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Exhortació Apostòlica Postsinodal del papa Francesc

FÒRUM: Filtrar l’Evangeli en el
món que vivim

D’entrada

Sense sortida no hi ha transformació
Les grans transformacions a la vida d’una persona, el seu viatge iniciàtic, no parteixen
gairebé mai d’una meta precisa i controlada. Existeix un major convenciment que cal marxar
d’on un està, que a on s’ha d’arribar. Deixar la zona de confort és el preu sense el qual és
impossible entreveure nous horitzons. La ruptura, sovint és tan dolorosa, que no s’afronta.
Es continua en la tebior, en l’adotzenament, en la (in)satisfacció de la realitat quotidiana.
Partir de la seguretat present cap a qui sap on em pot portar el viatge sembla un mal negoci.
Perquè neixi una nova realitat ha de morir l’anterior: «Si el gra de blat, quan cau a la terra,
no mor, queda ell tot sol, però si mor, dona molt de fruit» (Jn 12,24).

Abraham és un personatge bíblic d’enorme importància i gran complexitat. Segons la
narració del Gènesi, rep una indicació de Déu: «Ves-te’n del teu país, de la teva família i de
la casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré» (12, 1ss). El text recorda que tenia
setanta-cinc anys. A primera vista, no sembla una bona edat per a canvis tan radicals. No
obstant això, decideix seguir les indicacions divines i marxa arriscant perdre-ho tot en
recórrer camins desconeguts i en travessar pobles adversaris. No sap gaire bé on va. Anar
a la terra que Déu li mostrarà. Molt poques dades per a tanta moguda. Molt poques
seguretats per a tant de risc. La fe traduïda en confiança. No importa tant el camí, sinó
saber-se en mans de qui s’està. Teodor Suau va titular un llibre seu des d’aquesta
perspectiva: Més important que la meta és el camí. La dinàmica econòmica i empresarial
ens imposa metes, resultats, objectius… En la vida espiritual, els criteris són diferents. Es
tracta de marxar, com a primer pas per a la conversió, per al canvi. El papa Francesc
sempre proposa una Església «en sortida». Sense aquest primer pas, res és possible.
Aferrar-se al que és fàcil, al que és conegut, impedeix qualsevol millora. Qui no està
disposat a perdre, no guanyarà mai res.
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Filtrar l’Evangeli en el món que vivim
La darrera jornada de formació permanent, celebrada el dissabte 8 de febrer, va anar a
càrrec d’Antoni Puigverd. El títol, tan suggerent com la seva manera de desplegar-lo, fou:
«La vida religiosa, avui: un senyal estrident de llibertat». Per gentilesa del ponent, podem
reproduir la seva síntesi en les pàgines següents. La seva anàlisi lùcida del moment actual,
coronada pel text final sobre la funció de la vida religiosa aquí i ara, fou un moment privilegiat
d’un acte inclòs en el Fòrum de la Vida Religiosa. Es tracta d’escoltar veus que ens parlin
de la nostra realitat i ens esperonin a viure-la a la llum del Regne de Déu. Voldria remarcar
tres punts com a reflexió.
Coneixement i acceptació de la realitat com a punt de partida
Cal una mirada penetrant sobre el món que vivim per no deixar-nos endur per impressions
superficials o per evitar manipulacions assumides de manera inconscient. L’encarnació de
Jesús, en tot menys en el pecat, implica tocar de peus a terra i esbrinar el gra de la palla.
Jesús s’encarna en un moment històric concret, en un país dominat per l’Imperi romà, amb
uns coetanis que nodrien esperances mesiàniques d’alliberament, tot parlant una lengua
minoritaria, resident en una zona més aviat marginal, amb una biografía gens envejable si
es pensa en el lloc del seu naixement al camps dels pastors de Betleem, en l’exili al país
d’Egipte juntament amb els seusd pares… Un escenari poc òptim, a primera vista, per
anunciar la Bona Notícia. No es deixa xuclar per les forces de la seva época, sinó que
promou la novetat de l’evangeli, sempre en fidelitat a la missió encomada pel seu Pare.

La temptació de viure en una bombolla
La set d’espiritualitat de la vida religiosa, quan troba escenaris complexos i fins i tot
agressius a la Paraula de Déu, pot impregnar-se d’una temptació consistents en tancar-se
en una bombolla. Es tracta de protegir-se i de no barrejar-se amb la una realitat poc oberta
a l’Esperit. Jesús, al darrer sopar, expressa amb tota claretat quina és la seva actitud davant
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de tancar-se en bombolles o en espais superprotegits. Prega a Déu pel seus deixebles: “No
et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del mal” (Jn 17,15). Els monjos,
quan anaven al desert, no fugien, sinó que anaven a presentar una batalla contra el Maligne.
Com filtrar l’evangeli en el món que vivim
Quan l’Antoni Puigverd va acabar la seva exposición, hi haguñe temps de gaudir de dues
intervencions de religioses. La primera, consistent amb un testimoniatge de la seva vida
octogenària llegida a la llum de l’Evangeli, tot destacant moments a voltes complicats, però
sempre viscuts des de la fe i el lliurament vocacional. La segona, força més jove, va
intervenir d’aquesta manera:
“Yo soy religiosa peró aun
no he vivido la historia de
vida religiosa que muchas
de vosotras habréis vivido
porque soy después del
Vaticano II. En todo este
análisis que haces estoy
totalmente de acuerdo con
lo que has expresado. Echo
a veces de menos siempre
la reflexión como cuál es la
rendija por la que el mensaje
o los valores del evangelio
realmente se pueden meter
en
estas
mismas
circunstancias en las que
estamos,
precisamente
porque no somos una
alternativa,
sino
que
estamos aquí y estamos
ahora. Por ejemplo esto del
agua que va cogiendo los
moldes que tiene, el agua se
infiltra, se cuela, se mete por
donde nada cabe,. Tiene su
ventaja ser agua. Hablamos
de la flexibilidad, del
movimiento que hay que
tener, pero mi vida religiosa
con los destinos que he
tenido, que cambias, que te
vienes de aquí y de allá, cambiando por las situaciones políticas, también, hace falta esa
agilidad, Yo diría de cada uno de estos ítems que has ido analizando, viendo, cuál es esa
otra rendija que cabe. El mundo de ahora se lleva lo single, como se anuncia en el metro.
Llevar ahora con alegría la castidad tiene su cosa también. Veo que hay posibilidades de
poner en valor cosas de la vida religiosa que no acabamos de acertar. Por ahí una reflexión
que no tengo ni idea”. Aquest és l’autèntic repte de la vida cristiana, de la vida religiosa,
avui en día. Cercar l’escletxa. La resposta de l’Antoni Puigverd en dues frases: “Només pots
trobar l’escletxa si coneixes la realitat i l’aceptes” i “L’exempleritat és l’escletxa més gran”.
Lluís Serra Llansana
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Antoni Puigverd: «La vida religiosa,
avui: un senyal estrident de llibertat»
Jornada de formació permanent de l’URC-CEVRE - Barcelona, 8 de febrer 2020
Reproduïm tot seguit les notes bàsiques de la conferència pronunciada per Antoni Puigverd
en la Jornada Permanent. La introducció i la part final presenta un deenvolupament a tall
d’article i el cos de la intervenció adopta una forma esquemàtica. Agraïm que ens hagi
facilitat aquests apunts per al nostre informatiu.
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
Foto: Agustí Codinach
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.
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Introducció

Vivim un present molt estrany i difícil d'entendre. Un temps de crisi, es a dir, de canvi. Sabem
d'on venim, però no sabem on anem. Segurament, aquí a cent o dos-cents anys, si la
història continua, la nova societat que ara estem conformant serà explicada fàcilment pels
historiadores, com solem fer nosaltres quan parlem, per exemple, del pas del paleolític al
neolític o de l'edat mitjana al renaixement.
Pot ser que aquest canvi de civilització no acabi cristal·litzant de manera tan radical, i
forassenyada, beneita fins i tot. Potser es produiran cops de pèndol en sentit contrari del
que ara observem. Això dels cops de pèndol és prou habitual (i, de fet, potser segons quines
manifestacions del populisme polític actual són l’indici d’un cop de pèndol).
Però ara mateix, els canvis que dia a dia percebem ens sorprenen, meravellen, inquieten,
espanten.Les nostres experiències vitals estan directament condicionades per aquests
canvis, de manera que no tenim distància per valorar-los.
Se’ns han trencat moltes de les seguretat que vam heretar del passat.
I per aquesta raó estem plens d'inquietud.
El món actual deixa a la majoria de gent sense cap certesa.
Un imprecís malestar recorre el món.
Un malestar que és fruit de l’estranya barreja entre buit existencial i desbordament de
novetats.
Solem confondre amb les crisis polítiques i econòmiques aquest estat d'ànim que envaeix
les nostres societats. És un consoll molt fàcil això de donar la culpa a la política (que no és
sinó expressió de la cultura actual, i no al revés).
De vegades davant dels canvis, hi predomina la meravella (telèfons cada vegada més
sofisticats: portem el món, l’univers a la butxaca)
De vegades fa por: on anirem a parar? (noves identitats sexuals: reivindicació de la zoofília)
De vegades domina el pessimisme (això és la mort de la humanitat: el desastre ecològic, la
destrucció de les famílies)
Altres vegades ens empenyen a un anhel compulsiu: seguir les vides de totes les amistats
que es fan seguidors nostres a twitter, facebook o instagram.
Sigui quis sigui l’estat d'ànim, tots destaquen per una rara intensitat. El sentiment
predominant en la nostra societat és el desig. Ens empenyen a desitjar tota mena de coses
i persones constantment: objectes, menjars, persones, viatges, històries, sèries televisives,
etc.
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D’aquí que la voracitat sigui també una reacció habitual: ganes de provar-ho tot, ganes de
posseir-ho tot, ganes de fer tota mena d’experiències, de viure desenes de vides en una
sola.
Al fons del desig i de la inesgotable voracitat, el desig sempre insatisfet. Un desig sempre
emplenat, pero que mai no se sacia. Per més que mengem, forniquem, viatgem, comprem,
acumulem, experimentem sempre ens falta alguna cosa, mai no estem plens.
Una fam insaciable que sovint irrita els estats d’ànims personals i col·lectius caracateritza
les nostres societats opulentes.
Tenim de tot, tot ens sobra, mai no en tenim prou i sempre estem buits.
Tendim a considerar que aquesta buidor, aquesta insatisfacció, aquesta irritació són el
resultat de la mala política, dels que manen, o bé com el resultat dels impediments que ens
posa el veí, el familiar, el professor, el metge. O bé la crisi: el mal funcionament de
l'economia.

