocesà, fa visible la comunió i la necessària complementarietat
entre tots.
La Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, juntament
amb la Unió de Religiosos de Catalunya, us convidem a unir-vos a aquesta celebració.
TERRASSA
01/02/2020 de 20:00 a 22:00 Pregària, concert testimoni del grup de religiosos Ain Karem
a les 20h a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, organitzat per la Delegació de
Vida Consagrada
02/02/2020 de 17:00 a 19:00 Mons. Saiz Meneses presideix a les 17h en el Centre Borja
de Sant Cugat del Vallès la trobada amb els religiosos de la diòcesi amb motiu de la
Jornada per la Vida Consagrada

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat celebrarà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
el dia 1 de febrer amb una eucaristia, presidida pel bisbe Agustí Cortés, a les 19 del
vespre, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
Es donarà gràcies pels religiosos i religioses que aquesta any celebren 25, 50, 60 70 o 75
anys de professió religiosa. Es donarà gràcies pels capítols, assemblees... que s'han
celebrat durant l'any 2019. També es pregarà pels religiosos i religioses difunts de l’any
passat.
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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

URC • FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 2020
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.

«La vida religiosa, avui: un
senyal estrident de llibertat»
La vida contemporània a Occident empeny les persones cap a una vida exterior,
sorollosa, teatral, entotsolada, viscuda cada vegada més a través de pantalles,
basada en l’artifici, l’aparença, la moda, la falsificació. S’esgota socialment
l'humanisme de tradició cristiana. Però també la cultura il·lustrada que,
abanderant la ciència i la raó, va menystenir el paper de la religió fins a
expulsar-la de la vida social. El resultat no és el nou ciutadà autònom que
esperaven els savis il·lustrats, sinó una massa obedient de consumidors plena de
pors, hipocondríaca, temorosa d’apocalipsi, emotiva, visceral, que emmascara la buidor existencial i
apaivaga les pors amb una constant demanda de satisfaccions sensuals.
A ulls d’aquesta cultura, fonamentada en el desig individual, el lliurament total del religiós a Déu i als altres
equival a una renúncia absurda als plaers sensuals de la vida. Però la pau interior, l’equilibri personal,
l’alegria de la generositat i la donació gratuïta i sense límits de les persones que opten per la vida religiosa
conformen una proposta xocant. Una provocació radical. Un senyal estrident de llibertat.
a càrrec d’

Antoni Puigverd

Antoni Puigverd (la Bisbal d'Empordà, 1954) és escriptor i periodista. Ha col·laborat en diversos diaris. Des
de fa 17 anys és columnista de La Vanguardia. Després de participar habitualment a les tertúlies de TV3 i
Catalunya Ràdio, ha abandonat aquesta activitat. Llicenciat en filologia hispànica, és catedràtic de literatura
en excedència.
Publicacions
D’entre els seus llibres destaquen la novel·la La gàbia d'or (Empúries), els poemaris Vista cansada
(Columna) i Curset de natació (Proa), així com les proses del dietari La finestra discreta
(LibrosdeVanguardia) on alterna la reflexió assagística i l’apunt literari (n’hi ha versió en castellà: La
ventana discreta). Ha obtingut diversos premis, entre els quals el Carles Riba de poesia i el de la crítica. En
col·laboració amb altres autors ha publicat diverses obres, entre les quals Creients i no creients (Pagès).
N’hi ha versió castellana: Creyentes y no creyentes (Milenio)

Data: 8 de febrer de 2020, dissabte. Hora: 9.45-13.30
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Pas 1 - Inscripció: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.
Pitgeu la tecla control + Cliqueu el requadre vermell amb el mouse
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 AP
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Reunió comunitària • 1
Mes de gener 2020

TOT RECORDANT EL CONGRÉS DE LA VIDA RELIGIOSA
Objectiu: “Fer memòria del Congrés de la Vida Religiosa” rellegint i comentant el document final i
les propostes que s’hi van fer”. El Fòrum recull la vitalitat del Congrés i pretén donar-li continuïtat
segons les noves crides que experimentem aquí i ara

Després de la reunió
comunitària, es prega que
s’enviin, redactats de manera
breu i clara, a l’adreça
urcforum2020@gmail.com

els punts més significatius,
que es volen compartir amb
les altres comunitats i que
seran recollits i
oportunament tramesos a
totes les comunitats de
Catalunya
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Unió de Religiosos de Catalunya

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2)
ETAPES

CALENDARI

ALGUNS CONTINGUTS
Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81
Reunions de la junta directiva

Preparació
Primera
ESCOLTAR

2020
gener,
febrer
i març

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11)
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9)
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ Tres reunions comunitàries
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors,
comunicadors...)
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març
▪ 82 assemblea general de l’URC
▪ Reunió del grup Anawim
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat

2020
abril, maig
i juny

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.”
(salm 25,4)
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional
▪ Reunió d’Abats i Provincials
▪ Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum

2020
juliol, agost
i setembre

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is.
28,12
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament
vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades,
entrevistes o textos referents a la vida religiosa

Tercera
RESPONDRE

2020
octubre,
novembre
i desembre

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5)
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ 83 assemblea general de l’URC
▪ Dues jornades de formació permanent
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per
formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida
religiosa. octubre

Cloenda
POSAR-SE
EN CAMÍ

2021
gener,
febrer
i març

Segona
DISCERNIR

Fase
intermèdia

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5)
▪ Difusió de les recomanacions
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ 84 assemblea general de l’URC
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada
▪ Jornades de formació permanent
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Presèntació del Fòrum de la Vida Religiosa 2020
En aquests dies s’han fet nombroses presentacions a determinats col·lectius.
Especialment, volem fer esment a reunions convocades per l’URC com ja es va informar
sobre la convocatòria del SIRBIR ampliar amb els delegats episcopals de vida
consagrada. En aquests darrers dies, s’ha informat a persones amb responsabilitats
d’administraciçó provincial o general, amb responsables de la formació inicial i amb els
periodistes i/lo responsables de la comunicació de les diverses institucions, i amb els
novicis i novícies que estan participant al curs del CEVRE. Gràficament recollim unes
fotos de la reunió amb els comunicadors, que va tenir lloc el 27 de gener, dilluns.
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III Trobada de religiosos i religioses a San Gervasi
Con esta alegría en el Señor, informamos que el pasado sábado 25 de enero, fiesta de la
Conversión de San Pablo, clausura de la semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, y en el marco de la celebración del día de la vida Consagrada, se llevó a cabo el

III ENCUENTRO DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA ZONA SANT GERVASI DE
BARCELONA.
En esta oportunidad la sede anfitriona para dicho encuentro fue la Casa General de las
Hermanas Misioneras Mercedarias de Barcelona, el encuentro comenzó a las 12:00 horas,
poniéndonos a los pies del Santísimo Sacramento y de Nuestra Madre, en la advocación de
la Virgen de la Merced, patrona de dicha Congregación. Después de un recogido y
fervoroso momento de oración y alabanzas a Dios se dio paso a las actividades
programadas por las Hermanas Mercedarias.
Disfrutamos en primer lugar de un guiado recorrido por el archivo de la Congregación, ya
que al ser la Casa General, en ella reposa toda su historia, desde su fundación hasta el
presente.
Con la guía y buen carisma del archivero pudimos disfrutar al ver cuadros, imágenes,
reliquias, libros, estanterías, biblioteca, e incluso fotos antiguas de la Congregación y de las
Hermanas.
Después de conocer un poco sobre la historia de la Congregación a la cual nos honraba
visitar este día, pasamos a la sala de reuniones donde se llevó a cabo una charla por una
parte informativa, referente al FORUM DE LA VIDA RELIGIOSA "CON LA MIRADA FIJA
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EN JESÚS" que ha iniciado la URC, la cual nos fue impartida por la Hermana Mercé
Arimany, Hospitalaria de la Santa Cruz. Se nos dieron las instrucciones y pasos a seguir
para llevar a cabo dicha actividad.
Posterior a esta parte informativa tuvimos una pequeña charla, la cual fue impartida por
Nicolás Carrizales. Fraile Carmelita de Barcelona. El título de la charla fue: "LA ORACIÓN,
UN REGALO DE DIOS".
Finalmente, después de estas charlas informativa y de reflexión, pasamos al comedor de
las Hermanas Mercedarias Misioneras, donde nos esperaba entre agradables olores, un
fraternal almuerzo. Después de entonar un canto de bendición de los alimentos procedimos
a compartir la mesa, que acabó entre cantos y aplausos, haciendo del momento un
verdadero encuentro fraternal.
En el encuentro participamos Frailes Carmelitas, Frailes Franciscanos Conventuales,
Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, Madres Alemanas, Madres Concepcionistas, y
Hermanas Mercedarias Misioneras, quienes antes de concluir el encuentro subimos al
camarín y nos despedimos entonando la Salve y el Virolai, como acción de gracias a
Nuestra Madre la Virgen de la Merced, Patrona de Barcelona.
Atte. Fray Álvaro Gil. O.carm

Professió temporal – Puresa de Maria
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Professió solemne de dos monjos a Poblet
El camí per ser monjo
Ara.cat
J.S. 22/01/2020
El diumenge 26 de gener Poblet viurà un dia especial: dos membres de la comunitat, fra
Jurijus Šavlinskis i fra Llorenç Villagrasa, faran la seva professió monàstica solemne com a
monjos cistercencs de Poblet en el transcurs de la missa conventual de les deu del matí,
presidida per l’abat Octavi Vilà. El punt culminant de la litúrgia és la pregària epiclètica d’invocació de l’Esperit Sant-, durant la qual el monjo està tot estirat a terra. Com a signe
extern de la pertinença definitiva a la comunitat rebran la cogulla monàstica que, des de
llavors, hauran de dur en tots els oficis litúrgics i reunions importants de la comunitat.
Fra Jurijus Šavlinskis va arribar al nostre país procedent de Lituània per treballar en el
sector de la construcció. Va voler fer-se cristià i va ser batejat el 2008. Uns anys després va
decidir ser monjo de Poblet. En canvi, fra Llorenç Villagrasa s’havia plantejat ser monjo a
l’adolescència, però va estudiar econòmiques a la universitat, va començar a treballar i, fins
passats els cinquanta anys, no ha optat definitivament per la vida monacal: “Va ser un
replantejament de la meva vida. Vivim temps líquids, gairebé gasosos, i hi ha una por molt
gran al compromís, i ser monjo és un compromís molt gran”. Des de fa un temps, aquest
economista mataroní fa de monjo infermer, ja que el titular està fora del monestir cuidant la
seva mare.

Un dels moments de la liturgia de la professió solemne del monjo. / ARXIU DE POBLET

El camí per ser monjo de Poblet inclou diverses etapes i pot durar fins a nou anys, però el
més usual és que s’allargui entre tres i sis. La decisió de la professió solemne de fra Llorenç
i fra Jurijus la va prendre votant la comunitat el 23 de desembre, a petició de l’abat, un cop
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el mestre de novicis, que els ha acompanyat en aquest procés, va considerar que era el
moment de fer aquest pas.