Foto: Agustí Codinach

Totes aquestes explicacions, al marge de si responen o no a fets reals, són una excusa que
ens posem. Una fàcil excusa. El problema es molt més profund. Pensar que la culpa és de
la política, del govern o de l’economia ens consola una mica, ens ajuda a capejar la falta de
sentit que tenen les coses en el món actual. Ens fa estar segur de trobar expkicacions
pensar que la culpa dels nostre malestar és la política, la crisi o tal assumpte (el conflicte
català, per exemple, sigui vist des de la perspectiva catalanista o espanyolista, ens ha donat
molts motius per esbravar o direccionar el malestar: el neguit polític ajuda a cristal·litzar el
malestar personal gràcies a les grans batalles emocionals que promou. No nego la
importància del fet polític o econòmic. Només dic que el malestar de fons que aclapara les
nostres societats va molt més enllà de la política.
Ara bé, el malestar o desconcert que percebem no són gratuïts: el canvi que s'està produint
en el nostre món no és un canvi qualsevol. No és només un canvi d'època: és un canvi de
civilització. El món que resultarà de tots els canvis que ara s'estan produint no tindrà res a
veure amb el món que els més grans d’entre nosaltres vam conèixer.
En la meva conferència desenvoluparé algunes de les manifestacions d'aquesta crisi de
civilització. No esgotaré els temes possibles. Només parlaré dels que crec més importants.
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1. L'obsolescència de l'estat modern davant la globalització.
Crisi climàtica, globalització econòmica, globalització humana. Inexistència d'un poder
global.
• impotència,
• irritacions,
• orfandat
• emotivitat intensa (auge del populisme: encertar el diagnòstic del problema, simplificar la
solució)
2. La Crisi de les grans cosmovisions.
Cristianisme, comunisme, liberalisme.
Auge dels fanatismes religiosos o ideològics davant de societats nihilistes o hedonistes, que
només desperten quan perceben una crisi de consum
3. La Crisi de la cultura com a instrument d'humanització.
• El nazisme va ser compatible amb la cultura
• La cultura no garanteix civilització.
4. La Fragmentació del subjecte social: qui és el protagonista social de la història?
• Qui són els poderosos? Què els febles (immigració i conflicte social)
• Què és avui el progrés? Conservar el planeta!
• Les Nostàlgies del món antic: rebrot de les velles identitats
(cas àrab, neoreligiositat identitària, nacionalismes).
5. La Deconstrucció de la família i ruïna del
món tradicional
• Quietud, tradició, veïnatge, arrelament
• Moviment, novetat, solitud, desarrelament
• Noves generacions (aprofundiment del
desarrelament):
• la generalització de la droga i l'alcohol com
a ritu.
• La violència litúrgica i gratuïta.
• Els mites de les sèries.
• La pàtria de la nit.
• La solució tribal.
6. La Recerca obsessiva d'identitat (exterior)
• La Multiplicació de les identitats personals: sexe, edat, opció sexual, religió, moda, tribu,
faccions.
• LGTBIQ: error del catolicisme en enfrontar-s’hi, ja se se situa al mateix pla identitari.
Sembla una lluita d'identitats.
• Actuar en la passarel·la: apologia del físic, triomf de la moda i la representació
o L'Èxit segons Andy Warhol.
o Existim com actuem.
▪ Aplaudits i reconeguts.
▪ Acumular likes
▪ El postureig.
o Bellesa i lletjor. Anorèxia i tatuatges.
o Apoteosi de la pròtesi. Del maquillatge al boom de la cirurgia estètica.
• L'Exemple de Michael Jackson
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7. El fracàs de l'humanisme (cristià o no).
• Crisi a l'escola
• Paraula, sintagma, frase, paràgraf ... comprensió igual a esforç i lentitud;
• Vs. cultura juvenil: rapidesa, simultaneïtat, lleugeresa, odi a la dificultat.
• Pla simultani (Galimberti): abastar molt, comprendre poc. Fragmentació.
• Els valors humanistes:
• Menyspreats per les audiències i per les indústries culturals, que no els
deixen pràcticament espai per influir en la vida social
• La cultura cristiana com a exemple de la crisi de l'humanisme
8. L'imperi de les emocions
• Som fills de la il·lustració, però la Raó ha estat escombrada per un nou imperi: el de les
Emocions.
• L'irracionalisme domina totes les manifestacions de la vida social i pública. Cal tocar la
fibra per ser tingut en compte:
• El cinema ha d'emocionar, la sèrie televisiva per tenir èxit també.
• El cantant, l'escriptor, el pedagog, el músic, el publicista, el comerciant, el
perfumista, el fabricant de pizzes o de cervesa ... tothom ha de tocar la
fibra per ser tingut en compte.
• El polític, el savi i, per descomptat, el periodista. Tothom qui necessita acceptació pública
ha de buscar el pessigolleig emocional per ser acceptat.
• Fins i tot àmbits en què és imprescindible la racionalitat i el mètode científic, com és el de
la medicina. Nova onada de superstició més o menys disfressada de ciència alternativa.

9. El triomf de les audiències.
• Umberto Eco. Apocalíptics i integrats en la cultura de masses: triomf de l'estadística
sobre el cànon.
• L'audiència imposa els valors: veritat, bondat, bellesa, interès, vàlua
10. Velocitat i comunicacions. Trens AVE, avions low cost, internet
• l'espai és alhora infinit i asfixiant (el món és alhora un mocador i una presó).
• Navegar per l'oceà d'internet. Coneixement gegantí, presó addictiva.
• El cas del cafè romà; anar i venir de Girona a Roma en un dia.
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11. La lògica de l'excés.
• Creixement econòmic, èxits d'audiència, vídeos virals, rècords històrics, triomfs
històrics.
• Síndrome de l'apocalipsi: espirals histèriques:
o (catàstrofes climàtiques, procés indepe, rotavirus).
• Obsolescència programada: objectes destinats a morir, relacions destinades a caducar
• Acumular o col·leccionar experiències: paisatges, museus, gastronomia, amistats,
parelles, coits, etc.
12. La vida com una línia de punts.
• Z. Bauman. Camí vs. Focs artificials.
• Constants i petites experiències sensuals per omplir el buit. Hedonisme.
o Vins, restaurants, ciutats visitades, concerts, sèries, gatgets informàtics,
cotxes.
o Micro: croissants matinals, vermuts, dinars, cafès i petits fours, tapes:
obsessió per la gastronomia
13. L'Homo videns: confusió entre realitat i ficció.
• Narrar, amenitzar, distreure.
• Notícies i pel·lícules es confonen.
• Entrentenir i informar ja és el mateix.
14. El transhumanisme
• Viure en el computador.
• La cultura ciborg com a esperança.
15. La fe en la ciència i la divinitzaxió (endiosamiento) d’Adam
• El mite que encara no hem fet caure és la fe en la ciència. El darrer
• La nova genètica permet l'autèntica recreació de l'espècie.
• Ara bé: podrà la bioètica aturar l'interès econòmic que ens pot portar a l'eugenèsia
i a la creació de subhumans?
• La nova genètica i la recreació d'Adam i Eva. Déu ha mort. El nou Déu és
Adam
16. Z. Bauman: “Ja mai més no ens sentirem
a casa”.
• Ni els immigrants que han hagut de sortir del
seu país buscant millors horitzons; ni els
autòctons de les societats que necessiten
immigrants per mantenir el sistema econòmic o
la piràmide de les pensions.
• Ni els que surten del seu país per fer turisme, ni els indígenes que acullen i es beneficien
del turisme.

Resum.
Aquest és el diagnòstic. Destrucció definitiva de la casa natal. Crisi de les grans
cosmovisions. Col·lapse del progrés. Fracàs de la Raó, imperi de les audiències
emocionades. Impotència de l'humanisme i de la cultura. Hipnotitzats per imatge, obligats
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a la representació, a la falsificació, a la pròtesi. Dominats per la moda i per audiències.
Atrapats per identitats neotribals, infectats per la síndrome de la fi del món. Amenaçats i
esperançats a la vegada pel progrés científic. Sense idees ni models que ens permetin
saber com podem controlar, al menys, el procés de recreació genètica de la humanitat:
¿podríem aturar la lògica de l'excés?
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 obtinguda en la vida religiosa i
mostrada en la seva relació amb qui s’hi acosta ,
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.
Hi ha qui s’acosta a la vida religiosa per aprendre
(escoles), qui per trobar-hi pau i caritat, qui per trobar-hi
el consol de la veritat, qui per trobar-hi la companyia i
un camí.

Goso creure que...
•

La vida religiosa no és resposta a aquest món.

•

No ha de barallar-se ideològicament amb el món: tot i que ha de manifestar amb tota
llibertat el que pensa sobre qualsevol qüestió social, especialment sobre la vida
descartable que tant molesta a l’utilitarisme contemporani.

•

No ha de pretendre recuperar per la via política la influència que havia tingut en el passat
quan política i religió anaven unides i la religió s’identificava amb el poder. No ha de
caure en aquesta temptació (Ratzinger).

•

No ha de batallar: la millor batalla és la de l’exemple de vida, que fomenta la mirada
primer escandalitzada i burleta, però després potser incita a fer preguntes.

•

Hi ha una exemplaritat estrident en la tradició cristiana, que causa sorpresa,
estupefacció però també atracció i interés [podeu llegir-ho a Alan Kreider, La paciencia.
El sorprendente fermento del cristianismo en el imperio romano, Biblioteca de Estudios
Bíblicos 156, Sígueme, Salamanca 2017].

•

La vida religiosa és un senyal estrident de llibertat que contrasta extraordinàriament amb
el món contemporani. Causa escàndol!

•

Aquest exemple, aquesta afirmació estrident de llibertat, aquest escàndol pot ser
ferment. Minoria creativa (Ratzinger)
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Propostes i vivències paradoxals de la vida
religiosa envers el món contemporani
• Si el món actual és bullici, la vida religiosa ofereix i viu el silenci
• Si el món actual és hedonista, la vida religiosa ofereix i viu la sobrietat
• Si món actual és remenament, acumulació i cridòria, la vida religiosa ofereix
i viu la pau
• Si el món actual és excés (gastronòmic, etílic, consumista, recercador
d’audiències), la vida religiosa viu i proposa contenció
• Si la vida actual promou una sexualitat deslligada de l’afecte, la vida
religiosa posa l’accent només en l’amor i ajuda a qui s’hi acosta a identificar
amor i sexe
• Si la vida actual és enrenou, la vida religiosa afavoreix la pausa reflexiva, la
pausa pacificadora, la conquesta de la placidesa d’un interior en quietud
contemplativa, presidit per l’espiritualitat davant la presència de Déu.
• Si la vida contemporània promou, excita, propaga i fomenta tota mena
d’experiències vitals, la vida religiosa cristiana només dues d’essencials en
promou: espiritualitat i amor.
• Si la vida contemporània és despreocupació pel veí, pel germà, pel
competidor, pel l’altre que esdevé tot sovint un obstacle a les teves
satisfaccions, l'església obre els ulls a l’altre. Res ni hi ha més important
que l’altre: ni tu mateix.
• Si la vida contemporània fa servir la cultura com a suma de fetitxes
col·leccionables: col·leccionar fotografies dels llocs que hem visitat
(esglésies importants, ciutats, països, continents), la vida religiosa proposa
la cultura com a entrada a la tradició i a la bellesa, portes obertes a
l'experiència espiritual .
(De la cultura com a cromo col·leccionable o la cultura
com a porta oberta a linefable)
• Si la vida contemporània permet el descontrol d'un mateix, la vida religiosa
afavoreix la reflexió sobre un mateix. La confessió. La pregària. El domini
d’un mateix.
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• Si la vida contemporània permet el coneixement exterior, l'església proposa
el coneixement interior
• Si el món contemporani afavoreix el descobriment de paisatges
desconeguts, remots, sovint arriscadíssims (cues per pujar a l’Everest), la
vida religiosa proposa conèixer a fons el paisatge abandonat d'un mateix.
• Si el món contemporani afavoreix la despesa, el malbaratament, el consum
descontrolat i insaciable, la vida religiosa proposa una despesa
imprescindible de temps dedicat a cultivar la pròpia intimitat.
• Si el món contemporani ofereix en hotels de luxe pau i plaers sensuals de
tota mena, la vida en un centre religiós propugna la vivència d’una pau
profunda, essencial, sense additius ni colorants.
• Si el món contemporani ofereix exteriors i decorats de tota mena, l'església
proposa reconèixer l'altre, l'invisible, el no té nom: l’immigrant, el feble, el
lleig, el descartat.
• Si la vida contemporània tendeix al reduccionisme globalitzador, la vida
religiosa obre la porta a la comunitat local i contribueix decisivament a
fertilitzar-la
• Si la vida contemporània tendeix a l'exotisme i al pintoresquisme,
l’excentricitat, la raresa, la recerca obessiva de ficcions, la vida religiosa,
arrelada, obre la porta a la realitat, que comença pel veí solitari, l’àvia sense
nets, els nens que els pares no tenen temps d’educar.
• Si la vida contemporània tendeix a la mixtificació, a l’artifici, a la dèria per la
moda i al postureig que busca el like, la vida religiosa només obre una porta.
La porta de la veritat i l’autenticitat
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La bústia del Fòrum
urcforum2020@gmail.com