Fa només un any la Santa Seu ha afegit una primera etapa, l’aspirantat, que dura entre un i
dos mesos amb l’objectiu de permetre un primer test de convivència; l’aspirant viu a
l’hostatgeria però està més integrat a la comunitat que la resta d’hostes, per conèixer ben
bé el dia a dia d’un monjo. A partir d’aquí arrenca l’itinerari clàssic, que s’inicia amb el
postulantat, que pot durar mig any o un any, en què la persona comença a integrar-se a la
vida de la petita comunitat del noviciat, una mica separada -fins i tot físicament- de la resta
de la comunitat, guiat i ajudat pel mestre de novicis. La següent etapa és el noviciat, que pot
durar un any o un any i mig, i és l’abat qui proposa a la comunitat votar si és admès. En
aquesta fase el novici ja vesteix l’hàbit cistercenc.
Acabat el temps de noviciat, l’abat i la
comunitat hauran de pronunciar-se novament
sobre la idoneïtat del novici. Un cop admès,
podrà fer la professió temporal. El novici
promet, per un any, obediència, estabilitat en
la comunitat i conversió de costums. Els vots
religiosos clàssics de pobresa i castedat, que
el monjo no formula explícitament, resten
continguts en aquest tercer vot de conversió
de costums o de viure com a monjo. De tot
això que ha promès, el monjo en signa un

document escrit. El temps de formació
continua durant, almenys, tres anys,
encara sota l’acompanyament del
mestre de novicis. La integració
progressiva en la vida quotidiana de la
comunitat es combina amb un temps
d’estudi de la teologia. Finalment, un
cop admès definitivament per la
comunitat, podrà fer la professió
solemne, és a dir, la ratificació definitiva,
fins a la mort, del compromís que havia
contret temporalment uns anys abans.
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El desafío es dar verdadero espacio a las mujeres
Vaticannews 27 enero 2020
Compartimos el artículo del periódico L'Osservatore Romano publicado por nuestra colega
Ritanna Armeni en el último ejemplar de "Donne Chiesa Mondo", con la entrevista a las
religiosas Jolanta Kafka, nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras
Generales y Patricia Murray, secretaria ejecutiva de la UISG, quienes afirman que la
misión de evangelizar no corresponde sólo a los ordenados.
Francisco es un pontífice
apreciado y amado también por
una gran parte del mundo laico
por su apertura, su capacidad de
mirar radicalmente los problemas
de la sociedad y del planeta, por
su coraje y su capacidad de ir
más allá del pensamiento común
y dominante. ¿Podemos decir
que existe la misma apertura, la
misma intención de cambiar las
cosas con respecto al mundo
para las mujeres? Siete años de
pontificado son suficientes para
emitir un juicio, para entender si
el Papa "que viene de lejos" ha
hecho algo por las mujeres de la
Iglesia y en eso caso, de qué se
trata.

Jolanta Kafka

La Hermana Jolanta Kafka es la
nueva presidenta de la UISG,
Unión
Internacional
de
Superioras Generales, que reúne
hasta 1900 congregaciones para
450.000 mujeres consagradas.
La hermana Patricia Murray es la
secretaria ejecutiva de la UISG.
Ambas conocen bien la condición
de la mujer en la Iglesia, la viven
cada día. Con ellas se puede
hablar fuera de los esquemas y
llegar al fondo de la cuestión.

- ¿Ha hecho el Pontífice algo más en particular por las mujeres de la Iglesia?
Hermana Jolanta: Recibimos mensajes de aliento todos los días, signos de
empoderamiento de las mujeres. Son mensajes importantes y generales. La Iglesia para
Francisco es siempre femenina, es mujer, es la madre que cuida, que da vida, es la
protagonista de la historia, es ella la que crea el cambio. El Pontífice utiliza siempre
expresiones y símbolos que afirman la presencia y el valor de la mujer en cada ocasión.
18 | 58

- Estamos hablando de gestos simbólicos...
Sor Patricia: Los símbolos son importantes y el Pontífice los usa para indicar un cambio.
Incluso aquellos que pueden parecer secundarios envían mensajes precisos. Por primera
vez bajo su pontificado, la asamblea de la UISG no fue introducida por un cardenal sino por
su presidenta. El Papa, en la última asamblea, entró en el Aula Paolo VI con la presidenta y
la secretaria ejecutiva, ubicadas respectivamente a la derecha y a la izquierda. No quiso
sentarse en la silla grande que se le había preparado, sino que quería dos, una también
para la presidenta de la UISG. Ante todo en sus palabras y gestos siempre hay inclusión.
- Sin embargo, la impresión es que es difícil incluso para el Papa dar más espacio a
las mujeres en la Iglesia.
Sor Jolanta: Es verdad. El Pontífice se enfrenta a un desafío. Dar un espacio a las mujeres,
pero verdadero, real, para señalar su presencia estructural en la Iglesia y al mismo tiempo
evitar englobarlarlas en el sistema
"clerical". En la Iglesia, si la jerarquía y
el poder (no la autoridad, que es
diferente) se unen, se convierten en un
solo poder. Si en cambio hablamos de
la Iglesia como una comunión de
diferentes ministerios, hay algunos que
podrían ser ejercidos inmediatamente
por hombres y mujeres. En la
profundización de la sinodalidad hay
una gran oportunidad.
- Hablemos del tema de debate del
último Sínodo: el diaconado de las
mujeres, los nuevos ministerios para
las
mujeres...Para
algunos,
la
conclusión fue una decepción.
Hermana Jolanta: Hubo una importante
discusión en el Sínodo. Hubo una
discusión abierta sobre los diferentes
roles y servicios que deben estar
presentes en la Iglesia para que ésta
pueda crecer en comunión y continuar
su misión de evangelización, que no es
sólo de los ordenados, no puede haber
ningún ministerio sin el pueblo de Dios.
Si esto no sucede, no es sólo un
problema para las mujeres sino para
toda la Iglesia.

Patricia Murray

- En los primeros siglos del cristianismo existía el diaconado femenino...
Sor Patricia: Sí, luego la situación cambió y ahora el estudio es precisamente sobre la
interpretación del antiguo diaconado.
Yo creo que deberíamos dar más importancia y visibilidad a todos los ministerios de la
Iglesia. Pienso en la predicación, la enseñanza, los numerosos roles de cuidado que las
mujeres religiosas llevan a cabo. No se valoran lo suficiente. El Pontífice ha iniciado un
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camino, un proceso de formación cuyo objetivo no es un clero más fuerte, sino una Iglesia
más fuerte y unida en las diferencias.
- Entiendo, por consiguiente, que el problema no es el del diaconado, es decir, el de
la igualdad con los hombres en la jerarquía, sino el de la construcción de toda una
Iglesia que dé espacio a las mujeres.
Sor Jolanta: A las mujeres y hombres sentados uno al lado del otro, alrededor del mismo
centro.
- El Santo Padre, por lo tanto, puede hacer mucho por las mujeres. Hablemos también
de lo que las mujeres consagradas pueden hacer por el Pontífice y por la Iglesia.
¿Qué papel pueden desempeñar? ¿Es diferente del papel que se desarrolló en el
pasado?
Sor Patricia: La UISG fue constituida al final del Concilio Vaticano II precisamente para que
hubiera un lugar donde las mujeres pudieran ser interlocutoras. Hoy en día juegan
plenamente ese papel. El propio Papa reconoció la capacidad de construir relaciones,
redes, de llevar al centro las voces de las periferias, de los que están distantes y no son
escuchados. En el Sínodo del Amazonas sucedió.
- Hace algún tiempo se planteó el problema de la violencia contra las mujeres, en la
Iglesia contra las monjas. Un problema importante y grave denunciado por el propio
Pontífice. ¿Qué percepción, qué conciencia hay del fenómeno? ¿Se ha hecho algo?
Sor Jolanta: El Santo Padre ha roto el silencio sobre la violencia y esto nos da la posibilidad
de hablar, de ser, también como UISG, un lugar de escucha y de ayuda no sólo con
respecto a la violencia sexual, sino con todo abuso de poder. Desde hace algún tiempo
hemos decidido abordar el problema en
tres direcciones: crear espacios en los
que las hermanas puedan hablar. No
hay nada peor que sentirse víctima y no
encontrar un lugar donde escuchar.
Ofrecerles apoyo terapéutico y legal,
realizar un trabajo de formación integral
para que las mujeres sean más
conscientes de su dignidad y sus
derechos.
Sor Patricia: Una vez más el Papa
mostró el camino cuando habló de una
Iglesia que debe cuidar del mundo y de la
persona, e indicó la responsabilidad
moral que cada uno de nosotros tiene
hacia la comunidad. En algunos países
las mujeres se encuentran en situaciones
de subordinación cultural y económica
que las hace más vulnerables y menos
autónomas. Esta situación crea las
condiciones para la violencia y el abuso.
El Papa Francisco ha llamado la atención
sobre esto muchas veces. Una vez más
el Pontífice ha mostrado el camino.
Depende de nosotros seguirlo.
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Exercicis Espirituals a Montserrat
amb el suport de l’URC - Estiu 2020
EE1

Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg.

A la recerca de la felicitat
Efrem de Montellà, monjo
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 19 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020

EE2

Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg.

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor...
Anton Gordillo, monjo
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020
Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona,
11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a
divendres, de 09,00h a 13,00h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: confirmació de la plaça.
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places
disponibles, podrà passar-se al tercer pas.
3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça,
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
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 EE1
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina
les inscripcions.
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PAPA FRANCESC • VATICÀ
I Congreso de Pastoral para los Ancianos: “La riqueza de los años”
Larissa I. López
ZENIT – 23 enero 2020
Del 29 al 31 de enero de 2020 se celebrará en el Centro de Congresos Augustinianum de
Roma el I Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos, que será presentado el
próximo martes 28.
Así lo ha comunicado hoy, 23 de enero de 2020, la Oficina de Prensa de la Santa Sede a
través de una nota.

El Papa dedica un tiempo para bendecir a los ancianos © Vatican Media

”Revolución de la longevidad”
¿Qué tiene que decir la Iglesia ante lo que se ha llamado la “revolución de la longevidad”?
Por iniciativa del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, alrededor de 550 expertos
y agentes de pastoral de 60 países de los cinco continentes se reunirán para reflexionar y
encontrar juntos las respuestas.
Es la primera vez que la Santa Sede organiza un evento de este tipo, encaminado a la
reflexión pastoral sobre un tema que está destinado a marcar la vida de la sociedad y de la
Iglesia en las futuras décadas.
Tres sesiones temáticas
Tal y como indica la citada nota, el encuentro se dividirá en tres sesiones temáticas: la
primera estará dedicada al enfrentamiento contra la cultura del descarte y a la
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profundización de cómo, de diferentes
maneras según el contexto sociocultural de
origen, la Iglesia manifiesta su rostro
misericordioso permaneciendo siempre
cerca de todos los ancianos.
La segunda se centrará en las familias y su
responsabilidad con los abuelos y los
ancianos: las familias están llamadas a
reconocer los dones de la vida y de la fe
transmitidas viviendo una conversión
pastoral cuyo fulcro sea la gratitud. La
Iglesia no puede aceptar que los ancianos
se vean privados de un contexto familiar, y
cuando sea así, se siente llamada a
convertirse ella misma en familia para todos
aquellos que viven en soledad. ¡Los
ancianos necesitan una familia, y las
familias necesitan a los ancianos!
La última sesión estará dedicada a la
vocación de los ancianos en la Iglesia. El
aumento de la esperanza de vida y la
mejora general de la salud han dado a
tantas personas una estación más de vida:
libre de compromisos laborales, pero
todavía con buena salud.
¿Cómo vivir estos años cristianamente? El Papa Francisco ha dicho que se trata de un
tiempo nuevo que debemos inventar de alguna manera. ¡No hay jubilación del Evangelio!
Comienzo de la reflexión
El primer congreso internacional de pastoral de los ancianos pretende ser solo el comienzo
de una reflexión que el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha decidido
emprender para responder de manera concreta a las numerosas solicitudes del Santo
Padre al respecto.
Por el mismo motivo, se ha creado en su seno una oficina que se ocupará de manera
estable de la pastoral de los ancianos en comunicación con las conferencias episcopales,
también a la luz de lo que surgirá del congreso “La riqueza de los años”.
Palabras del Santo Padre
Efectivamente, en este sentido, el Papa Francisco ha compartido en varias ocasiones,
como es el caso del prefacio del libro La sabiduría del tiempo, un pensamiento que lleva en
su corazón: “Siento que esto es lo que el Señor quiere que yo diga: que se haga una
alianza entre jóvenes y mayores”.
Para el Pontífice, “este es el momento en el que los abuelos deben soñar” para que los
jóvenes puedan “tener visiones”. Esto significa que “solamente si nuestros abuelos tienen el
coraje de soñar y nuestros jóvenes de profetizar grandes cosas, nuestra sociedad
avanzará. Si queremos ‘visiones’ para el futuro, dejemos a nuestros abuelos que cuenten,
que compartan sus sueños”.
Por lo tanto, apunta Francisco: “¡Necesitamos abuelos soñadores! Son ellos los que podrán
inspirar a los jóvenes a correr hacia delante con la creatividad de la profecía”, pues, los
jóvenes necesitan de esos sueños “para tener esperanza, para tener un ‘mañana’”.
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El papa Francesc prega per la pau i demana fer memòria
per l'Holocaust jueu
Flama. Agència cristiana de notícies 27 gener 2020
Després d'haver resat l'Àngelus al costat de milers de fidels i pelegrins reunits a la Plaça de
Sant Pere, el papa Francesc va saludar aquest diumenge amb especial afecte als joves de
l'Acció Catòlica que van concloure la "Caravana de la Pau", que des de fa 41 anys i amb el
suport del successor de Pere, recorre els carrers de Roma clamant per aquest do.