Després de les reunions
comunitàries, es prega que
s’enviin, redactats de manera
breu i clara, a l’adreça 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
urcforum2020@gmail.com
Aquesta bústic està oberta a
totes les persones que participen
al Fòrum i que volen compartir
els seus pensaments, iniciatives,
sentiments...
Recordeu l’adreça!!!
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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

Observacions inicials
1. La documentació per a la reunió comprèn aquest full i, a més, un full a dues cares on estan
recollits els compromisos col·lectius del Congrés, que convé llegir prèviament o al llarg de la
mateixa reunió.
2. El document final del Congrés (8 pàgines) està a l’abast de tothom en aquesta mateixa tramesa.
3. En acabar la reunió, agrairem que algun membre de la comunitat faci comentaris sobre les
principals idees que han sortit, de manera clara i breu, sigui en català o en castellà, a l’adreça de
correu electrònic de la secretaria del Fòrum: urcforum2020@gmail.com, tot indicant congregació
i ciutat a l’inici. Faríem un recull de les aportacions i les farem arribar a tothom. No es pretén fer
un estudi sistemàtic sinó afavorir conductes de comunicació entre totes les comunitats.

Guia de la reunió

1. Pregària inicial
2. Lectura personal o comunitària dels compromisos
col·lectius del Congrés (cas que no s’hagi realitzat
prèviament)
3. Diàleg i comentaris sobre
a. Compromisos que s’han realitzat
b. Compromisos que no s’han realitzat
c. Compromisos que encara conserven la seva vigència i
que caldria mantenir en el futur, tenint en compte els
canvis que s’han produïts en aquests darrers 25 anys.
4. Espai obert d’intervencions a partir del Congrés de la Vida
Religiosa que volem compartir
5. Agraïment a Déu per la participació i l’intercanvi entre els
germanes o els germans de la comunitat.
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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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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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RESSÒ DE LA JORNADA MUNDIAL
DE VIDA CONSAGRADA
Valorant la vida consagrada i les persones grans
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 7 febrer 20
El dia de la Presentació del Senyor, la popular “candelera” del dia 2 de febrer, se celebra la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada i també els patrons del moviment cristià de gent
gran, Vida Creixent, és a dir, Simeó i Anna. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat enguany
es va celebrar conjuntament amb l’eucaristia del dia de vigília, dissabte 1 de febrer, a les
19h, a la Catedral de Sant Llorenç.
Aquesta celebració ens dona
l’oportunitat de recordar alguns
missatges del papa Francesc per
aquesta festivitat, i també amb
motiu
del
primer
congrés
internacional
de
pastoral
d’ancians, que va tenir lloc a Roma
del 29 al 31 de gener.
De l'homilia del papa Francesc a la
Festa de la Presentació del
Senyor:
• "Acollir el do del Senyor amb els
braços oberts, com va fer Simeó.
Això és el que veuen els ulls dels
consagrats: la gràcia de Déu que
es vessa a les mans. El consagrat
és aquell que cada dia es mira i diu:
'Tot és do, tot és gràcia'".
• "Aquest és el secret: no apartarse del Senyor, font de l'esperança.
Si no mirem cada dia al Senyor, si
no l’adorem, esdevenim cecs".
Del discurs del papa Francesc a
l'audiència als participants al
Congrés "La riquesa dels anys":
• "La vida és un regal, i quan és
llarga és un privilegi, per a un
mateix i per als altres. Sempre,
sempre és així".
• "Avui voldria dir-vos que també la
gent gran són el present i el demà de l'Església. Sí, són també el futur d'una Església que,
al costat dels joves, profetitza i somia! Per això és tan important que la gent gran i els joves
parlin entre ells, és molt important".
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Entrevista con el arzobispo Rodríguez Carballo sobre la vida consagrada
Nicola Gori
L’Osservatore Romano 28 de Enero de 2020
La vida consagrada es una profecía; es, por usar un símbolo apreciado por el Papa
Francisco, como el agua que debe fluir para no descomponerse. Las personas consagradas
siempre están en camino en busca de lo que Dios quiere de ellas y lo que los fieles les
piden. Hemos hablado de ello con el Arzobispo José Rodríguez Carballo, Secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
en esta entrevista concedida a «L'Osservatore Romano» con motivo de la XXIV Jornada
Mundial que se celebrará en Roma con el Papa Francisco, el sábado 1 de febrero, en la
Basílica Vaticana.
¿Cómo surgió esta iniciativa y cuáles son sus objetivos?
Es el fruto del Sínodo de los Obispos sobre la Vida Consagrada y la publicación de la
exhortación post-sinodal Vita consecrata en 1996. La finalidad de esta Jornada es lograr
tres objetivos: hacer que la vida consagrada sea más conocida y apreciada en toda la
Iglesia, no sólo por lo que hace sino, sobre todo, por lo que es y significa; animar a las
propias personas consagradas
a seguir reflexionando y
discerniendo su identidad y su
misión en la Iglesia y en el
mundo; y asegurar que la Iglesia
se una a las personas
consagradas de todo el mundo
en la alabanza y la oración por
el don que Dios le ha hecho con
la vida consagrada. La Iglesia
no puede apreciar la vida
consagrada
sólo
por
su
funcionalidad; esto no es sólo
“trabajo”, sino que es ante todo
signo y profecía de otras
realidades
mucho
más
profundas. Las propias personas consagradas, como todo el Pueblo de Dios, no pueden
juzgar la vida consagrada sólo por lo que aparece a través de sus obras. Por el contrario,
muchas de ellas tendrán que ser revisadas para ver si responden o no al carisma de su
instituto y su misión. La vida consagrada debe ser apreciada y valorada por lo que es: una
forma profética de vivir el Evangelio. Por otra parte, las personas consagradas deben
continuar discerniendo su identidad y misión a la luz del Evangelio, de su propio carisma y
de los signos de los tiempos, siempre bajo la dirección del Magisterio de la Iglesia.
¿Existe una simbología que exprese la vida consagrada?
Las personas consagradas deben ser conscientes de que su vida, como dice el Papa
Francisco, es como el agua: si no fluye, se descompone. Si la vida consagrada no quiere
ser simplemente admirada como una pieza de museo, sino presentarse ante la gente como
una forma de vida que es bella y posible incluso para otros, debe preguntarse
constantemente qué es lo que Dios y el pueblo de Dios quieren de ella en este momento y
en estas circunstancias. El discernimiento para responder a esta pregunta y ponerse en la
dirección indicada por el Espíritu es esencial. Por último, las personas consagradas, que
han recibido la llamada a interceder por el Pueblo de Dios, sienten también la necesidad de
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la oración coral de la Iglesia por ellas: para que permanezcan siempre fieles a la llamada
del Señor y a la misión en las periferias existenciales y en el pensamiento, a la que el
Espíritu les impulsa en este momento a través del rico Magisterio del Papa Francisco. Y
siempre sin olvidar rezar para que el Señor siga enriqueciendo los diversos carismas con

numerosas vocaciones.
El Pontífice señala a la vida consagrada como «una alabanza que da alegría al pueblo
de Dios, una visión profética que revela lo que importa». ¿Cómo se puede interpretar
esto en la vida cotidiana?
El Santo Padre insiste constantemente en la profecía como elemento indispensable en la
vida consagrada. La profecía no puede renunciar a la profecía sin correr el peligro de perder
su sabor y por lo tanto su razón de ser. La profecía es inherente a la vida consagrada, dijo
Juan Pablo II; la profecía es la nota que caracteriza la vida consagrada, se hace eco de ello
el Papa Francisco. La vida consagrada, así como no puede renunciar a la pasión por Cristo,
su verdadero fundamento, tampoco puede renunciar a la pasión por la humanidad,
especialmente la humanidad herida y vulnerable, que constituye su misión. Al ser profetas,
y no sólo al jugar a serlo, las personas consagradas se juegan su credibilidad. La vida
consagrada está llamada a mantener encendida la lámpara de la profecía, convirtiéndose
en un faro para los que están desorientados en alta mar, una antorcha para los que caminan
en la oscuridad, un centinela para los que no ven una salida en la vida. Al mismo tiempo,
no puede renunciar a dar voz a los que no la tienen y exigir justicia donde no la hay. Sólo
así será una vida profética, una alternativa a la cultura del descarte. En el corazón de las
personas consagradas debe resonar con fuerza la invitación del Papa Francisco:
«¡Despertad al mundo! Sed testigos de una forma diferente de hacer, actuar y vivir»; o
también: «En la Iglesia los religiosos están llamados a ser profetas, a dar testimonio de
cómo Jesús vivió en esta tierra y a proclamar cómo será el Reino de Dios en su perfección».
Para responder a esta vocación tendrá que buscar apasionadamente la voluntad del Señor,
anunciando la buena noticia a todos, preferentemente en las periferias existenciales; tendrá
que buscar nuevas formas de anunciar el Evangelio, denunciando todo lo que sea contrario
a la voluntad de Dios. Como dice el libro del Deuteronomio al hablar de Moisés, el profeta
tendrá que conducir al pueblo a escuchar obedientemente la Palabra y a conformarse a los
planes de Dios en la historia (cf. 18, 15-24).
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En los próximos días habrá un convenio con la presencia de los claustrales. ¿Cuál
es su lugar en la Iglesia?
Después de tres simposios y dos seminarios celebrados en los últimos años sobre la
economía al servicio de la vida consagrada, ahora en el convenio previsto del 31 de enero
al 1 de febrero queremos abordar el
tema específico de la gestión de los
bienes y activos de la vida
contemplativa. Nos parece importante
y urgente adaptar esta gestión a la
legislación de la Iglesia, como se trata
en el documento que hace dos años
publicó nuestra Congregación, La
economía al servicio del carisma y de
la misión, respetando siempre las
normas del Derecho Canónico y en
este caso también la legislación
italiana. Por esta última razón, la
conferencia está dirigida a las
abadesas y economistas de los
monasterios de Italia.
En el mes de mayo se celebrará una similar en España. Además de los conferenciantes de
nuestro Dicasterio, intervendrán expertos en economía de la Universidad Católica de Milán,
con la que colaboramos en este campo desde hace varios años, y también de la
Conferencia Episcopal Italiana. Hasta el momento se han registrado más de 400
contemplativos. Hay, además, unos treinta invitados. La conferencia cuenta, sin duda, con
el apoyo del Santo Padre, que también ha permitido a las contemplativas participar en la
misa presidida por él en la Basílica de San Pedro, el 1 de febrero a las 17 horas, con motivo
del Día Mundial de la Vida Consagrada.

Día mundial de la Vida consagrada: constructores de comunión
“CONSAGRADOS, presencia de Jesus en medio del
Pueblo, constructores de comunión, apostando con
otros por la esperanza de una humanidad mas justa y
reconciliada.
Mujeres consagradas, presencia de Jesus en medio del
Pueblo, constructoras de comunión, apostando con otros
por la esperanza de una humanidad mas justa y
reconciliada.
Nos deseamos y oramos a Dios que nos haga siempre mas
como Mujeres consagradas, presencias de Jesus en medio
del Pueblo, constructoras de comunión, apostando con otros por la esperanza de una
humanidad mas justa y reconciliada.
Nos deseamos y oramos a Dios que nos haga siempre mas como Mujeres consagradas,
presencias de Jesus en medio del Pueblo, constructoras de comunión, apostando con otros
por la esperanza de una humanidad mas justa y reconciliada.
Y que lo hagamos un paso a la vez, un gesto a la vez…”
Sr Jolanta Kakfa Presidente UISG
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Servei de Documentació:
« QUERIDA AMAZONIA »

Servei de Documentació
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Autor
Títol
Font
Publicat

Papa Francesc
Exhortación Apostòlica Postsinodal Querida Amazonia
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortatio
ns/documents/papa-francesco_esortazioneap_20200202_querida-amazonia.html
12 de febrer de 2020

251
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PAPA FRANCESC • VATICÀ
DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE "EDUCACIÓN: EL
PACTO MUNDIAL"
ORGANIZADO POR LA PONTIFICIA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES
Sala del Consistorio
Viernes, 7 de febrero de 2020
Queridos amigos:
Me es grato saludarlos con ocasión
del Seminario promovido por la
Pontificia Academia de Ciencias
Sociales sobre “Educación: el Pacto
Mundial”. Me alegra que reflexionen
sobre este tema, porque hoy es
necesario unir esfuerzos para
alcanzar una alianza educativa
amplia con vistas a formar personas
maduras, capaces de reconstruir, reconstruir el tejido relacional y crear una humanidad más
fraterna (cf. Discurso al Cuerpo Diplomático, 9 enero 2020).
La educación integral y de calidad, y los patrones de graduación siguen siendo un desafío
mundial. A pesar de los objetivos y metas formulados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y otros organismos (cf. Objetivo 4), y de los importantes esfuerzos realizados
por algunos países, la educación sigue siendo desigual entre la población mundial. La
pobreza, la discriminación, el cambio climático, la globalización de la indiferencia, las
cosificaciones del ser humano marchitan el florecimiento de millones de criaturas. De hecho,
representan para muchos un muro casi infranqueable que impide lograr los objetivos y las
metas de desarrollo sostenible y garantizado que se han propuesto los pueblos.
La educación básica hoy es un ideal normativo en el mundo entero. Los datos empíricos que
ustedes, señores académicos, comparten, indican que se ha progresado en la participación
de los niños y niñas en la educación. La matriculación de los jóvenes en la educación primaria
es hoy casi universal y se evidencia que la brecha de género se ha reducido. Este es un logro
loable. Sin embargo, cada generación debería reconsiderar cómo transmitir sus saberes y
sus valores a la siguiente, ya que es a través de la educación que el ser humano alcanza su
máximo potencial y se convierte en un ser consciente, libre y responsable. Pensar en la
educación es pensar en las generaciones futuras y en el futuro de la humanidad; por lo tanto,
es algo que está profundamente arraigado en la esperanza y requiere generosidad y valentía.
Educar no es solamente trasmitir conceptos, esta sería una herencia de la ilustración que hay
que superar, o sea no sólo transmitir conceptos, sino que es una labor que exige que todos
los responsables de la misma —familia, escuela e instituciones sociales, culturales,
religiosas…— se impliquen en ella de forma solidaria. En este sentido, en algunos países se
habla de que está roto el pacto educativo porque falta esta concurrencia social en la
educación. Para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del
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corazón y el lenguaje de las manos. Que un educando piense lo que siente y lo que hace,
sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa. Integración total. Al
fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la educación intelectual y
socioemocional, la transmisión de los valores y las virtudes individuales y sociales, la
enseñanza de una ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia, y al impartir las
habilidades y el conocimiento que forman a los jóvenes para el mundo del trabajo y la
sociedad, las familias, las escuelas y las instituciones se convierten en vehículos esenciales
para el empoderamiento de la próxima generación. Entonces sí, no se habla ya de un pacto
educativo roto. El pacto es este.
Hoy está en crisis, está roto lo que he llamado el “pacto educativo”; el pacto educativo que
se da entre la familia, la escuela, la patria y el mundo, la cultura y las culturas. Está roto, y
muy roto; y no se puede pegar o recomponer. No se puede zurcir, sino a través de un
renovado esfuerzo de generosidad y acuerdo universal. El pacto educativo roto significa que
sea la sociedad, sea la familia, sean las distintas instituciones que están llamadas a educar
delegan la decisiva tarea educacional a otros, evadiendo así la responsabilidad las diversas
instituciones básicas y los mismos estados que hayan claudicado de este pacto educativo.

Hoy estamos llamados, de alguna manera, a renovar y reintegrar el esfuerzo de todos —
personas e instituciones— por la educación, para rehacer un nuevo pacto educativo, porque
solamente así podrá cambiar la educación. Y, para eso, hay que integrar los saberes, la
cultura, el deporte, la ciencia, el esparcimiento y la recreación; para esto, hay que tender
puentes de conexión, saltar; me permiten la palabra: saltar el “chiquitaje”, que nos encierra
en nuestro pequeño mundo, y salir al mar abierto global respetando todas las tradiciones. Las
nuevas generaciones deben comprender con claridad su propia tradición y cultura. Eso no se
negocia, es innegociable, en relación con las demás, de modo que desarrollen la propia autocomprensión afrontando y asumiendo la diversidad y los cambios culturales. Se podrá así
promover una cultura del diálogo, una cultura del encuentro y de una mutua comprensión, de
modo pacífico, respetuoso y tolerante. Una educación que capacita para identificar y fomentar
los verdaderos valores humanos dentro de una perspectiva intercultural e interreligiosa.
La familia necesita ser valorada en el nuevo pacto educativo, puesto que su responsabilidad
ya comienza en el vientre materno, en el momento del nacimiento. Pero las madres, los
padres —los abuelos— y la familia en su conjunto, en su rol educativo primario, necesitan
ayuda para comprender, en el nuevo contexto global, la importancia de esta temprana etapa
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de la vida, y estar preparados para actuar en consecuencia. Una de las formas fundamentales
de mejorar la calidad de la educación a nivel escolar es conseguir una mayor participación
de las familias y las comunidades locales en los proyectos educativos. Y estas son parte de
esa educación integral, puntual y universal.
Deseo, en este momento, rendir también homenaje a los docentes —los siempre mal
pagados—, porque ante el desafío de la educación siguen adelante con valentía y tesón.
Ellos son “artesanos” de las futuras generaciones. Con su saber, paciencia y dedicación van
transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza, no material, sino inmaterial, se
va creando al hombre y mujer del mañana. Esto es una gran responsabilidad. Por lo tanto,
en el nuevo pacto educativo, la función de los docentes, como agentes de la educación, debe
reconocerse y respaldarse con todos los medios posibles. Si nuestro objetivo es brindar a
cada individuo y a cada comunidad el nivel de conocimientos necesario para tener su propia
autonomía y ser capaces de cooperar con los demás, es importante apuntar a la formación
de los educadores con los más altos estándares cualitativos, en todos los niveles
académicos. Para respaldar y
promover este proceso, es
necesario
que
tengan
a
disposición
los
recursos
nacionales, internacionales y
privados adecuados de manera
que, en todo el mundo, puedan
cumplir sus tareas de manera
efectiva.
En
este
Seminario
sobre
“Educación: El Pacto Mundial”,
ustedes, académicos de varias de
las universidades más respetadas
del mundo, han identificado
nuevas palancas para hacer que la educación sea más humana y equitativa, más
satisfactoria, y más relevante para las necesidades dispares de las economías y sociedades
del siglo XXI. Ustedes han examinado, entre otras cosas, la nueva ciencia de la mente, el
cerebro y la educación, la promesa de la tecnología de llegar a niños que actualmente no
tienen oportunidades de aprendizaje, y el tema importantísimo de la educación de jóvenes
refugiados e inmigrantes alrededor del mundo. Ustedes han abordado los efectos de la
creciente desigualdad y el cambio climático en la educación, así como las herramientas para
revertir los efectos de ambos y afianzar las bases para una sociedad más humana, más sana,
más equitativa y feliz.
Y hablé de los tres lenguajes: de la mente, del corazón, de las manos. Y hablando de las
raíces, de los valores, podemos hablar de verdad, de bondad, de creatividad, pero no quiero
terminar estas palabras sin hablar de la belleza. No se puede educar sin inducir a la belleza,
sin inducir del corazón la belleza. Forzando un poco el discurso, me atrevería a decir, que
una educación no es exitosa si no sabe crear poetas. El camino de la belleza es un desafío
que se debe abordar.
Los animo en esta tarea tan importante y apasionante que tienen: colaborar en la educación
de las futuras generaciones. No es algo del mañana, sino del hoy. Adelante, que Dios los
bendiga. Rezo por ustedes y ustedes háganlo por mí. Muchas gracias.
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Francesc inaugura "Súper Monges", un projecte de lluita contra
el tràfic de persones
Catalunya Religió
10/02/2020
(Vatican News) Pel Dia Internacional d'oració i reflexió contra el tràfic de persones, el Papa
Francesc es reuneix amb alguns membres de la xarxa Talitha Kum i la Fundació Galileu per
llançar la comunitat de "Súper Monges", una iniciativa per reunir fons per a les monges
involucrades en el rescat de víctimes del tràfic de persones.