I per celebrar aquesta ocasió, el Papa va estar acompanyat per un grup d'infants,
representants d'aquest moviment que des de la finestra del Palau Apostòlic del Vaticà li van
dirigir un missatge d'agraïment pel seu constant suport: Globus al cel en senyal de pau.
"Gràcies papa Francesc pel que ets i pel que representes per a nosaltres. Recorda que
l'Acció Catòlica de Roma que tant t'estima, que sempre prega per tu i avui et demanem que
diguis juntament amb nosaltres que 'Roma clama per la Pau! ", va dir la nena encarregada
de llegir el missatge.
Posteriorment, tots junts van llançar a l'aire globus de colors que van ascendir ràpidament
cap al cel com a símbol d'una oració que s'eleva demanant per la pau.
75 anys de l'alliberament d'Auschwitz
D'altra banda, el pontífex també va recordar que aquest, 27 de gener, es compleix el 75è
aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau, símbol de la Shoah.
Davant d'aquesta immensa tragèdia, Francesc va afirmar que és fonamental fer memòria
del que ha passat ja que la indiferència no és admissible.
24 | 58

"Aquest dilluns 27 de gener estem tots convidats a fer un moment de pregària i recolliment,
dient cada un en el propi cor: mai més!".
Pregar pels afectats de coronavirus
Francesc també ha demanat resar pels afectats pel nou coronavirus sorgit a la ciutat xinesa
de Wuhan, que ja ha deixat al menys 56 morts i 1.975 infectats, dels quals 324 estan en
estat greu.

"Que el Senyor aculli als difunts en la seva pau, apaivagui a les famílies i doni suport al gran
esforç ja posat en marxa per combatre
l'epidèmia", ha desitjat.
Dia mundial dels malalts de lepra
A més, el Bisbe de Roma va dedicar unes
paraules pel Dia Mundial dels malalts de
lepra, el 26 de gener.
"Estem a prop a totes les persones que
pateixen de la malaltia de Hansen i als qui
de diverses maneres tenen cura d'elles",
ha afegit saludant finalment a tots els
pelegrins d'Itàlia i de diferents parts de
món, especialment als arribats des de
València, Salamanca, Burgos, Santander i
Valladolid; als estudiants i educadors de
Múrcia, Conca, Badajoz i als de Panamà;
sense oblidar-se dels fidels de Tursi i al
grup UNITALSI de Lazio, "que facilita la
participació dels discapacitats en les
audiències generals i en l'Àngelus, i que
avui distribueix a la plaça de Sant Pere per
a tots els presents el Missal amb la Paraula de Déu de cada dia".
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L’Economia de Francesc
Rafa Allepuz, membre de Justícia i Pau Lleida.
27 Gener 2020
Els pròxims dies 26, 27 i 28 de març a la ciutat d’Assís
(Itàlia) es durà a terme una trobada internacional dirigida a
la població jove —i protagonitzada per ella— que versarà
sobre economia i que el Papa Francesc, el seu impulsor, ha
anomenat “L’economia de Francesc” en referència a Sant
Francesc d’Assís.
En aquesta trobada el papa Francesc vol fer una crida a la
reflexió sobre l’orientació de les mesures que en matèria
econòmica s’han dut a terme en els darrers anys i darreres
dècades i sobre els seus efectes. Ja en la seva encíclica
Laudato si’ apuntava reflexions i aportava elements d’anàlisi
útils per al discerniment de cara a la reorientació d’aquestes mesures. L’objectiu és
encaminar-les cap a una millora del benestar de totes les persones del planeta i una major
garantia de respecte i bon ús del medi ambient i de la naturalesa que tenim al nostre
voltant.
El papa vol el protagonisme de les persones joves. De fet, elles són el present i el futur i
són les que estan més legitimades per decidir cap a on han d'anar orientades les
polítiques econòmiques, en un món on els interessos econòmics dominen i condicionen la
major part (per no dir totes) de les decisions en qualsevol matèria.

La crida va dirigida a aquella població compresa entre els 20 i 35 anys i que es trobi,
preferentment, estudiant i treballant en el món educatiu i acadèmic, en el científic, que
sigui emprenedora i agent de canvi, entesa aquesta última com a persones que treballen
en el tercer sector i en economies socials i solidàries. El perfil és el d’economista, la qual
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cosa no impedeix que joves que no tinguin aquesta titulació però que treballin o participin
en els àmbits anteriorment destacats puguin afegir-s’hi. És més, des de la meva
perspectiva personal considero que altres joves no formats en matèria econòmica i que
puguin o vulguin aportar idees i reflexions ho haurien de fer perquè crec que seria una
aportació rica i transversal, que considero necessària.
Un dels enfocaments més interessants, i que crec que aporta una gran riquesa a
l’encontre, és que està obert a tota la ciutadania del món sense distinció de raça, origen o
religió. De fet, el papa Francesc ha demanat el suport i acompanyament a alguns dirigents
socials i acadèmics amb demostrada experiència i rigor intel·lectual, sense cap
compromís religiós, perquè siguin presents a Assís durant l’encontre. Personalitats com
Amartya Sen, Mohammed Yunus i Jeffrey Sachs, entre altres, ja han confirmat la seva
participació.
Els missatges del papa Francesc adreçats a l’organització de l’esdeveniment porten a
plantejar com a canvis estructurals cap als quals s’ha d’orientar la nova economia, els
següents: modificar l’objectiu econòmic, passar de la racionalitat economicista a la
racionalitat d’allò suficient, repensar el mercat i les seves regles, repensar el paper de
l’Estat i dels agents privats, passar de l’empresa economicista a l’empresa centrada en la
seva funció social, construir unes finances inclusives i al servei de l’economia real i
reorientar el paradigma d’investigació en economia. Segons el Papa el “nou rumb del
desenvolupament econòmic sostenible necessita posar la persona i el treball al centre”.

Mural en el "Cobijo Urbano" de Loma Hermosa, Buenos Aires, Argentina

Animo des d’aquí a les persones joves a què s’informin i participin de la crida papal. Des
de les diferents diòcesis del món es poden dur a terme trobades i seminaris paral·lels a
l’esdeveniment d’Assís, amb l’objectiu de fer una crida molt més participativa i global. Un
cop finalitzat l’esdeveniment, com a eix central de la crida, es vol continuar treballant amb
l’objectiu d’aconseguir una economia més humana i més centrada en la persona, un repte
comú i perdurable en el temps. Es tracta d’incidir, tant com sigui possible, en la presa de
decisions econòmiques i polítiques futures. Si som capaços de fer d’aquest esdeveniment
un punt de partida i donar-li continuïtat, les garanties d’èxit seran majors. Si no ho
aconseguim, serà una cimera més que passarà a la història per la seva bona
intencionalitat.
Encoratjo els joves a implicar-se i a seguir treballant en el futur perquè són ells els qui han
de prendre la iniciativa, perquè seran els qui dirigiran les nostres societats en el futur, i del
seu bagatge personal i professional dependrà el benestar del món i el gaudi de la nostra
naturalesa.
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
Sant Fruitós explica en una exposició la vida i l'activisme del jesuïta Lluís
Espinal
Regió7
Redacció 22.01.2020
La sala polivalent del Nexe-Espai de Cultura acollirà fins el proper 8 de febrer
l'exposició «Lluís Espinal una vida per conèixer», amb què fa un repàs biogràfic i de
l'activisme social del jesuïta santfruitosenc assassinat a Bolívia.

La mostra està integrada per deu plafons, que repassen la trajectòria vital de Lluís
Espinal, des dels seus orígens, fins a com es va formar professionalment, i quines
casuístiques es va trobar al llarg de la seva vida que el van marcar i van forjar el seu
caràcter i els seus valors.
En la mostra també s'ensenya la vessant periodística del jesuïta, la seva etapa com a
crític de cinema, i altres aficions com la poesia o el treball amb la fusta. Al mateix temps,
ajudarà al visitant a entendre per què va ser un referent, sobretot a Bolívia, on ho va ser pel
que fa a la lluita del poble contra les injustícies socials i governamentals.
L'exposició es pot visitar en l'horari habitual d'obertura del Nexe.
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Cap a la igualtat entre homes i dones en la Vida Consagrada
Catalunya Religió. 27/01/2020
(Vatican News) Disminució de les vocacions, treball, abús i ara per a les monges també
burnot, una síndrome d’estrès particular. Així ho informa Donne Chiesa Mondo, el mensual
femení de L’Osservatore Romano, en el seu número del 26 de gener dedicat a la vida
consagrada. La UISG, la Unió Internacional de Superiores Generals -informa el diari- va
discutir el problema en un taller celebrat a Roma i va decidir establir una comissió de tres
anys per a la cura personal, en col·laboració amb la Unió de Superiores generals. "El nostre
objectiu - subratlla la germana Maryanne Lounghry, la religiosa psicòloga australiana que
va dirigir el laboratori - és construir comunitats resistents. No ens hem de limitar a intervenir
en el cas individual, sinó considerar-nos dins d’un ecosistema. La disparitat de gènere és un
dels punts bàsics, ens hem de preguntar què passa a la nostra Església i al país on actuem
". Mentrestant, en un monestir al centre de Roma, una monja i les seves germanes parlen
d’un PIB especial: el de l’ànima.

Els canvis necessaris
Sobre els problemes de la vida religiosa de les dones i, concretament, sobre la disminució
de les vocacions, els convents que tanquen, els abusos sexuals i de poder, la gestió de
béns, la pesadesa de les estructures de vegades organitzades com segles enrere, Donne
Chiesa Mondo entrevista el cardenal João Braz d’Aviz, prefecte de la Congregació
d’Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica. "Europa està passant una
època molt difícil –diu el prelat–, moltes cases tanquen, hi ha molts abandonaments. La vida
consagrada té unes arrels molt fortes, però no s’ha notat que cal canviar algunes coses
perquè han envellit. Formació en primer lloc, després la qüestió de la fraternitat i, finalment,
la relació entre autoritat i obediència. Sense oblidar la relació home-dona: per què s’ha de
separar la persona consagrada? ”. El cardenal també parla de l’abús de poder dins de les
congregacions: "hem tingut casos de generals superiors que un cop elegits ja no
renunciaven als seus càrrecs". I de la decisió del Papa de "crear una casa a Roma per
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acollir algunes monges enviades per nosaltres o pels superiors des del carrer, sobretot si
són estrangeres". Sobre l'abús sexual, destaca "El Papa demana una transparència total".
Vots, clausura i igualtat entre homes i dones
El número complet de Donne Chiesa Mondo
és un viatge per l’univers de la vida
consagrada, que el 2 de febrer, com cada
any, celebra el Dia Mundial establert el 1997
per Joan Pau II. A través de les entrevistes
a tres monges, s’informa que la vida
religiosa s’enfronta a alguns aspectes de la
vida consagrada i a alguns temes molt
complexos: els vots, la clausura i la igualtat
entre homes i dones en el si de l’Església.
Anne Lécu, doctora religiosa dominicana,
que treballa a la presó de màxima seguretat
de Fleury-Mérogis, la més gran d’Europa,
parla a París; a Roma, al claustre del
monestir agustí de Santi Quattro Coronati,
parlen la mare priora Fulvia Sieni i la
germana Ilaria; a Polònia, al monestir de
nowarnowiec, Małgorzata Borkowska,
benedictina, que després de cinquanta anys
de vida religiosa va escriure "L'ase de
Balaam" (encara no traduït a l'italià), "una
crida als senyors del clergat".
El testimoni d’Elena Sofia Ricci
Entre realitat i representació, entrevista amb Elena Sofia Ricci, intèrpret de la popular
Sister Angela de la sèrie de televisió Che Dio ci aiuti, a Rai1, que explica el seu nou viatge
espiritual. L’actriu, criada en una família progressista, va ser batejada de petita, a esquenes
de la mare no creient, per iniciativa del seu pare i la seva àvia molt religiosa. La ficció la va
posar en contacte amb una monja que, de consultora, es va convertir en una de les seves
amigues més properes. Elena Sofia Ricci es va casar per l’Església fa uns anys i poc abans
del casament va rebre la confirmació i la comunió. "Avui, per ella, és imprescindible assistir
a missa. També vaig aprendre a resar per trobar una plaça d’aparcament i em fa una mica
de vergonya. Però em van ensenyar que Déu és tan gran que perdona la nostra fragilitat".