La inauguració ha tingut lloc a la Biblioteca del Palau Apostòlic. Ha estat el propi papa
Francesc qui ha fet el primer clic i ha llançat a la xarxa "Super Monges", la comunitat en la
plataforma Patreon dissenyada per recaptar fons per a les víctimes del tràfic de persones i
per finançar projectes d'atenció i suport. El projecte compta amb el patrocini de la Fundació
Galileu, i amb l'associació de diversos artistes de carrer, entre ells Stephen Power, també
conegut com ESPO, artista de grafitis estatunidenc i el japonès Leiji Matsumoto, famós
dibuixant de manga.
"Estem aprofitant una meravellosa comunitat d'artistes per a
ajudar-nos a il·lustrar el gran esperit de les supervivents i el treball
incansable de les germanes", ha dit la germana Gabriella Bottani,
coordinadora internacional de Talitha Kum. De fet, està previst que
cada mes SUPER NUNS regali 10 còpies signades dels artistes a
l'atzar als membres de la comunitat.
En els últims deu anys la xarxa Talitha Kum ha dedicat silenciosament la seva vida a
prevenir, rescatar, fomentar i rehabilitar els supervivents del tràfic de persones, promovent
la col·laboració i l'intercanvi d'informació entre dones i homes consagrats en 70 països del
món per acabar amb el flagel de l'esclavitud.
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
El estadounidense P. John Connor es elegido nuevo superior general de
los Legionarios de Cristo
Legionarios de Cristo.06 Feb 2020
•

•
•

El P. John Connor, LC tiene 51 años, nació
en Maryland (Estados Unidos) donde ha
desempeñado su ministerio sacerdotal y
responsabilidades de Gobierno desde 2001.
Actualmente era superior territorial de los
Legionarios de Cristo de Norte América. Ha
vivido también en Alemania, Italia y España.
Es el primer superior general de la
Congregación no mexicano.
El P. John ha sido elegido por el Capítulo
General después de dos semanas dedicado
casi exclusivamente a afrontar el tema de los abusos sexuales “para hacer justicia a
las víctimas, cambiar una mentalidad, modos de proceder y cultura institucional que
han hecho posible tanto dolor”.

El Capítulo General de la Congregación de los Legionarios de Cristo ha procedido a la
elección del nuevo director general de la Congregación, y ha elegido para el cargo al
estadounidense P. John Connor, LC. El Capítulo lleva dos semanas centrado en los abusos
sexuales, la atención a las víctimas y la clarificación de responsabilidades, y ha adquirido
el compromiso de “dar a conocer públicamente, al término de sus trabajos, los resultados
de sus consideraciones y resoluciones sobre este tema”.
Las votaciones tuvieron lugar el 6 de febrero. Con esta elección, concluye el mandato del
P. Eduardo Robles Gil, LC. En los próximos días tendrá lugar la elección de los 6 miembros
del Gobierno que conforman el Consejo General, según las Constituciones aprobadas por
la Santa Sede en 2014 tras la revisión de las mismas que los Legionarios hicieron de la
mano de la Iglesia. También elegirá Administrador General.
El P. John Connor
El P. John Connor, LC tiene 51 años. Desde 1997 hasta la actualidad ha vivido en Estados
Unidos, donde ha ejercido el ministerio sacerdotal y cargos de gobierno en Filadelfia, Nueva
York y Atlanta. Es licenciado en Administración por la Loyola University (Chicago). Ha vivido
en Alemania, Italia y España. Estudió Filosofía y Teología en Roma, donde fue ordenado
sacerdote el 2 de enero de 2001. Desde 2014 es director territorial de la Legión de Cristo
de Norteamérica, y actualmente era miembro del Colegio Directivo Territorial del Regnum
Christi en ese territorio.
Determinación y transparencia para afrontar los abusos
El nuevo director general tendrá la responsabilidad junto con el resto del gobierno de llevar
adelante los mandatos e indicaciones del actual Capítulo, que es el máximo órgano de
gobierno de la Congregación.
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El pasado 24 de enero, el Capítulo hizo pública la determinación de afrontar principalmente
el tema de los abusos. Lleva dos semanas dedicado prioritariamente a ello “con la mente y
el corazón en las víctimas”, “para analizar la magnitud del mal obrado y del sufrimiento
infligido, sus causas, sus consecuencias y, así, poder confirmar las medidas ya tomadas y
establecer otras nuevas”. Ha adquirido el compromiso de “dar a conocer públicamente, al
término de sus trabajos, los resultados de sus consideraciones y resoluciones sobre este
tema”. Los padres capitulares han tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de dos
víctimas de abusos sexuales, y al P. Hans Zollner, S.J., secretario de la Comisión Pontificia
para la Protección de Menores, quien les urgió a salir al encuentro de las víctimas.
Los próximos días se dedicarán a terminar la elección de los miembros del Consejo y del
Administrador General. Las próximas semanas se abordarán también otros temas como la
misión apostólica de la Congregación y su relación con las demás vocaciones del Regnum
Christi, la formación de los seminaristas, la vivencia de la pobreza en la Congregación, la
vida comunitaria, la pastoral vocacional y la disciplina religiosa en general.
Sitio oficial
El sitio web oficial del Capítulo es https://legionariosdecristo.org/capitulo2020, donde se van
publicando las reseñas periódicas, fotografías y los comunicados oficiales.

Congregació Religiosa de Santa Hildegarda

Del 3 al 8 de febrer ha tingut lloc la celebració del Primer Capítol General de la Congregació
Monàstica de Santa Hildegarda.
El procés de creació d'aquesta congregació va començar fa gairebé quatre anys en una
Assemblea Interfederal, i ha donat fruit amb la publicació del Decret pel qual la Santa Seu
ha aprovat les Constitucions erigint així la Congregació Monàstica de santa Hildegarda, que
reuneix 24 monestirs de monges benedictines a Espanya.
El capítol s’ha celebrat a la Casa de les Germanes de l'Amor de Déu al Carrer Socarra de
Madrid.
La mare Esperança Atarés, abadessa del Monestir de sant Pere de les Puel·les es troba
a l’asquerra de la fotografia.
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Nomenament nova Provincial Sagrat Cor Espanya
Barbara Dawson, Superiora General de la Societat del Sagrat Cor, després de rebre les
aportacions de les religioses de la província, ha comunicat el nomenament de la nova
provincial d’Espanya. S’ha demanat aquest servei a la Núria O’Callaghan Suñol, de la que
destaca en la carta de nomenament, “la seva profunda fe en Déu, la seva naturalesa
contemplativa i el seu amor per les germanes, es complementa amb els seus dons de
creativitat, responsabilitat i capacitat per arribar més enllà de les fronteres”.

El seu mandat és de tres anys i s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2.020.
La Núria, va néixer a Barcelona i va fer el seu noviciat i primers vots a Granada (1995), i la
seva professió perpètua a Roma (2004). Ha viscut en comunitats de Barcelona, Saragossa
i Navarra, sempre treballant en l’àmbit social.
Va estudiar Informàtica a Barcelona (UPC) i Teologia al Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón. S’ha format en acompanyament espiritual des d’un enfocament
integral amb l’equip Ruaj.
Ha format part de l’equip de formació inicial de la província, i actualment de la Comissió
internacional preparatòria del Capítol General Especial 2021.
Ha format part del Consell provincial els darrers nou anys, i durant aquest temps, ha
desenvolupat també una llarga experiència de feina en l’àmbit social en la Fundación
Traperos de Emaús Navarra.
Ella mateixa ha expressat després del seu nomenament: “En la meva trajectòria vital se
m’ha regalat l’experiència de teixir vincles amb persones amb històries molt diferents, en
llocs molt diversos. Immersa en ella, vaig aprenent que la manera de mirar possibilita que
les persones ens anem atrevint a mirar les capacitats que tenim, prendre la nostra vida en
les pròpies mans, posar-nos dempeus, consentir la pròpia realitat i des d’aquí, caminar i
encoratjar la vida”.
29 | 57

Amor per la litúrgia
Entrevista a Juan Javier Flores, monjo de Santo Domingo de Silos
guardonat amb el VI Memorial Pere Tena
Òscar Bardají i Martín. Full Dominical 9 de febrer
El monjo de Santo Domingo de Silos, Dr. Juan Javier Flores, OSB, ha estat guardonat amb
el VI Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica “per la defensa i la divulgació que ha fet de
la reforma litúrgica promoguda pel Vaticà II”. El P. Flores, que admira “la clarividència i la
claredat” del bisbe Tena, recorda que “en ell no hi havia fractura entre vida i celebració; al
contrari, va fer de la seva vida una veritable celebració litúrgica”.

Què li ha aportat per a la seva vida de monjo el fet d’haver-se dedicat a la litúrgia?
El monestir em va ensenyar a conèixer i a viure la vida cristiana com un continu celebratiu.
Em van educar en un ambient més devocional que litúrgic. Era l’habitual. La vida
benedictina em va il·luminar i em va enlluernar amb el seu equilibri; em va permetre viure
de la litúrgia i després viure per a la litúrgia i la seva continua celebració pasqual.
L’aplicació de la reforma litúrgica conciliar ha donat fruits?
A l’Església mai no hem tingut una reforma litúrgica més completa que la del Vaticà II. Vivim
d’aquesta reforma, però encara hi ha molts aspectes d’aquesta que han de promocionarse. El risc és veure-la com una moda més que com la litúrgia d’avui de l’Església per al món
d’avui.
Quin aspecte de la litúrgia s’hauria d’implantar en el futur?
El futur de la litúrgia està en la posada en pràctica dels principis que ens ha proporcionat
aquesta reforma litúrgica, amb valentia, sense nostàlgia del passat i amb confiança en el
futur. Més que la llengua, hauria de preocupar-nos i ocupar-nos el llenguatge de la mateixa
litúrgia i la seva comprensió per a l’home d’avui.
30 | 57