30 | 58

El Papa reconeix el martiri de caputxins catalans i del missioner Josep
Maria Gran
Catalunya Religió 27/01/2020
Quatre nous màrtirs catalans i un nou venerable, de tres etapes històriques ben diferents: el
segle XIX, la Guerra Civil i la violència militar a Llatinomèrica. Els caputxins de Catalunya
compten amb tres nous màrtirs reconeguts per la Santa Seu: fra Benet de Santa Coloma de
Gramenet, fra Oriol de Barcelona i fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles, que van ser
assassinats a Manresa entre el 24 de juliol i el 6 d'agost de 1936. Després del decret del
papa Francesc que reconeix el martiri, el caputxins prepararan la cerimònia de beatificació
que es farà a Catalunya.
Entre nous beats màrtirs també hi ha el missioner català Josep Maria Gran, Missioner del
Sagrat Cor, que va ser assassinat pels militars el 1980 Guatemala. Gran ha estat reconegut
dins d’una causa amb deu màrtirs víctimes de la defensa dels drets humans a Guatemala.
Alhora, el decret també inclou del reconeixement de les virtuts heroiques del canonge de
Girona Joaquim Masmitjà, fundador de la Congregació de les Missioneres del Cor de
Maria.
Tres caputxins assassinats a Manresa a l’inici de la Guerra Civil
Els tres caputxins de Manresa, fra Benet de Santa Coloma de Gramenet, fra Oriol de
Barcelona i fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles, van ser assassinats en diversos
dies després del 22 de juliol de 1936, quan el seu convent va ser ocupat i arrasat. Reunits i
informats de la dramàtica
situació, els frares van
evacuar el convent i van
buscar refugi en llocs més
segurs.
Fra Benet de Santa Coloma
de
Gramenet
(Josep
Domènec Bonet) va néixer el
1892 a Santa Coloma de
Gramenet i va ingressar a
l'Orde dels Frares Caputxins
Menors el 1909. Va fer la
professió religiosa solemne el
1913 i va ser ordenat sacerdot dos anys després. Va ser mestre de novicis, definidor i
guardià provincial del convent de Manresa. Quan va fugir va trobar refugi en una casa de
camp anomenada Casajoana, a prop de Manresa, que el 6 d’agost de 1936 va assaltar un
grup de milicians. Van voler forçar-lo a blasfemar, però ell s’hi va negar categòricament.
Després va ser conduït al lloc anomenat La Culla, on va ser assassinat el mateix dia.
Fra Oriol de Barcelona (Jaume Barjau i Martí) va néixer el 1891 a Barcelona. El 1906 va
ingressar a l'Orde dels Frares Caputxins Menors, el 1911 va fer la professió religiosa
solemne i va ser ordenat sacerdot el 1915. Va ensenyar Litúrgia, hebrea i història
eclesiàstica al teologat de Sarrià. Des de 1925 va viure al convent de Manresa. Obligat a
abandonar el convent, el 24 de juliol de 1936 va ser identificat pels milicians mentre portava
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la comunió a una monja clarissa. Conduït amb un camió just fora de la ciutat, va ser
afusellat.
Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles (Joan Romeu i Canadell) va néixer el 1882 a
Sant Pere Riudebitlles, va ingressar a l'Orde dels Frares Caputxins Menors el 1908, va fer
professió religiosa solemne el 1912 i va ser ordenat sacerdot el 1917. Va ser enviat a una
missió a Costa Rica i Nicaragua, on va romandre fins al 1930. Tornant a Catalunya, va viure
al convent de Manresa. Després d’abandonar el convent el dia que va ser ocupat, va ser
localitzat pels milicians la nit del 27 al 28 de juliol de 1936 i va ser afusellat.
En el tres casos s’han documentat que en el moment de la captura no van dubtar a revelar
la seva identitat religiosa. També van patir una ferocitat particular, sent sotmesos a tortures i
maltractaments abans de l’execució. Els cadàvers
dels tres frares van ser trobats per la Creu Roja.
Els tres havien estat arrestats juntament amb laics
que després van ser alliberats, mentre que només
els frares van ser afusellats sense judici.
El 2015 ja es va fer una beatificació de 26 màrtirs
caputxins assassinats a Catalunya a la Catedral
de Barcelona.
Al costat dels més pobres i indígenes
Entre altres martiris reconeguts aquest divendres
pel papa, també hi ha diverses víctimes de
violència paramilitar a Guatemala durant els anys
80. Concretament tres religiosos i set laics. Entre
ells, hi ha el sacerdot català Josep Maria Gran
Cirera, Missioner de Sagrat Cor, nascut a
Barcelona el 1945 i assassinat el 1980 quan
només tenia 36 anys.
El seu martiri, segons la Santa Seu, s’inclou dins
“d’una persecució prolongada i sistemàtica de l'Església com a compromesa amb la
protecció de la dignitat i dels drets dels pobres”.
Missioner del Sagrat Cor des de 1966, després d’un període pastoral a València, el 1975 va
anar de missioner a Guatemala. Va ser destinat a Santa Cruz del Quiché i el 1978 va ser
enviat a la parròquia de Sant Gaspar a Chajul, una de les comunitats perifèriques al nord
del país i fortament militaritzada. La seva tasca pastoral va ser a la diòcesi “al costat dels
més pobres i indígenes, massacrat pel silent genocidi realitzat per les autoritats militars”.
El foc provocat a l'ambaixada d'Espanya, on van morir 39 persones, la majoria pagesos i
alguns catequistes de Quiché, va causar una gran agitació social a la zona. El comandant
militar de la vila el va citar i li va retreure que els sacerdots i religioses eren els responsables
del que passava al nord de Quiché i que s'atingués a les conseqüències. Al mateix temps hi
va haver diverses amenaces directes contra els sacerdots i dels catequistes.
Poc després, durant una gira missionera, va ser advertit el perill que corria, però no va
desistir de la seva activitat pastoral, ni va canviar els plans. Però va tractar de dissuadir
sense èxit al sagristà que l’acompanyava perquè s’amagués. Domingo del Barrio Batz, un
laic casat i amb fills, va decidir continuar amb ell. Finalment, advertits per uns comerciants
que elements de l'exèrcit els esperaven a prop per matar-los, el pare Gran es van agenollar
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per pregar i els dos van continuar el camí. Van caure metrallats per l'esquena el 4 de juny
de 1980.
El llavors bisbe de Quiché, Juan Gerardi -que després es va haver d’exiliar- va denunciar
amb força aquest i altres assassinats: “No els donin orella a les veus que volen enfangar
aquest testimoni. No donin vostès orelles a aquells que diuen que als capellans cal matarlos, perquè són comunistes. Germans, no! Part d'aquesta persecució religiosa és la
campanya de desprestigi i difamació que han vingut patint bisbes, sacerdots i religioses,
que tendeix a crear un clima de desconfiança el poble catòlic cap als seus legítims pastors.
Per a nosaltres és especialment significativa, per les circumstàncies que l'envolten, la mort
del pare Josep Maria Gran Cirera, rector de Chajul, assassinat per l'esquena”.
Posteriorment Gerardi va liderar la comissió de reconciliació i memòria que es fa formar a
Guatemala. Dos dies després de la publicació de l’informe final, el 1998, també va ser
assassinat.
Un fundador català
En el darrer decret de les Causes del Sants, també es reconeixen les virtuts heroiques del
pare Joaquim Masmitjá i Puig i és declarat venerable, pas que obre la possibilitat a una
futura beatificació. Canonge de la catedral de Girona, va ser el fundador de la Congregació
dels Missioneres del Cor de Maria, conegudes com a Cordimarianes.
Joaquim Masmitjà va néixer a Olot el 1808. Va fer els
estudis eclesiàstics al seminari de Girona i el 1825 va
obtenir alhora la llicenciatura en dret civil i en dret
canònic. Ordenat sacerdot el 1834, va ser enviat a la
Bisbal i després a la parròquia de Sant Esteve d'Olot.
Va fomentar especialment la devoció mariana i es
dedicar principalment a l’ensenyament catequètic.
A Olot va voler ajudar les dones joves que havien
d’anar a treballar a les fàbriques tèxtils i que havien
d’abandonar els estudis i la formació religiosa. Entenia
que les dones havien de tenir un paper crucial com a
educadores en tots els sectors de la societat. Per això,
el 1848, va fundar la Congregació de les Filles del
Santíssim i Immaculat Cor de Maria, més tard
anomenades Missioneres del Cor de Maria. Va iniciar
l’obra animant a set dones joves a dedicar-se a
l'educació de les noies. Entre altres càrrecs, va ser vicari general de Girona i es va negar a
ser promogut a l’episcopat quan dues vegades li va proposar el bisbe. El 1886, les
complicacions de les ferides d’un accident el van portar a la mort.
Masmitjà va dirigir espiritualment la congregació i va promoure el seu reconeixement
eclesiàstic. Durant la seva vida, la congregació es va estendre des del bisbat de Girona a
les diòcesis de Barcelona, Tarragona i Lleida. Després d’arribar a l’Aragó, també es van
obrir cases tres cases a Califòrnia el 1871. Actualment les Missioneres del Cor de Maria
també estan presents a França, Xile, Estats Units i Nicaragua i tenen deu escoles a
Catalunya.
Vegeu la resta de decrets aquí
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El dia dels periodistes
Els mitjans de comunicació celebren el
dia de Sant Francesc de Sales amb una
missa en sufragi per les ànimes dels
periodistes difunts l'any 2019
Església de Barcelona. 24 Gener, 2020
El 24 de gener és un dia marcat a l’agenda
dels
periodistes.
Se
celebra Sant
Francesc de Sales, el patró de les
persones que comuniquen, que expliquen
la realitat. Així, com cada any la parròquia del sant ha aplegat la tradicional celebració entre
l’Església i la premsa. Allà s’ha celebrat una missa dedicada als periodistes i organitzada
pel Col·legi de Periodistes a Catalunya i l’Arquebisbat de Barcelona.
L’Arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella va ser l’encarregat de presidir
la celebració on, també, van assistir familiars i amics dels periodistes difunts així com
feligresos de la parròquia, solidaritzats amb aquest gremi. Un dia en sufragi per les ànimes
dels difunts que ens han deixat l’any 2019. «Els sants han estat posats dins l’Església per
ser intercessors i testimonis. Tal com deia sant Francesc de Sales, el camí de la santedat
és fàcil, cadascú s’ha de fer responsable del seu ofici i la seva funció» ha assegurat el
cardenal durant l’homilia. «Hem d’aprendre del sant per avançar en aquest camí. Hem
d’estimar i ser pont de comunió, no de guerra».
Els quatre pecats del periodisme actual
El cardenal Omella també va parlar dels quatre pecats amb els quals, segons el papa
Francesc ha de lluitar el periodisme en l’actualitat: «El primer és la desinformació; informar
malament o informar només la meitat. En segon lloc, la calumnia; allà les televisions tenen
tant poder que poden calumniar amb impunitat. Per això, hem de ser rigorosos i anar a la
font. En tercer lloc la difamació; tothom té dret a la redempció i a vegades els mitjans
reobren les ferides del passat. Per últim, l’atracció pels escàndols. Hem de ser rigorosos per
poder copiar a Déu que estima la veritat».
Finalment, l’arquebisbe de Barcelona ha demanat als periodistes presents a la missa de
Sant Francesc de Sales interposar les bones notícies davant les dolentes. «Proclamem les
bones coses del món en comptes de publicar el més dolent, així avançarem pel camí de la
bondat –Bonum-, la veritat –Verum-, i la bellesa –Pulcrum-, tal com Déu ens ha mostrat».
Sant Francesc de Sales
Francesc (1567-1612) fou essencialment un «pastor amb olor d’ovella» que destacà pel seu
humanisme religiós, afirmant, ja en aquell temps, que «en qualsevol situació en què ens
trobem, podem i hem d’aspirar a la vida perfecta» (Introducció a la vida devota). Nomenat
bisbe de Ginebra (1603), hi introduí les reformes de Trento. Amb Joana de Chantal funda
l’orde de la Visitació. És patró dels periodistes (1622) i Doctor de l’Església (1877).
Els col·legiats i col·legiades difunts el 2019. També s’han volgut donar unes paraules de
condol per David Caminada, el periodista assassinat el passat dimecres 22 de gener
després d’haver estat apunyalat al centre de Barcelona.
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Les comunitats religioses de Manresa han perdut el 40% dels seus
membres en 10 anys
Des del 2008 han desaparegut
tres congregacions a la ciutat:
les germanetes dels pobres, les
serventes del Sagrat Cor i les
paüles
Noemí Badrenas
Regio7 16.01.2020
Les comunitats religioses que hi
ha establertes a Manresa han
perdut en la darrera dècada més
del 40% dels seus membres, segons xifres aportades a Regió7 pel Bisbat de Vic. De fet,
des del 2008, han desaparegut tres congregacions a la ciutat: les Germanetes dels
Pobres, les Serventes del Sagrat Cor de Jesús i les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül (paüles).
Tres de les sis monges dominiques que viuen actualment al convent
de Santa Clara de Manresa, aquesta setmana. Oscar Bayona

Si bé el desembre del 2008 hi havia a Manresa 147 religiosos, repartits en catorze
congregacions (quatre de masculines i deu de femenines), onze anys després la xifra de
religiosos a la ciutat és de 86, repartits en onze congregacions (quatre de masculines i set
de femenines). La davallada és del 41,5%.
En concret, actualment hi ha 61 membres de comunitats religioses menys a la capital del
Bages que fa una dècada. D'aquests, la majoria són dones: les congregacions femenines
existents tenen 30 germanes menys que el 2008 –totes les comunitats han perdut
monges, excepte les josefines de la caritat, situades al carrer Magnet– i cal sumar-hi les
26 monges que formaven part de les comunitats ja desaparegudes (6 filles de la caritat de
Sant Vicenç de Paül, 14 germanetes dels pobres i 6 serventes del Sagrat Cor de Jesús).
Les congregacions masculines han perdut cinc membres: dos els germans de Doctrina
Cristiana (fundadors de La Salle) i tres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
L'envelliment
La disminució de religiosos és una tendència generalitzada a Catalunya, i un dels motius
és la falta de jovent i l'envelliment de moltes comunitats, tal com expressa mossèn Pere
Oliva, delegat episcopal pel Clergat del Bisbat de Vic. Consultat per aquest diari, Oliva
assegura que «l'Església ha de mirar de respondre a allò que l'Esperit de Déu suscita en
les persones, i avui dia potser hi ha més resposta des del món laical: grups de famílies
que volen viure segons Jesucrist, o moviments que senten la necessitat de comunicar la
gràcia de la fe en els seus ambients laborals, veïnals, d'oci...». El capellà admet que
«minven les generacions joves a l'Església» però opina que «la vida religiosa és
necessària i no crec que desaparegui mai».
Davant la falta de religiosos, algunes comunitats incorporen persones vingudes de fora:
«Hi ha comunitats que requereixen l'arribada de nous membres vinguts d'altres països per
sostenir la seva pròpia tasca arreu del món», explica mossèn Oliva, que apunta que
aquest moviment de religiosos «cal entendre'l en el marc del món global en què vivim,
com a grups d'humans que van d'un lloc a un altre».
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Malgrat això, la falta de relleu generacional en el si de les comunitats religioses ha
impactat de ple Manresa els darrers anys i ha provocat la desaparició de tres
congregacions. Les primeres a marxar van ser les germanetes dels pobres, que el 2013
van vendre la seva casa-asil situada
al carrer de les Saleses a l'Orde
Hospitalari de Sant Joan de Déu, i
es van traslladar a altres residències
de les germanetes fora de la ciutat.
El 2014, les serventes del Sagrat
Cor de Jesús van cedir a Càritas la
seva residència del Joc de la Pilota, i
les quatre monges que hi quedaven
van ser reallotjades a Vic. Al final del
2018 la ciutat va perdre les dues
últimes filles de la caritat de Sant
Vicenç de Paül (conegudes com a paüles), que vivien i feien de voluntàries a l'Hospital de
Sant Andreu, després d'anys treballant-hi com a infermeres. Una va ser traslladada a
Barcelona i l'altra a València.

Els reptes de l'Església
Abordar com ha de ser l'Església davant d'una societat que està en constant canvi és un
dels punts que es debatran al Sínode per l'Esperança, presentat a Manresa el mes de
novembre passat. És l'opció escollida pel Bisbat de Vic per posar remei a la crisi que viu la
institució, i que permetrà, durant tres anys, traslladar propostes al bisbe, Romà Casanova,
que en farà la corresponent valoració amb l'Església Diocesana.
Sobre la crisi vocacional, Oliva, igualadí de naixement, cita un passatge de l'Evangeli, on
«Jesús convida els seus deixebles a no tenir por de la tempesta» i recorda unes paraules
del bisbe Romà: «Vivim no una època de canvis, sinó un canvi d'època. I l'Església ha de
donar unes respostes adequades als temps, que atansin les persones a Jesucrist i al seu
missatge, a la fe».
Preguntat sobre els sonats casos de pederàstia, expressa que «és un veritable escàndol
per a tots i l'Església ha de demanar perdó tantes vegades com faci falta». El Bisbat de
Vic, recorda el mossèn, ha aprovat un protocol de mesures de protecció del menor per
lluitar contra els abusos sexuals i ha posat en marxa un canal d'acollida i de denúncia a
disposició de tothom qui ho necessiti.
Capellans casats?
El sínode diocesà té diverses fases: una inicial en què es constituiran grups per donar
respostes; després es formarà una assemblea sinodal que estudiarà les conclusions
proposades pels grups; i, finalment, el bisbe haurà d'aprovar un decret amb tot allò que
vegi oportú i beneficiós per al bisbat i que serà d'aplicació per a tota la diòcesi, segons el
delegat episcopal.
Entre altres temes, hi ha sobre la taula el debat del celibat obligatori i si l'Església ha de
permetre que homes casats puguin ser capellans, fet que sembla necessari en zones
aïllades com a l'Amazones i que el mateix Vaticà defensa. Una altra qüestió de debat és
el paper de les dones, sobre el qual també s'ha pronunciat mossèn Oliva, que creu que
tenen «un paper fonamental en totes les religions i especialment en la cristiana» perquè,
sense elles, «no es podrien dur a terme moltes de les tasques que es fan» i destaca que
el papa Francesc ha constituït una comissió per estudiar el ministeri diaconal exercit per
dones.
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I Edición de los Premios Carisma otorgados por la CONFER
21/01/2020 – IVICON
La Conferencia Española de Religiosos
(CONFER) celebrará el próximo mes de
mayo de 2020 la I Edición de los Premios
Carisma.
Los Premios Carisma tienen como finalidad
reconocer el trabajo que diferentes personas
o instituciones realizan acorde al fin
fundamental de la CONFER: animar, servir y
promover la vida religiosa.
Por ello, la CONFER galardona a diferentes
personalidades a las que se reconocen sus
valores evangélicos en el ejercicio de su
trabajo diario. También se reconoce la labor de personas y/o instituciones comprometidas
con los demás a través de diversos ámbitos de su actividad personal o profesional.
El Servicio de Comunicación de la CONFER ha reunido a una serie de expertos para que
conformen el Jurado. Son los siguientes: Jesús Miguel Zamora, Secretario General de la
CONFER; Eva Silva, Responsable Servicio de Comunicación de la CONFER; José María
Legorburu, Vicepresidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España
(UCIPE); Elsa González, Consejo de Administración de Telemadrid; Santiago Riesco,
Periodista de TVE; José Beltrán, Director de Vida Nueva; Silvia Rozas, Directora de
Ecclesia; Manolo Bretón, Presidente de Cáritas Española; Javier Palop, Director
Ejecutivo Fundación SM y Eva Fernandez, Corresponsal de COPE en Italia y Vaticano.
A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha
decidido otorgar los siguientes Premios Carisma:
o Premio Carisma de Formación y Espiritualidad: Instituto Teológico de Vida
Religiosa (ITVR)
o Premio Carisma de Justicia y Solidaridad: José Luis Segovia, vicario de
Pastoral Social e Innovación de Madrid.
o Premio Carisma de Misión y Cooperación: Solidaridad con Sudán del Sur
(Solidarity with South Sudan).
o Premio Carisma de Educación: Escuelas Católicas
o Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Mari Carmen Álvarez y
Raúl Tinajero
o Premio Carisma de Salud : Fundación Aladina
o Premio Carisma de Comunicación: Ana Medina
o Premio Carisma Fe y Cultura: Espacio O´Lumen
o Premio Carisma de Impacto: Rozalén
o Premio Carisma Especial : Santiago Agrelo Martínez
Expresamos nuestro deseo para que estos Premios Carisma tengan continuidad en años
sucesivos. La entrega de premios, a la que asistirán los galardonados tendrá lugar el
próximo 21 de mayo, a las 18:00 horas, en Auditorio de la Casa de Vacas del Retiro,
Madrid.
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Els santuaris, evangelització de frontera
Glòria Barrete
Catalunya Religió 19/01/2020
Aquesta setmana, i després d’uns mesos de tancament i polèmica, ha reobert el
restaurant i l'hostatgeria del santuari dels Àngels del bisbat de Girona. La reobertura ha
posat de manifest la idiosincràcia i dinàmica pròpies dels santuaris. Llocs de pelegrinatge i
devoció, així com llocs privilegiats on fer una evangelització de frontera.
“Molts santuaris estan situats en llocs paradisíacs”, explica Àngel Rodríguez, periodista i
autor del llibre ‘Maria. Trenta-un santuaris’. També hi ha, però, santuaris en nuclis urbans,
com el santuari de la Mercè a Barcelona, o la capella de la Cinta a la catedral de Tortosa.
“Els santuaris es troben arreu”, reconeix el periodista, “no és característic d’un lloc concret
i determinat”, i això els fa, afirma, “molt populars”.