#Invulnerables
Juntament amb el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, i La Caixa hem iniciat una
Campanya a Catalunya i a Espanya, a favor de la infància, amb l'objectiu de treballar tots
junts contra la pobresa infantil des del Km 0. Volem fer-nos presents en tots els territoris, al
nostre Km 0 i per això us demanem ajuda.
La campanya, que ha nascut a Manresa i a Catalunya, vol busca la complicitat de tots els
sectors de la societat, per ajudar a donar-li visibilitat i a crear conciència d’aquesta realitat
que fa patir a tants nens i nenes molt a prop nostre.
Ens agradaria que ens ajudeu a fer-ne difusió, a facilitar que les persones, entitats,

empreses, associacions, escoles, ciutadans, etc. s'uneixin, perquè aconseguim erradicar
aquest drama de la nostra societat, i perquè la pobresa infantil deixi de ser tan invisible.
La crisi està sent molt llarga, no sembla que s'acabi, i són molts, massa, els nens que l'estan
sofrint. Estem convençuts, que “Junts, som més forts” que la pobresa i tot el que impedeix
als nens “ser nens” i gaudir de la vida, vivint amb dignitat i creixent amb salut i sent felices.
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Comunicat sobre UCA Nicaragua
A LA OPINIÓN NICARAGÜENSE y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
07-02-2020 Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe - CPAL
Los miembros de la COMPAÑÍA DE JESÚS (jesuitas)
a través de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina y El Caribe - CPAL, y en unión con los
compañeros apostólicos de más de un millar de
instituciones que forman sus redes de educación, de
radio y comunicación, de capacitación social y
asistencia humanitaria, de promoción humana, de investigación y desarrollo, y de servicios
pastorales, etc., todas ellas inspiradas en la misión evangelizadora, ante la campaña de
calumnias y agresiones que sufren la UCA de Managua en sus estudiantes, sus directivos
y particularmente su rector: el Padre JOSÉ ALBERTO IDIÁQUEZ, así como también otras
instituciones y personas ligadas a la Compañía de Jesús en Nicaragua, manifestamos una
vez más, clara y categóricamente, que
1. Lamentamos profundamente que continúe agravándose la crisis política de Nicaragua y
que se haya interrumpido la posibilidad de diálogo entre el Gobierno y la oposición, con el
consiguiente incremento del sufrimiento del pueblo nicaragüense;
2. Respaldamos plenamente a la UCA como ente universitario en su labor de enseñanza,
investigación y servicio social, papel que ha cumplido con ejemplar dedicación desde los
tiempos en que Nicaragua era una esperanza para el mundo, y que sigue desarrollando
con total independencia a pesar del asedio y el acoso de que es objeto en los últimos años;
3. Afirmamos que, cumpliendo su función social principal, cual es la de: ser casa de la
sabiduría y de la convivencia humana, la UCA ha dado muestras de absoluto
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones de enseñar, investigar y servir en función
del bien común de todo el pueblo nicaragüense y del respeto a las libertades fundamentales
de todos los ciudadanos;
4. Denunciamos, de manera firme y lo más amplia posible, ante la opinión pública y ante
los organismos nacionales e internacionales, el asedio financiero, económico y físico
constante de que ha sido objeto la UCA en los últimos tiempos.
5. Denunciamos particularmente la mentirosa y calumniosa campaña mediática de odio
que, con la complacencia del gobierno, se ha desarrollado en la última semana en contra
de la UCA y de los jesuitas, de sus colaboradores y, particularmente, del P. Idiáquez a
quienes respaldamos plenamente en su servicio;
6. Responsabilizamos al Sr. Daniel Ortega y a la Sra. Rosario Murillo por la seguridad, la
vida y la integridad de la UCA y de cada uno de sus miembros, sean estudiantes,
académicos o directivos, y particularmente por la integridad y la vida del P. José Alberto
Idiáquez, Rector de la UCA.
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos
los perseguidos por causa de la Justicia, porque el Reino de Dios les pertenece” Mt 5, 9-10
Firman este comunicado
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Servei de Documentació:
« De capella a gimnàs. Hi ha futur pel patrimoni sacre escolar? »

Servei de Documentació
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Autor
Títol
Font
Publicat

Eloi Aran Sala
De capella a gimnàs. Hi ha futur pel patrimoni sacre
escolar?
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/betelarquitectura-art-religio/capella-gimnas-futur-pel-patrimonisacre-escolar-251628
13 de febrer de 2020
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Trobada anual de les Delegacions Diocesanes de Missions de Catalunya
Conferència Episcopal Tarraconense
6 de febrer de 2020
Els dies 4 i 5 de febrer ha tingut lloc al Santuari de Loreto de Tarragona la trobada anual de
les Delegacions de Missions dels bisbats amb seu a Catalunya.
«És vital que l’Església surti a anunciar l’evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes les
ocasions, sense retards i sense por». Aquestes paraules del papa Francesc després de la
celebració del Mes Missioner Extraordinari han situat la reflexió i el diàleg sobre l’acció
missionera constatant l’estil de vida, valuós i decisiu, dels missioners i missioneres com a
resposta a situacions de gran vulnerabilitat (empobriment), transmetent forts valors cristians
des de la seva vocació evangelitzadora (lliurament al Crist, servei i caritat), i aportant un
testimoni necessari en la pastoral ordinària de les nostres diòcesis.

Durant la trobada, que ha estat presidida per Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa i
coordinador de Missions a la Conferència Episcopal Tarraconense, s’han revisat diverses
qüestions relacionades amb les escoles concertades i s’ha programat dues reunions amb
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya al febrer i al març. També s’ha tractat la relació
de les delegacions de Missions amb els Mitjans de Comunicació —creant un equip conjunt
responsable en aquest àmbit—, la pròxima celebració del Tren Missioner a Montserrat, les
campanyes missioneres de les diferents Jornades i la preparació conjunta de la propera
Jornada Mundial de pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives del dia 3
de maig.
La trobada també ha comptat amb el P. Josep Roca, missioner claretià (nota d’Horeb: el P.
Roca també és aquí el representant de l’URC); el P. Antoni Calvera, missioner combonià;
les aportacions de Conchita Fargas, de Cristians amb el Sud i el coordinador de Cristians
sense Fronteres a Catalunya, Manel Górriz, el qual ha aportat noves maneres de treballar
en equip per a millorar la relació interdiocesana de les Delegacions de Missions.
Coincidint amb l’inici del Centenari de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) els
equips de les delegacions van visitar les instal·lacions de l’AHAT on es conserva
documentació relativa a les missions de Rwanda i El Congo, a partir del pontificat de
l’arquebisbe Josep Pont i Gol.
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Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat reunió n. 233
Feb 10, 2020
Els dies 6 i 7 de febrer de 2020 ha
tingut lloc la reunió n. 233 de la
Conferència Episcopal Tarraconense
(CET), a la casa d’espiritualitat Claret
de la ciutat de Vic. La reunió ha estat
presidida per Mons. Joan Planellas i
Barnosell, arquebisbe de Tarragona.
1. Els bisbes han tractat la preparació
de la commemoració del vint-i-cinquè
aniversari del Concili Provincial
Tarraconense de 1995. La CET ha publicat una nova edició de les resolucions conciliars
amb el títol Concili Provincial Tarraconense – 1995. Documents i resolucions. Edició
comentada dels 25 anys – 2020 (Barcelona: Editorial Claret). També s’ha publicat als fulls
diocesans de les deu diòcesis un especial commemoratiu el diumenge 19 de gener preparat
pel Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS).
Per al proper 18 de març, de les 9.15 h a les 13.15 h hi ha programada una sessió
acadèmica commemorativa a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, la
preparació de la qual s’ha encarregat a l’Ateneu Sant Pacià.
El dissabte 30 de maig, vigília de la solemnitat de Pentecosta, a la Catedral Metropolitana i
Primada de Tarragona se celebrarà l’Eucaristia que clourà la commemoració del vint-icinquè aniversari amb un missatge dels bisbes de Catalunya al poble de Déu.
2. S’ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2019 i el Pressupost de l’any 2020
del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats.
3. Mons. Francesc Pardo ha informat de la reunió de la Comissió de Coordinació
Generalitat – Església a Catalunya per al Patrimoni Cultural, que ha estudiat diversos
programes de restauració.
4. S’han revisat també diverses qüestions relatives a la difusió de la Sagrada Escriptura, la
catequesi i la formació permanent dels diaques.
5. El divendres al matí s’ha portat a terme una trobada conjunta amb alguns professors de
l’Ateneu Sant Pacià per tal de reflexionar sobre la qüestió de l’acompanyament i la protecció
als malalts al final de la vida. Per part de l’Ateneu han intervingut el Dr. Ignasi Fuster, que
ha fet una aproximació als aspectes filosòfics i antropològics, el Dr. Joan Torra, des de la
teologia i la Dra. Margarida Bofarull, que ha presentat les qüestions més punyents sobre
l’eliminació de la vida del malalt, l’eutanàsia i el suïcidi assistit, així com la resposta de
l’Església que, a través de les cures pal·liatives, proposa una cultura de la vida i la
compassió veritable.
6. Els bisbes han celebrat l’Eucaristia a la cripta del sepulcre de Sant Antoni M. Claret que
han concelebrat amb el consell provincial dels claretians en l’escaiença dels 150 anys de la
mort de Sant Antoni M. Claret.
Vic, 7 de febrer de 2020
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Reunió dels bisbes de Catalunya a Vic amb motiu de
l’any Claret
Notícies Claret 473. 2020/02/07
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense s’han reunit aquest dijous i
divendres a la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic. Han acollit així la invitació a celebrar
alguna de les seves trobades habituals a la casa mare dels claretians, motivats pel 150
aniversari de la mort del pare Claret, que s’escau aquest 2020.

L’any Claret és una commemoració congregacional de caire universal, arreu on hi ha
presència claretiana, i es va iniciar aquest mes de gener amb la trobada del govern general
i dels superiors majors a Xile; coincident amb la celebració dels 150 anys de l’arribada dels
missioners claretians a Amèrica.
Els bisbes de la Tarraconense i l’equip de govern de la província de Sant Pau, reunit
aquesta setmana a Vic, han fet el matí de divendres la pregària de laudes i la celebració de
l’eucaristia a la cripta del temple de Sant Antoni Maria Claret. El president de la
Tarraconense i arquebisbe de Tarragona Joan Planellas, ha presidit l’eucaristia.
En l’homilia, Planellas ha fet memòria de la vida de sant Antoni Maria Claret, amb dos
destacats. Per una banda, s’ha referit a la inquietud del pare Claret per la pastoral i per
l’atenció a les persones. En aquest sentit, ha assimilat la invitació que fa el papa Francesc
a practicar una Església en sortida amb aquella intuïció de base del pare Claret i de tants
altres sants del seu temps. I, per una altra banda, ha valorat l’afany pastoral i de predicació
del fundador dels claretians, sempre atent a les necessitats de cada moment.
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“Hi ha un clam per demanar més unitat entre les diòcesi
catalanes”
Mireia Rourera. El Punt Avui. 9 febrer 2020
25 ANYS
Qui va ser directora general d’Afers Religiosos del 2004 al 2010 va participar com a laica
en el Concili Provincial Tarraconense del 1995. Ella i Aureli Ortín, que hi va participar com
a diaca, han tret un llibre on, a partir de diverses qüestions, membres conciliars es
posicionen sobre aquell esdeveniment. Han contestat les seves preguntes la meitat dels
membres vius, des de totes les diòcesis, estaments i organismes que van participar en el
concili.

Montserrat Coll va participar com a laica al Concili Provincial Tarraconense JOSEP LOSADA.