Però el que sí tenen tots en comú és que els santuaris són llocs de pelegrinatge, llocs de
devoció i advocació a una imatge, i on sovint compten amb una acollida al devot a través
d’un restaurant, una hostatgeria o una botiga de records. Al santuari dels Àngels del
bisbat de Girona la polèmica esclatava en ple estiu. Alguns fidels i assistents van patir
enfrontaments amb el responsable de la gestió del restaurant del santuari. Després d’uns
mesos tancat, el santuari ha obert aquesta setmana a ple rendiment, amb una nova gestió
a càrrec de l’empresa Societat Vitrall.
“Els santuaris acostumen a tenir allotjament com a forma d’acollida”, reconeix Rodríguez.
“No només parlem de la possibilitat de dormir, sinó també de poder prendre quelcom i
inclús comprar algun record”. La persona que porta l’hostatgeria i acollida en un santuari,
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explica Rodríguez, “ha de ser conscient que en un santuari venen devots i sobretot saber
que no és el mateix portar un restaurant d’una cadena que el restaurant d’un santuari”.
S’ha de tenir en compte, explica, que a un santuari puja gent molt devota i alhora gent que
s’hi atansa per motius esportius o culturals. “Al santuari dels Àngels, per exemple, pugen
molts ciclistes i caminadors”.
I és per això que Rodríguez també reconeix els santuaris com
un lloc d’evangelització de frontera. Un lloc on s’hi atansa tot
tipus de públic, “devot i no devot”, i on el capellà hi juga un
paper fonamental en l’acollida. “Penso que els rectors de
santuaris tenen molt en compte que no es pot fer la mateixa
homilia en una parròquia i en un santuari”. El problema, però,
és la manca de capellans. Abans els santuaris tenien
l’anomenat ‘capellà custodi’. “Em penso que ara només pot
passar això a Montserrat”, i el que és habitual actualment és
que un capellà s’hagi d’ocupar de diverses parròquies i d’un
santuari al mateix temps.
Davant d’aquest obstacle i advocant per una acollida més
constant en els santuaris, Àngel Rodríguez veu en els laics una
figura necessària. “Per poder tenir un santuari obert, per
atendre aquella persona que vol posar un ciri o comprar un
record, cal comptar amb les mans dels laics”.

Signatura de donació entre les germanes Clarisses i l'arquebisbat de
Tarragona

Arquebisbat de Tarragona, 29 gener 20
Aquest dilluns, dia 27 de gener, les germanes Clarisses han fet donació a l’Arquebisbat de
Tarragona de la propietat del Monestir-Santuari de la Mare de Déu de la Serra de
Montblanc. La voluntat de l’Arquebisbat és destinar aquesta propietat a l’ús pastoral tot
potenciant el Santuari com a centre d’espiritualitat.
El conveni ha estat signat per la Gna. Núria Viñas, abadessa del Monestir de Santa Clara
de Reus, com a representant d’aquesta Congregació, i l’arquebisbe metropolità de
Tarragona, Mons. Joan Planellas.
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Arranca la campaña #Invulnerables,
dirigida a la superación de la pobreza infantil
Impulsada por Sor Lucía Caram, el Padre Ángel y con la colaboración
de la Obra Social “la Caixa”

Madrid, 22 de enero del 2020.- Hoy ha tenido lugar en CaixaForum Madrid la
presentación de la campaña #Invulnerables, impulsada por Sor Lucía Caram y el Padre
Ángel. Ambos han protagonizado el acto ante un público que ha contado con la presencia
de reconocidos artistas, periodistas, empresarios, políticos e influencers.
La campaña se presenta bajo el lema Contra la pobreza infantil, contigo somos más
fuertes. El objetivo es visibilizar una realidad palpable: en España, uno de cada tres
niños se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Es una pobreza cercana,
“de kilómetro cero”, que se hereda de padres a hijos. Para ello, “la Caixa” ha abierto un
canal de recaudación de microdonativos que se destinarán a programas contra la pobreza
infantil de la Asociación Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel, y del
programa #Invulnerables a través de la Fundació Convent de Santa Clara, dirigida por
Sor Lucía Caram: somosinvulnerables.org
La presentación ha iniciado con la lectura del manifiesto de la campaña a cargo de
Gabriel Prat, presidente de la Fundació del Convent de Santa Clara, y posteriormente el
conductor del acto, el exjugador de baloncesto y actual divulgador motivacional, Sergi
Grimau, ha entrevistado Sor Lucía y el Padre Ángel.
Dirigiéndose al público, Sor Lucía ha lanzado un mensaje de ayuda: «Necesitamos que
nos ayudéis a amplificar el mensaje, para que entre todos consigamos que los niños
puedan seguir jugando, que sean niños y que puedan ser aquello que quieran ser; que
podamos romper el círculo de la pobreza hereditaria; que podamos igualar oportunidades;
y que consigamos, juntos, desde el KM0, que a todos los niños les merezca la pena vivir,
ser felices y puedan disfrutar del bienestar junto a sus familias».
El resto de la jornada ha sido una invitación a la sociedad civil, empresas y entidades para
realizar acciones concretas a lo largo del 2020 que contribuyan a la superación de la
pobreza infantil. Una de ellas es la difusión en redes y promoción de actividades utilizando
los hashtags: #Invulnerables #PorLaInfancia.
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El Grupo Woman creado por Aaron Vivancos ofreció un zapateo especial que llenó a la
sala de buenas vibraciones.
Al acto asistieron en representación de CONFER el administrador, Hno Jesús Juárez de
La Salle y en representación del Provincial de los Dominicos de Hispania, Fr Juan Carlos
Cordero O.P.
Contra la pobreza infantil, contigo somos más fuertes, es el lema de la campaña.
La campaña #Invulnerables cuenta con la colaboración de CaixaProinfancia, el
programa de la Obra Social “la Caixa” que desde hace más de 10 años atiende a familias
de menores en situación de vulnerabilidad mediante una red de más de 400 entidades
sociales en las 17 Comunidades Autónomas. Su objetivo es promover nuevas formas de
atención enfocadas al desarrollo social y educativo, a través de un conjunto de ayudas
bajo la metodología establecida por el programa.
*El programa #Invulnerables nació en Manresa, Catalunya creando a día de hoy 14
redes de trabajo conformadas por administraciones locales y entidades sociales. Su labor
se basa en el impulso de iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades y la
colaboración público-privada. Desde que se puso en marcha hace tres años hasta hoy, se
han atendido a más de 1.000 familias y 1.600 niños.

La Asociación Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel al frente, tiene como objetivo
principal la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad
por lo que ha ido adaptándose a las distintas realidades sociales que ha ido teniendo
España y el resto del mundo a lo largo de sus años 58 de historia. En respuesta a la
pobreza infantil en nuestro país, Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha toda una Red
de Recursos Sociales, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros
nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de
precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales.
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Eduard Ibáñez: “Tenim un laïcisme que genera problemes
a la llibertat religiosa”
El Punt 26 gener 2020. Mireia Rourera
Justícia i Pau. Eduard Ibáñez (Barcelona 1969), llicenciat en dret i enfilosofia, està lligat,
des del 2002, a Justícia i Pau. Primer, va ser director d’aquesta associació de l’arxidiòcesi
de Barcelona i, després, president de l’entitat a tot l’Estat (del 2010 al 2018). Docent a la
Facultat de Filosofia de la URL, és president de la Fundació Catalunya Religió i membre
del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona.

Eduard Ibáñez, doctor en dret penal i llicenciat en filosofia,
a la seu de Justícia i Pau de Barcelona JOSEP LOSADA.

Eduard Ibáñez acaba de publicar un llibre sobre la llibertat de consciència i religiosa, un
dret fonamental “vinculat a la dignitat de la persona” i reconegut en tots els tractats
internacionals i en les constitucions dels països democràtics. L’autor, però, sosté que
aquests drets són constantment trepitjats, i no només en països on no hi ha democràcia.
Diu que també a casa nostra.
Amb el llibre vol denunciar els milers de cristians perseguits per Estat Islàmic o,
més recentment, la persecució del nou govern de l’Índia contra musulmans i
cristians.
Un dels objectius del llibre era denunciar que encara hi ha molts països on es persegueix
les religions. Un altre objectiu era denunciar –posant-hi molta distància– que localment, i
estic parlant de Catalunya, a molta gent ens preocupa que hi ha un laïcisme que genera
problemes per la llibertat religiosa. Em preocupa un laïcisme que vol arraconar o marginar
el fet religiós de l’esfera pública: que vol treure la religió de l’escola, que pretén eliminar la
religió dels mitjans de comunicació, que no tolera l’expressió de la religió al carrer... Puc
constatar que la llibertat religiosa és un dret poc conegut i, sobretot, mal entès.
Manté que el discurs religiós ha de poder intervenir en l’opinió pública i decisions
polítiques.
L’argumentació recolzada en arguments religiosos també ha de tenir el seu espai. Els
poders públics han de prendre decisions, primer, d’acord amb els drets humans, segon,
amb els criteris constitucionals de cada país i, després, d’acord amb les majories
democràtiques. Però això no vol dir que les argumentacions de tipus religiós s’hagin de
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deixar de banda. Rebutjar un argument perquè té darrere un fonament religiós no és
democràtic. Una altra cosa és que aquest raonament i per qüestions de majories
democràtiques acabi sent acceptat o no, però censurar-lo d’entrada perquè és religiós –o
perquè és ateu, com passa en altres països– no és democràtic.
Manté que a Catalunya i a l’Estat això passa perquè la religió encara té mala
premsa.
Exacte. Un argument religiós o plantejat per una institució religiosa ja d’entrada topa amb
un prejudici que li resta legitimitat, quan, pel que fa a la legitimitat, hauria de tenir
exactament la mateixa que una institució atea. Al nostre país, tenim un prejudici religiós,
unes raons històriques molt profundes que tenen a veure amb com s’ha manipulat i s’ha
utilitzat políticament el fet cristià religiós, i particularment catòlic. També té a veure amb la
secularització que hi ha hagut a Europa els darrers segles. A Catalunya, el prejudici pel fet
religiós és molt fort i això vulnera la llibertat religiosa.
...?
La llibertat religiosa, precisament i d’acord amb els tractats
internacionals, empara poder manifestar públicament les
pròpies creences, compartir-les, celebrar-les, fer-ne
“propaganda”... I aquí sembla com si la religió hagués de ser
només en la intimitat de la consciència. I no. Que l’Estat sigui
laic vol dir que no s’ha d’identificar amb cap opció religiosa,
però sí que ha de tenir en compte en les seves polítiques que
la societat és multireligiosa.
La religió encara es veu com quelcom endarrerit. També el tema de la pederàstia ha
fet mal a la imatge del catolicisme.
Totes les religions, com tot fenomen social, tenen dintre seu episodis i factors patològics,
la problemàtica de la pederàstia, per exemple. També hi ha els casos de les sectes, el
fonamentalisme, la violència vinculada a lluites religioses... Però això són les patologies
del fet religiós! El fet religiós no són les seves patologies. En el fet religiós predomina la
gent que, des de les seves conviccions religioses, treballa pel bé comú, pels drets
humans, contra la pobresa.
Assegura que “la redacció o algunes interpretacions d’algunes normatives de
protecció dels col·lectius LGTB presenten el risc d’introduir restriccions a la
llibertat ideològica i religions i la llibertat d’expressió”. Expliqui-ho.
Sí, aquí hi ha una via clara per vulnerar la llibertat religiosa. Tot depèn de com s’interpretin
aquests articles. Sé que em poso en terreny delicat, però posaré un exemple: el bisbe de
Solsona va fer una reflexió en relació l’homosexualitat [va suggerir que l’homosexualitat
pot estar vinculada amb l’absència de la figura paterna en el procés d’educació dels nens i
els adolescents] i se li van tirar a sobre i es van considerar aquelles reflexions un atemptat
als drets humans i homofòbiques. Aquí és on hi ha l’error. Aquelles declaracions, amb què
hi pots estar d’acord o no, s’emparaven en el seu dret a la llibertat d’expressió i a la
llibertat religiosa. Una altra cosa és quan en una declaració es fa una incitació directa a la
discriminació d’un col·lectiu; això sí que cau fora del terreny de la llibertat religiosa o de la
llibertat d’expressió. Però aquelles declaracions no ho eren. Dic que certes normes que
protegeixen tots aquests col·lectius sovint s’han volgut interpretar per impedir que algunes
persones o institucions religioses s’expressin lliurement en aquest terreny i, fins i tot, estan
promovent una certa autocensura, per por a ser denunciats per opinar en aquest àmbit. I
això és molt perillós. En aquests temes, s’està fent una interpretació de la legalitat per mi
restrictiva de la llibertat religiosa.
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la protecció dels menors
Les Dominiques expliquen com enfortir la xarxa de protecció
als menors a Vallirana
Catalunya Religió 26/01/2020
La Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament va presentar aquest dimecres al
col·legi de Vallirana el sistema de protecció al menor que té implantat a les set escoles de
la seva xarxa educativa. En un acte a l’escola de Vallirana es va explicar a la comunitat
educativa, famílies i institucions implicades en la protecció del menor el sistema que s’ha
elaborat els darrers anys. Es va destacar l’educació emocional com a factor clau de
prevenció i empoderament dels infants i joves. I, sobretot, la necessitat de comprometre-hi
tota la comunitat educativa i tota la societat. Com més implicació de tots, més tupida és la
xarxa de protecció dels menors.

Pilar Contreras, directora general de Centres Concertats i Centres Privats del
Departament l’Educació de la Generalitat de Catalunya, va tancat l’acte i va recolzar el
plantejament global del sistema de prevenció i actuació de les Dominiques: “Ho esteu fent
molt bé”. Contreras va fer una crida als alumnes i famílies a aprofitar els instruments de
protecció del sistema: “que tothom es comprometi a ajudar, a no callar”.
La representant del Departament d’Educació va agrair la participació en l’acte de
representants de les associacions de pares i mares dels Mossos d’Esquadra i d’un dels
centres educatius públics de Vallirana, l’IES Vall d’Arús. Contreras va demanar que no es
confronti el sistema públic i concertat davant d’un repte que cal respondre en xarxa. El
que cal fer és “emmirallar-se en els qui ho fan bé”. Finalment va agrair “la valentia amb la
que parleu del tema després del que s’ha viscut a Vallirana els darrers temps. Us felicito
per la manera d’actuar”.
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"La nostra prioritat"
La presidenta de la Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament, la germana
Arantxa Sanz, també va destacar “el compromís de l’escola de Vallirana i de totes les
escoles cristianes i del país en la protecció dels menors”. Els alumnes “han de ser la
nostra prioritat i és el que ens han mogut sempre, perquè tota acció ha d’estar pensada
pel seu propi bé i futur”.
Sanz va recordar que fa uns mesos l’escola de Vallirana va ser “centre de polèmica i
controvèrsia” i que “hi ha hagut dolor i patiment” però que la resposta és “l’acció conjunta
de tota la societat”. Va explicar que la Fundació té una “compromís explícit i irrenunciable”
i que aposta per “una xarxa que ens protegeix i ens acompanya. Una xarxa formada per
molts nusos. Com més nusos, més tupida, més extensa, més forta i més connectada...
més segura i més confiança genera”.

En els parlaments finals, també va intervenir el secretari general de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, el pare Enric Puig. Va remarcar el compromís de “totes les
escoles cristianes” en la protecció dels menors i la seu treball d’implantació de protocols,
programes i sistemes d’actuació i prevenció. Representant l’Ajuntament de Vallirana, va
intervenir la regidora d’Educació, Isabel Villafaina, que també va reconèixer “el
compromís de la direcció de l’escola” i el treball realitzat. Alhora va expressar el
compromís d’enfortir el treball conjunt de tots els agents socials i institucions de la
població contra l’assetjament.
“Alumnes que es cuiden els uns als altres”
La psicòloga de l'escola Domiques Vallirana, Gemma Carbó, va presentar el sistema de
protecció dels menors que s’ha treballat els darrers anys i s’ha implantat a les set escoles
de la Fundació de les Dominiques. “El cor del nostre sistema és que els alumnes es cuidin
els uns als altres”, va explicar Carbó com a exemple de la centralitat que té l’educació
emocional en la protecció dels alumnes. Va recordar que els educadors i les famílies “no
som jutges, ni metges, ni policies” i que la clau en l’entorn educatiu “és treballar junts:
quan més units estiguem professors, alumnes i famílies, més espais de protecció”.
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La presentació va incloure també una taula rodona amb representants de diversos sectors
implicats en la protecció dels menors. Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya,
Miquel Mateo va explicar que la prioritat de tots els protocols que s’han aplicat en aquest
àmbit “és que els menors se sentin protegits en les nostres escoles i que tots siguem
capaços d’escoltar i detectar”. La directora de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, Maria Bajo,
va destacar la importància de dedicar hores i recursos a la prevenció i que es generi “la
confiança de la famílies amb la comunitat educativa”.
El caporal dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç
dels Horts, Marc Solans, va destacar la tasca
preventiva que realitzen des de la policia amb
formació a les escoles, especialment en els riscos
dels menors que s’endinsen sense formació i
acompanyament en el món digital. Sobre els casos d’assetjament va insistir en la
mediació com forma més efectiva per tractar-lo, “perquè la denúncia sempre ha de ser
l’últim recurs”.
Finalment la presidenta de l’AMPA de les dominiques de Vallirana, Marta Yebra, va
descriure el compromís necessari dels pares i mares en aquesta xarxa: “el sistema de
protecció ens ha d’aportat tranquil·litat a les famílies però al mateix temps ens demana
una gran responsabilitat”. També va demanar ser conscients que “és igual d’important el
que li pugui passar al nostre fill si és assetjat, que veure què podria portar als nostres fills
a ser assetjadors”.
La directora de les Dominiques de Vallirana, Ana Fernández, va obrir l’acte traslladant “la
nostra preocupació i el nostre compromís amb la defensa dels menors, que no ve d’ara”. I
que l’objectiu de l’acte era compartir el treball fet: “explicar, compartir les nostres
experiències i sumar. Aquesta és la millor manera de contribuir a la defensar del menor”.

L’acte es va tancar amb una intervenció de representants dels alumnes de 4t d’ESO. Amb
una xarxa de llana van mostrar de manera visual “la xarxa que ens protegeix” i com “ens
sentim recolzats pels nostres professors”.
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Pren-ne nota
actes, activitats, cursos,
seminaris, informacions, conferències,
exercicis, presentacions…
Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Taller
de Cal·ligrafia

Iniciació a la lletra gòtica rotunda.
Nivell zero
amb la gna. Conxa Adell
Cal inscripció prèvia
Més informació [clic]

dissabte 1 de febrer
de les 9.45 del matí
a les 6 de la tarda

Agrupació Coral Matadepera
direcció: Rosa Ribera

Concert

cantata Tapestry of light
de Joseph M. Martin

diumenge 2 de febrer
a les 12 del migdia

preu: taquilla inversa

Taller d’Evangeli

Lectio divina en grup
amb la gna. Catalina Terrats

diumenge 2 de febrer
a les 5.45 de la tarda

La Regla de Sant Benet i la família

La Regla
de Sant Benet,
una eina actual

organitza Amigues i Amics
de la Comunitat del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les

diumenge 9 de febrer
de 10 del matí
a 5 de la tarda

Cal inscripció prèvia
Cartell [clic]

Taller de
Constel·lacions
Familiars
i Teràpia
Sistèmica
Recés
de Quaresma

El dirigeixen
Andreu Adrover Tirado
i Tòfol Salas Covas

del divendres 21
al diumenge 23 de febrer

Més informació [clic]
Preparem la Pasqua del Senyor
Cal inscripció prèvia si us quedeu a dinar

dissabte 29 de febrer
de les 10 del matí
a les 5 de la tarda
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Germanes Josefines de la Caritat

|

Terrassa – Vida Consagrada

Secretariat de la Comissió Episcopal de Migracions
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Oficina Afers Religiosos. Ajuntament de Barcelona
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Inscripció prèvia aquí
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Fundació Joan Maragall / Blanquerna Observatory

Dilluns dels Drets Humans
Podem relacionar la dignitat amb la mort? De què parlem quan ens referim a la idea de
“mort digna”? Són molts els debats i polèmiques obertes que es generen al voltant de
l’etapa final de la vida i en aquesta sessió abordarem la qüestió de la mort i el dret a la
vida des de perspectives com la bioètica o l’acompanyament en l’etapa final de la vida.
dilluns, 3 febrer de 2020, 19h
Sala d'actes Cristianisme i Justícia,
Roger de Llúria 13, Barcelona
Ponents:
Montse
Esquerda,
metgessa i directora general de l'Insitut
Borja de Boètica (URL), Ernest
Botargues, educado i cap d'acció
social de l'Escola Pia. Voluntari
d'acompanyament a la mort
Coordinació: Mireia Prats, reportera
de TV3 i professora de periodisme a
Blanquerna.
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Premi Mundo Negro 2019 a la fraternitat
Premi Mundo Negro 2019 a la Fraternitat: Achaleke Christian
Achaleke Christian Leke va nèixer a Kumba,
Camerun. Diplomat en ciències polítiques amb un
postgrau en Relacions Internacionals a la
Universitat de Yaundé i un màster en Conflictes,
seguretat i desenvolupament a la universitat de
Birminghan.
Però més enllà del seu perfil acadèmic, la figura
d'aquest jove camerunès destaca pel seu
compromís en la resolució de conflictes a través
de la Local Youth Corner (LYC). En aquells llocs
on treballa el missatge que ofereiz Achaleke es
tan senzill com sòlid: "per assolir la pau, hem
d'educar els nostres joves per a que entenguin
que malgrat la nostra raça, religió o ultura, som
iguals".
Entrada lliure
Divendres 7 febrer 2020, 19h
Sala d'actes Cristianisme i Justícia, Roger de
Llúria 13, Barcelona
Convoca i organitza: Mundo Negro-Missioners combonians, Oxfam Intermón, Cristianisme
i Justícia, Mans Unides, Wiriko (artes y culturas africanas)

Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)
La interculturalidad en la vida
religiosa: la Hna. Pat Murray contesta
a sus preguntas

19
febrero,
horas
(hora
de
ENCUENTRO EN LÍNEA

14-15.30
Roma)

Español
https://zoom.us/j/548839374
English
https://zoom.us/j/936425168
Italiano https://zoom.us/j/453881104
Français https://zoom.us/j/553528640
Inscripción en línea aquí
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Justícia i Pau