Fa 25 anys, es va fer el Concili Provincial Tarraconense. Qui hi va participar?
En total, 205 persones. Amb vot deliberatiu o capacitat de decisió,15 membres, els
arquebisbes i bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, convocats per Ramon Torrella,
president de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET). La resta eren preveres,
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diaques, religiosos, religioses i laics i laiques d’aquestes diòcesis (de què 143 amb vot
consultiu) i hi havia 4 representants d’altres confessions o religions.
Han contactat amb molts dels que van participar en el concili. Com el van viure?
Diuen que participar-hi va ser una experiència eclesial extraordinària, una responsabilitat i
un privilegi. I que els va permetre conèixer i valorar el conjunt de l’Església a Catalunya i
compartir un temps d’esperança per una Església més encarnada i evangèlica.
Què diuen que va ser el més important i el més negatiu?
Els aspectes positius del concili que destaquen són el mateix fet que es convoqués i se
celebrés; l’esforç coordinat de les diòcesis per aplicar el Concili Vaticà II; el treball
preparatori; la llibertat d’expressió oral; la convergència a favor dels més pobres i marginats,
i el marc de pregària i de fe. Consideren negatiu que no s’hagin aplicat prou les resolucions;
el retard de la Santa Seu a donar-hi el reconeixement; que es tractessin massa temes, i que
no es permetés que el vot consultiu es manifestés en qüestions que depassaven l’àmbit del
nostre concili provincial però que s’haurien pogut fer arribar a tota l’Església.

El concili s’amarava del Vaticà II.
Molts dels membres del nostre concili consideren que va ser un intent d’aplicar a casa nostra
el Concili Vaticà II. L’aire que s’hi respirava anava en aquest sentit. I l’esperit que es pot
veure en les resolucions, especialment en la primera, que marca la línia d’interpretació de
la resta, segueix el to del Vaticà II.
L’arquebisbe Planellas, que us ha fet el pròleg, diu que el concili no va ser una flor
d’estiu i que ara el que cal és que tots plegats facin “dels seus documents i
resolucions un torrent d’aigua que regui la terra”.
Diu que ens trobem en plena fase de recepció eclesial del concili, i que n’hem d’esperar el
compliment de les seves resolucions, una major obertura i diàleg de les nostres Esglésies
amb la societat i amb els qui no pensen com nosaltres, sentir el dolor de tantes persones
que sofreixen, sobretot d’aquelles que no tenen les condicions indispensables per viure
dignament, i el foment d’un treball interdiocesà més conjunt, que és la garantia per a donar
una resposta cohesionada i unitària als grans reptes que Catalunya, com a unitat pastoral,
té plantejats.
La necessitat de la unitat pastoral de l’Església catalana va ser una de les grans
conclusions a què es va arribar. Continua sent una prioritat?
I tant! D’entre les resolucions que es diu que no s’han dut a terme, sobresurt la 142, que
urgeix les Esglésies amb seu a Catalunya a trobar la solució jurídica que expressi el treball
pastoral conjunt. I, entre els suggeriments de cara al futur, es demana més unitat entre les
diòcesis catalanes i dotar de personalitat jurídica la CET.
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Creu que l’Església catalana avui voldria fer-ne un altre?
Els entrevistats demanen un treball interdiocesà: recuperar i revisar el concili, més unitat,
col·laboració i coordinació entre les diòcesis amb seu a Catalunya, i una convocatòria per
posar en comú els reptes i temes candents. Molts no concreten la fórmula d’aquesta
convocatòria, però d’altres proposen un altre concili. Crec que cal determinació per afrontar
conjuntament la situació eclesial en què ens trobem i per donar respostes cristianes en el
context de la nostra societat a Catalunya.
El pilar del concili va ser l’evangelització.
L’arquebisbe Planellas diu que l’evangelització va ser la sageta del concili, el marc des d’on
cal situar tota la resta. I crec que, realment, la proposta 1, amarada del Vaticà II i elaborada
a partir de les primeres aportacions a l’aula conciliar, va marcar el treball posterior. Jo
invitaria tothom a llegir-la, perquè continua essent molt actual i plena del goig de la bona
nova, que és la d’un Déu que ens estima, i perquè anima a reconèixer i a celebrar els valors
positius de les persones i el món.

Cloenda 1995

I la participació dels laics?
Una de les resolucions que destaquen com a no dutes a terme suficientment és la 25, que
reconeix com a prioritat la participació del laïcat en l’evangelització. Aquesta resolució
concreta que el lloc del testimoniatge dels laics són les situacions ordinàries de la vida amb
una actitud transformadora de la societat d’acord amb els valors evangèlics. Hi afegiria que
la tasca dels laics és la principal i la raó de ser de l’Església, ja que tots els seus membres,
clergues inclosos, són, primer que tot, poble de Déu. Crec que, més que parlar d’involucrar
els laics en la vida de l’Església –que pot sonar a integrar-los en l’estructura clerical–, el
que cal és concebre una Església d’estructura laïcal, com diu el teòleg Josep Gil i Ribas.
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Tampoc s’ha reconegut la
major participació de la
dona.
La resolució 30 del concili és
una altra que moltes de les
respostes del llibre destaquen
com a no duta a terme. I, de
cara al futur, demanen encara
més que aquella resolució:
reconèixer les dones a tots els
nivells.
Personalment,
considero escandalosa, en el
segle XXI, la situació de les
dones dins l’Església. No es
tractaria pas de clericalitzar
les dones, sinó de valorar
totalment i fins a les últimes
conseqüències
la
nostra
dignitat
i
de
rectificar
l’afirmació de Joan Pau II que
“la no admissió de les dones
en l’ordenació sacerdotal
significa l’observança d’una
disposició que cal atribuir a la
saviesa
del
senyor
de
l’univers”
(L’ordenació
sacerdotal
reservada
solament als homes, 3).
També
demanen
una
Església més fidel a Jesús i
a l’Evangeli.
Moltes respostes indiquen la línia del papa Francesc quan demanen una Església
missionera, acollidora, alliberadora, senzilla i oberta, sinodal, joiosa, esperançada i sense
por. Francesc és com una
alenada d’aire sa. Suposo
que es troba amb massa
dificultats per fer els canvis
eclesiàstics que deu veure
necessaris. Però, sobretot,
crec que la fidelitat de
l’Església a Jesús i a
l’Evangeli depèn de tots els
seus membres, i que la
democràcia
i
la
coresponsabilitat
dins
l’Església depenen de la
voluntat d’aquests d’exercir
la majoria d’edat humana i
eclesial.
Cloenda Concili
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El tràfic DE PERSONES
Czerny, en unidad con Cristo para luchar contra
el tráfico de personas
Francesca Sabatinelli
Vatican News 08 febrero 2020
Hoy es la VI Jornada de Oración contra la Trata de Personas, un aniversario que llama a
unir fuerzas para luchar y derrotar un fenómeno que involucra a toda la sociedad. Con
nosotros está el Subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, que presidirá una
vigilia de oración en la Basílica de San Antonio de Letrán en Roma por la tarde.
Unir fuerzas para derrotar la trata de personas. Es el llamamiento que surge del Día Mundial
de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas que se celebra desde 2015 cada 8 de
febrero con motivo de la memoria litúrgica de Santa Bakhita, una monja de origen sudanés,
que es hoy un símbolo del compromiso de la Iglesia contra la esclavitud. La invitación que
surge del evento es a permanecer "Juntos contra la trata", como indica el lema elegido para
el Día también según la intención de oración del Papa Francisco para el mes de febrero:
"Recemos para que el clamor de nuestros hermanos migrantes, caído en manos de
traficantes sin escrúpulos, sea escuchado y considerado".

El domingo 9 de febrero, una marcha de sensibilización comenzará a las 10.00 horas desde
Castel Sant'Angelo y terminará en la Plaza de San Pedro a las 12.00 horas, para participar
en el rezo del Ángelus con el Papa Francisco; en cambio, esta tarde, a las 18.30 horas, una
vigilia de oración en la Basílica de San Antonio de Letrán en Roma, será presidida por el
Cardenal Michael Czerny, de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien, a través de nuestros micrófonos, se detiene
en el tema de la Jornada y en la importancia de la lucha común contra la trata:
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R. - Es necesario explicar que "juntos" significa desarrollar y fortalecer la unión entre
nosotros, la unión con Cristo, para combatir el tráfico de personas. El tráfico es un pecado
que nos impregna, por lo que realmente necesitamos la ayuda de Dios, el apoyo de los
demás, para hacer frente a este terrible flagelo que nos rodea.
Su Eminencia, la Iglesia ha estado en primera línea durante años en la lucha, en la
denuncia del fenómeno de la trata de personas, un fuerte estímulo viene del incesante
aliento del Papa Francisco...
R. - Sí, el Papa Francisco anima porque las religiosas, sobre todo, fueron las primeras en
estar en primera línea, con las víctimas, para ofrecerles la posibilidad de ser libres, la
posibilidad de ser rehabilitadas, la posibilidad de comenzar una vida digna de nuevo. Y así,
gracias al constante, perseverante y valiente ministerio de las hermanas en todo el mundo,
el Papa puede llamarnos como la Iglesia, como pueblo de Dios, para unirnos en torno al
ministerio y la profecía de las hermanas.
Son muchas las causas que alimentan este dramático fenómeno del tráfico. ¿Puede
también ser combatido por cada uno de nosotros, por cada persona? ¿Cómo?
R. - Debemos reflexionar a partir de lo que nos rodea, no pensando que el tráfico es algo
lejano, en un país lejano, sino aprendiendo a reconocer sus signos aquí y entre nosotros, y
reconociendo que las diversas formas de marginación, de exclusión, la forma en que como
sociedad hacemos desaparecer a los que no son "útiles" para la economía, son las causas
fundamentales y esto nos toca también a nosotros. Por eso es tan importante rezar juntos
en la fiesta de Santa Bakhita, para ayudarnos todos a abrir nuestros corazones, mentes,
manos, para enfrentarnos - como dice el eslogan - para actuar juntos contra el tráfico.

Presidente de la UMOFC: “La trata, tercer negocio después
de drogas y armas”
Renato Martinez. Vatican News 07 febrero 2020
Este 8 de febrero, memoria litúrgica de
Santa Josefina Bakhita, se celebra la VI
Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la Trata de Personas. Entrevista a
María Lia Zervino, Presidente General
de
la
Unión
Mundial
de
las
Organizaciones Femeninas Católicas.
“¿Podemos dormir tranquilos cuando
sabemos que más de 40 millones de
personas hoy son esclavos de la trata?
¿Y esto por qué sucede? Sucede por la avidez de dinero, porque es el tercer negocio
después de las drogas y las armas y además porque hay una gran corrupción y quienes
deberían controlar esto no lo hacen y por esa gran cantidad de condiciones de injusticia
que sufren millones de familias en el mundo. Todos somos responsables de la erradicación
de este crimen de lesa humanidad”, lo dijo María Lia Zervino, Presidente General de la
Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) explicando el
doloroso fenómeno de la trata de personas, un problema que afecta a más de 40 millones
de personas en todo el mundo, en el marco de la celebración de la VI Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.
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El tercer negocio mundial junto a las drogas y venta de armas
La Presidente General de la UMOFC refiriéndose a las causas que generan la trata de
personas dijo en primer lugar, que hay que “denunciar esta atrocidad, esta tragedia que
tiene varias causas entre ellas la pobreza, la falta de una buena educación y sobre todo la
corrupción. Así que, en primer lugar, “como mujeres cristianas – afirmó María Lia Zervino –
tenemos que ser portavoz de esta avidez de riquezas por parte de quiénes de manera más
fácil y sin ética quieren ganar dinero”. El tráfico de personas, señaló la Presidente de la
UMOFC, “es el tercer negocio mundial junto con las drogas y la venta de armas. Y este es
el principal factor que unido a la corrupción de las fuerzas que deberían controlar la
circulación de capitales y la circulación de seres humanos produce la trata, pero la trata de
personas en particular con las mujeres también tiene un gran factor cultural, es decir, que
si no hubiera demanda de prostitución tampoco habría prostitución, razón por la cual
hombres y mujeres tenemos que unir nuestras fuerzas para cambiar estos hábitos
culturales y poder respetar la dignidad de las mujeres”.