Fundació Escola Cristiana. Amb el suport de l’URC

Inscripcions
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FECC INFORMA núm. 756 Data: 27.02.2020
Les propostes de nova normativa han de garantir drets, no conculcar-los
No podem permetre que ens utilitzin
Després de saludar-vos ben cordialment i de desitjar-vos una bona setmana, us anunciem
que aquest editorial serà més extens que l’habitual. Ho considerem necessari a partir de
dues qüestions ben concretes: les propostes de decrets que planteja el Govern i les
trobades territorials relacionades. Cal que tingueu coneixement de com està la situació
actual.
Dijous passat, dia 23 de gener, enviàvem un correu a titulars i directors de les escoles on
informàvem de la recepció del projecte de decret regulador de la programació de l'oferta
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
Us fèiem una sèrie de consideracions i demanàvem, finalment, que,si després de valorarho ho consideràveu oportú, ens féssiu arribar les vostres observacions, que recolliríem en
les al·legacions que les patronals presentaran al Govern.
Hem sabut també,a partir de la informació que alguna institució ens heu fet arribar, que
diverses autoritats del Departament han programat una sèrie de trobades territorials amb
els titulars dels centres concertats, per donar a conèixer el contingut dels dos projectes de
decret: el ja esmentat de programació i admissió i el de concerts educatius. Sabem
que,com a mínim,i de moment, s’ha celebrat una reunió a Lleida i que és prevista una
altra a la Catalunya Central.
Perquè us hem demanat al·legacions? Cal, primer, un aclariment tècnic que intentarem
explicar el més planerament possible. Té a veure amb el procediment d’elaboració de les
normes. Parlem d’un decret, d’una normativa que desplegarà continguts ja previstos a
les lleis, que tindrà caràcter general, que s’aplicarà a un col·lectiu de persones i que té
una vocació de continuïtat en el temps -per exemple, l’actual decret, el 75/2007, té quasi
tretze anys de vigència-. Una norma d’aquest tipus necessita d’un procediment,
regulat per les lleis, per a la seva elaboració i aprovació. Un dels requisits és que els
projectes de decrets s’han de sotmetre a un període de consulta i participació, coneguts
com a tràmit d’audiència i tràmit d’informació pública. El tràmit d’audiència consisteix que
l’administració fa una consulta a diferents persones o entitats interessades en el projecte
de decret. La informació pública s’adreça a la totalitat de la població. El primer és més
tancat, més específic. El segon és general, ja que tothom que vulgui hi pot participar. El
primer és obligatori. El segon, no. Vet aquí la gran diferència.
Voldrà l’administració sotmetre aquest projecte de decret a les al·legacions que des de la
societat en general puguin realitzar-se? No ho sabem. Però considerem que,si es
produís la convocatòria d’aquesta informació pública, les respostes que
l’administració hauria de rebre des del nostre col·lectiu haurien de ser nombroses i
contundents.Titularitats, equips directius, persones treballadores, pares i mares, alumnes
si s’escau, hi haurien de participar. Amb el suport de la FECC, respectant al màxim la
llibertat de cadascú.
Mentrestant, el tràmit d’audiència s’ha adreçat a institucions molt determinades. Les
entitats patronals, els sindicats, les confederacions d’AMPAs... Podeu imaginar que, com
a entitat representativa, la FECC en farà les al·legacions que consideri adients, que són
unes quantes i que coneixereu. I les vostres aportacions sempre seran benvingudes.
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S’ha obert unavia negociadora amb el Departament sobre el projecte de decret de
concerts, i esperem mantenir la via del diàleg. Us ho hem anat explicant en diversos
editorials en aquest mateix FECC Informa, com ara els de 17/06 i del 8/07/2019. Dins la
raonable discreció que se’ns ha demanat, les trobades es realitzen en un ambient
constructiu, com entenem que s’han de dur a terme, però on s’han constatat notables i
rellevants diferències sobre algunes matèries, com ara la manifestació de la llibertat
d’ensenyament que defineix el concert educatiu, la concepció i materialització de la
‘programació educativa’ que pretén l’administració i els seus efectes sobre el concert...N’hi
ha d’altres que encara s’han d’abordar.
Els criteris no estan, ni molt menys, tancats. I si a tot això hi sumem algunes actuacions
del Conseller, que podem qualificar d’interferències i que en algun cas han suposat, a
iniciativa del sector, la suspensió de les trobades, podeu suposar que una cosa és
l’esperit constructiu i cordial que presideix les reunions i una altra, molt diferent, que
aquest esperit es traslladi a consensos rellevants.
Però és que, a més, no s’ha negociat absolutament res del projecte de decret de
programació i matrícula. Hem tingut coneixement del seu contingut, però no s’ha
establert cap procés negociador al respecte. Difícilment podem estar d’acord sobre
quelcom que no hem tingut oportunitat de tractar. També és del tot fals que les
patronals us hàgim amagat informació. Aquesta afirmació ens produeix indignació, i ja
ho traslladarem a l’autoritat corresponent. No es poden trencar els principis de bona fe i
de legítima confiança de manera tan barroera. L’Administració llença missatges que no
provoquen més que desconfiança en el sector i en els seus representants, i això és
inadmissible.
Intervé el Síndic? Pel que ens dieu, l’Administració afirma que el projecte de decret recull
els suggeriments que el Síndic li ha fet arribar. No pensem que els hagi recollit tots. I ho
heu de saber. Si es parla del ‘Pacte contra la no segregació’ com si fos un element
absolutament definitori del nou decret, el Pacte no és una norma. Però és que, a més, en
les PROPOSTES PER A UN NOU DECRET I PER A NOUS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ,
el document que el Síndic lliurà al Conseller i que és fruit de les deliberacions de la
Comissió creada al respecte, es recullen principis i suggeriment d’actuació per a
incorporar al nou decret. Principis o reflexions com ara:
•Una de les causes de la segregació escolar continua essent la segregació residencial, i
que la simple reproducció a l’escola de la composició social del barri en entorns
socialment desafavorits no representa una solució prou efectiva per combatre la
segregació escolar dels municipis (pàg. 4).
•Les bones pràctiques en règims d’admissió d’alumnat s’orienten a combatre la
segregació escolar per raons socioeconòmiques, dins dels límits que estableix el marc
legal vigent en matèria d’educació, i que permetin conjuminar de manera més efectiva
l’equitat i la llibertat d’elecció de centre. Cal donar resposta a dèficits en la lluita contra la
segregació escolar com ara (...) l’infrafinançament de les polítiques d’escolarització
equilibrada d’alumnat. (pàg. 3)
•La suficiència financera és imprescindible per a garantir el principi de gratuïtat. El
finançament del Servei d’Educació de Catalunya s’ha de regir per criteris de suficiència
(art. 197 LEC), que garanteix la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments obligatoris
i dels declarats gratuïts, a través de la dotació dels recursos econòmics necessaris dels
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació
educativa (art. 199 LEC).(pàg. 7)
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•El dret d’elecció de centre, que no suposa necessàriament accedir a la plaça escolar
sol·licitada en el procés d’admissió, s’ha de conjuminar ambel dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats a través de la programació general de l’ensenyament, que ha de garantir la
qualitat de l’educació, l’equitat en l’escolarització de l’alumnat i la possibilitat d’escollir
centre. (pàg. 8)
•Es contemplen els recursos addicionals, que l’Administració educativa ha d’aportar als
centres públics i concertats en funció de les necessitats educatives específiques i la
tipologia de les famílies de l’alumnat que atén el centre i en funció de les característiques
socioeconòmiques de la zona (art. 48.5 LEC). El finançament addicional ha de permetre,
als centres en què s’apliqui, la gratuïtat total de l’horari escolar(art. 201.1 LEC). En cas de
les subvencions per a alumnat amb necessitats educatives específiques, la gratuïtat ha de
ser per a aquesta tipologia d’alumnat. (pàg 57)
•I es parla també dels criteris d’accessibilitat econòmica i de no-exclusió de les activitats
escolars, i per això l’Administració educativa dota els centres públics i concertats del
finançament suficient i adequat. L’Administració educativa estableix els ajuts necessaris
per garantir l’accés de l’alumnat socialment desfavorit a les activitats complementàries, als
serveis escolars i a les activitats extraescolars, en funció de les seves característiques
socioeconòmiques (art. 6.3, 50.3 i 202 LEC). Els ajuntaments també estableixen ajuts per
a l’accés a activitats complementàries, serveis escolars i activitats extraescolars. (pàg.
59).
Com podeu veure, les conclusions de la Comissió que el Síndic lliura al Conseller no
tenen res a veure amb la possible ‘acceptació incondicionada’ que fan els centres
concertats de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. No
ens neguem a admetre’ls. Però la coresponsabilitat és de tots. I l’Administració no pot
fallar. I, lamentablement, incompleix no ja aquests suggeriments o línies d’actuació, sinó
directament la llei que l’obliga a finançar els centres de manera adient i suficient. O és
que no és del tot constatable que les escoles acollim aquests alumnes fent-nos
càrrec dels milers d’euros de despesa que suposa la seva atenció i dels que
l’Administració no només no en vol saber res, sinó que llença missatges esbiaixats,
tendenciosos i injustos? O ens ha de passar com amb el ‘Pla de Xoc’ de Barcelona, que
el Consorci està venent com un gran èxit on alP3 dels centres concertats, dels 168
alumnes integrats en el programa del Pla de Xoc, s’ha resolt que només rebran ajut 27.
Ens pertoca de nou als centres concertats assumir aquest cost. Intolerable.
Què diu la llei, sobre la programació educativa? Ens remetem a la llei no perquè sigui
l’única referència possible, sinó perquè imaginem que el consens no s’acabarà de produir.
La LODE afirma “La llibertat d'ensenyament, que s'ha d'entendre en un sentit ampli i no
restrictiu, com el concepte que abraça tot el conjunt de llibertats i drets en el terreny de
l'educació. Inclou, sens dubte, la llibertat de crear centres docents i de dotar-los d'un
caràcter o projecte educatiu propi (...) Inclou, així mateix, la capacitat dels pares de poder
elegir per als fills centres docents diferents dels creats pels poders públics, així com la
formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions (...) La Llei
encarrega la provisió de l'educació obligatòria en règim de gratuïtat a la xarxa dual
integrada per aquests dos últims tipus de centres. La regulació d'aquesta s'assenta en dos
principis d'importància capital en el sistema educatiu dissenyat per la Constitució,
programació i participació, el joc dels quals fa possible el cohonestament equilibrat del
dret a l'educació i de la llibertat d'ensenyament. A l'Estat i a les comunitats autònomes,
per mitjà de la programació general de l'ensenyament, correspon assegurar la
cobertura de les necessitats educatives (...) Aquesta programació ha d'assegurar
simultàniament el dret a l'educació i la possibilitat d'escollir centre docent dins
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l'oferta de llocs escolars gratuïts, ja que aquesta llibertat no existeix vertaderament
si aquell dret no està assegurat per a tothom”
La LOE “també tracta de la compensació de les desigualtats a través de programes
específics desenvolupats en centres docents escolars o en zones geogràfiques on sigui
necessària una intervenció educativa compensatòria, i a través de les beques i ajudes a
l’estudi, que tenen com a objectiu garantir el dret a l’educació als estudiants amb
condicions socioeconòmiques desfavorables. La programació de l’escolarització en
centres públics i privats concertats ha de garantir una distribució adequadai equilibrada
entre els centres escolars dels alumnes amb necessitat de suport educatiu”.
I la LEC “regula explícitament les qüestions relatives al dret individual i de les famílies a
l'educació, les obligacions correlatives dels poders públics en matèria de programació
del sistema educatiu, tot garantint el dret a l'educació i l'harmonització d'aquest
amb els drets individuals dels alumnes, les famílies o els tutors, el dret a la creació i
la direcció de centres, les previsions de finançament del sistema i l'ordenació de les
etapes educatives”.
I si no es tenen en compte aquests principis, no només no donem compliment als
mandants legals, sinó que configurem un tipus de societat que no és la que entre tots ens
hem atorgat. No és tolerable.
No podem deixar de repetir que la conducta de l’Administració al voltant dels concerts
educatius no pot estar dirigida per directrius d'eminent pes polític, sinó que ha de basarse en la tutela al dret fonamental dels educands a rebre l'ensenyament bàsic
obligatori de forma gratuïta, a la llibertat de creació de centres docents reconeguda
constitucionalment, i en el servei objectiu a l'interès públic que ha d'inspirar la seva
actuació. Per això els poders públics estan obligats a possibilitar l'exercici dels drets per
part dels ciutadans. Cal subratllar que l'opció religiosa i moral és bàsica quan d'educació
es tracta i, per tant, l’Administració no pot pretendre que aquesta expectativa dels
pares pugui cobrir-se de qualsevol manera, o simplement desconeixent-la, per
raons tan prosaiques com la del respecte d'uns contingents fixats en funció no de
la demanda real dels pares, sinó de les preferències de l'Administració educativa
per un determinat model d'escola. I per fer possible l'exercici d'aquests drets en totes
les capes socials, amb un ensenyament obligatori i gratuït, és imprescindible el
finançament en les mateixes condicions per part de les administracions educatives
del Servei d’Educació de Catalunya. Perquè no es pot entendre la concessió d'una
llibertat per part del'Estat sense que, tot seguit, aquest proporcioni als ciutadans els
mitjans necessaris per exercir-la plenament.
Si el que l’Administració pretén és que els qui volen anar a un centre no ho puguin fer
perquè les places estaran reservades per a uns altres,i els qui no hi volen anar els
obligaran a matricular-se perquè tots estiguin ben repartits, organitzat i preparat tot el
sistema per aconseguir-ho, està molt equivocada. La coresponsabilitat és cosa de tots, i
no es pot pretendre conculcar drets a base d’establir normes que no els respecten. No és
aquest el camí. Ho hem de fer saber alt i clar.
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30

dj

Dia de la No-violència i la Pau

FEBRER
1
2
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8
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17
18
24
26
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada - vigília
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Jornada de Formació Permanent
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Junta directiva de l’URC
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra

3
3-8
6
11
14
20
21

dl

Dia mundial de les zones humides
Setmana mundial per a l’Harmonia interreligiosa
Dia internacional contra la mutilació femenina
Dia mundial del malalt
Dia de l’amistat
Dia mundial de la justícia social (ONU)
Dia mundial de l’idioma matern

dj
dm
dv
dj
dv

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@Religiosos.cat

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com http://www.urc.cat
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