La trata debe ser considerada un crimen de lesa humanidad
Asimismo, María Lia Zervino explicó cuáles han sido los logros alcanzados en estos años
de oración y reflexión contra la trata, sobre todo impulsados por el Comité Internacional de
la Trata de personas. “Hemos sido gratamente impulsadas por el Papa Francisco que desde
su primer mensaje al mundo – recordó la Presidente de la UMOFC – dijo que, la esclavitud
producto de la trata de seres humanos era la principal plaga de nuestra sociedad y él tomó
el día de Santa Bakhita, el 8 de febrero, como Día Internacional de reflexión y oración contra
la trata y eso ha impulsado a qué, Talitha Kum tomará a la coordinación de este Comité
junto a la UMOFC y a otras organizaciones también de jurisdicción, diría yo, internacional y
poco a poco a lo largo de estos 6 años se ha ido sensibilizando la conciencia colectiva”.
Además, María Lia Zervino afirmó que, “los grandes movimientos de la historia vienen
cuando el pueblo está realmente convencido de que algo tiene que cambiar y hoy en día,
es mucho mayor la conciencia de esto que tiene que llegar a las altas esferas para que sea
considerado un crimen de lesa humanidad y se cambien las políticas públicas y se controle
y finalmente erradique la trata contra las personas”.
El modelo económico imperante también genera la trata
Además, la Presidente de la UMOFC subrayó que, se han intensificado las causas que
generan el tráfico de seres humanos ayudados por el modelo económico imperante. “En
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realidad – afirmó María Lia – se han intensificado las causas por nuestro modelo
económico, al no controlar la circulación de capitales y al no controlar la corrupción,
obviamente el fenómeno se ha ido incrementando o sea que en ese sentido no estamos
mejor. Pero también es cierto que hay concausas que producen migraciones involuntarias
y entonces el tráfico de seres humanos que se ha intensificado en los últimos años también
ha contribuido que, a través de los traficantes las personas sean abusadas y terminen en
la trata de personas o sea que, yo diría, van variando las modalidades las causas son las
mismas y se intensifican”.
El aporte y trabajo de la UMOFC contra la trata
En este sentido, María Lia Zervino señaló que, esta Institución femenina católica viene
trabajando desde hace algunos años contra la trata de personas en diferentes partes del
mundo. “La UMOFC viene trabajando hace casi 20 años en este tema en los distintos

Continentes, nosotros le llamamos regiones, entonces la región Europa, la región
Latinoamérica, la región África, en estas regiones sin duda, últimamente entro en la región
Norte América con mucha fuerza con grandes campañas con muchos recursos. La UMOFC
– precisó su Presidente – hace dos o tres cosas: en primer lugar, hace un trabajo sinergia
es decir pone la experiencia y buenas prácticas de algunas organizaciones al servicio de
otras que toman ejemplo y que se nutren de esos recursos; en segundo lugar, hace talleres,
talleres de formación sobre todo para la prevención de la trata de seres humanos y de
esta manera va generando un liderazgo, un leadership para empoderar a las mujeres y
que cada una se sienta responsable de la prevención de este flagelo trata de seres
humanos.
Oración y marcha contra la trata
Finalmente, la Presidente de la UMOFC señaló algunas iniciativas que se van a realizar
este 8 de febrero con ocasión de la VI Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la
Trata. “En primer lugar, compartir la reflexión sobre que juntos podemos trabajar en la
erradicación de la trata con todos los países y organizaciones, tenemos en la página –
indicó María Lia – una serie de recursos que se pueden utilizar en distintas lenguas.
Concretamente acá, en Roma, hay dos eventos que gracias a Dios cada año crecen en
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importancia y en presencia y trasparencia en la sociedad y en
los medios. Estos son: el sábado 8, una vigilia en la Basílica de
San Antonio a las 18:30 donde nos reunimos para utilizar la
mejor arma que tenemos que es la oración en común y el
domingo 9, a la mañana haremos una marcha que ya se inició
el año pasado con mucho éxito donde familias, niños, jóvenes,
religiosas, laicos, sacerdotes todos unidos nos juntaremos a las
10:00 en el Castel Sant'Angelo para llegar 11:30 y rezar el
Ángelus con el Papá en la Plaza de San Pedro”. Por supuesto
que todo esto tiene que estar avalado por las organizaciones de
base en cada ciudad que en cada pueblo y que en cada país
puedan hacer ellas también los actos que les parezcan y así
reforzar los trabajos que se están haciendo. Por ejemplo,
nosotros estamos trabajando en el sur este de África con Caritas
Internacional y Talitha Kum desde hace 2 años capacitando,
empoderando a las mujeres y a los equipos de trabajo de las
organizaciones locales para la prevención de la trata.
Mujeres, vayan con valentía y locura, sin locura no hay
santidad
Antes de concluir, María Lia Zervino envió un mensaje a las
mujeres del mundo y las animó a seguir adelante con valentía y locura. “Quiero decirles que
las mujeres en este momento tenemos un rol fundamental y que no podemos seguir
victimizándonos si no tenemos como nos ha dicho el Papá en una audiencia que la UMOFC
tuvo hace muy poquitos días con él, nos dijo: tomen las cosas en sus manos con valentía.
Queridísimas amigas que nos están escuchando vamos, vamos adelante con valentía y con
locura, porque dijo el Papá sin locura no hay santidad”.

BREUS
▪

El diumenge 16 de febrer, a les 11.30, l'Emm. cardenal Cristóbal López Romero, S.D.B.,
arquebisbe de Rabat (el Marroc), prendrà possessió del títol de Sant León I, Via
Prenestina, 104.

▪

El papa Francesc accepta la invitació del President de la República de Malta, de les
autoritats i de l'Església Catòlica d'aquest país, i efectuarà un viatge apostòlic a Malta i
Gozo el 31 de maig de 2020.

▪

El Salvador: Els bisbes declaren 2020 com a Any Jubilar Martirial amb motiu dels 40
anys del martiri de sant Óscar Romero

▪

Congrés de Laics «PUEBLO DE DIOS EN SALIDA» a Madrid. Febrer 14/09:30 - 17:00.
Dies: Del 14 al 16 de febrer de 2020. Organitza: Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar
de la Conferència Episcopal Espanyola.
Més informació a: www.pueblodediosensalida.com
Hi participaran més de 2.000 persones de parròquies, moviments, associacions i
congregacions que treballen en l'àmbit de les diòcesis de tota Espanya. Estaran
acompanyats per 70 bisbes. L'objectiu del congrés és dinamitzar el laicado a Espanya
partint del protagonisme i la participació dels propis laics.
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la protecció dels menors
Comissió d'Acollida a les Víctimes de Casos Prescrits

COMUNICAT INTERN

COMISSIÓ D'ACOLLIDA A LES VÍCTIMES DE CASOS PRESCRITS
Barcelona, 10 de febrer 2020.
Benvolguts/des,
Us informem que amb data de 10 de febrer de 2020 s'ha signat un acord davant notari per
a la constitució de la Comissió d'Acollida a les Víctimes d'abusos sexuals de casos prescrits.
Aquesta comissió s'ha acordat de manera conjunta entre l'Institut dels Germans Maristes i
l'Associació Mans Petites.
L'objecte d'aquesta Comissió és avaluar la plausibilitat dels fets denunciats i les seqüeles
que presentin les persones que s'hi acullin; avaluar el dany psicològic en el passat i les
seqüeles posteriors o actuals que s'hagin derivat dels fets i establir, si de cas, una
indemnització en compensació per aquestes seqüeles.
La voluntat dels Maristes ha estat sempre, des del primer moment, acollir les víctimes,
escoltar-les i no desentendre'ns. De fet, ja al 2016 es va posar en marxa una comissió
d'atenció a les víctimes de casos prescrits i aquesta comissió actual és una via perquè les
persones que han acudit a nosaltres a través d'un col·lectiu determinat es puguin expressar
i se sentin acollides.
L'acord entre les dues parts preveu la confidencialitat dels treballs i de la tasca de la
comissió, que demana poder treballar amb tranqui·litat i lluny de la pressió mediàtica. Hi ha
el compromís que, un cop acabada la tasca que tenen encomanada, es faran públics els
resultats de la seva feina.
Maristes Catalunya
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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
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

Salesians
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Coordinadora de Dones Creients
A Barcelona la
Coordinadora de
Dones Creients 8M
ens hem organitzat
per denunciar la
situació de
discriminació de les
dones a l’Església i
per aquests motiu
estem convocant una
concentració i un
acte públic que tindrà
lloc el proper:
Dia:
Diumenge 1
de març de 2020
Hora: a les 11h
Lloc:
Plaça de la
Catedral de
Barcelona.
En aquest acte volem
també fer visible el
potencial, la
creativitat, la
responsabilitat, el
compromís i la
consciència de les
dones creients a
favor dels drets i la
dignitat de les dones,
tant a la societat com
a les esglésies,
entitats, moviments i
grups on som presents, i expressar l’Església que volem per al futur. La nostra posició
queda expressada en el manifest que us adjuntem i que llegirem el dia 1 de març.
En adjunt també teniu el nostre cartell amb la convocatòria de l’acte i aquí l’adreça del
nostre blog www.alcemlaveu.org on hem volgut recollir qui som, que volem, la possibilitat
d’adherir-vos al manifest, etc.
Us convidem a participar de l’acte i fer la màxima difusió possible.
A L’estat espanyol dones creients de Madrid, Zaragoza, València, Córdoba, Granada,
Ciudad Real, Santiago de Compostela, Vitòria, i altres ciutats estan preparant també actes
reivindicatius per avançar juntes cap a la igualtat i la no discriminació a l’Església. I al món
estan sorgin nombroses iniciatives que VOICES OF FAIYH està recollint per visivilitzar-les.
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Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)
La interculturalidad en la vida
religiosa: la Hna. Pat Murray
contesta a sus preguntas
19 febrero, 14-15.30 horas (hora de Roma)
ENCUENTRO EN LÍNEA

Español
English

https://zoom.us/j/548839374
https://zoom.us/j/936425168
Italiano https://zoom.us/j/453881104
Français https://zoom.us/j/553528640
Inscripción en línea aquí

Espai d'Interioritat Francesc Palau - Carmelites Missioneres
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Editorial Claret i l’Ateneu Universitari Snat PAcià

Nova tanda d’Exercicis Espirituals a la Casa d’Espiritualitat Marc
Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà (Osona)
Per segon any, després de la seva reforma, la
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els
Hostalets de Balenyà (Osona) organitza una
tanda d’Exercicis Espirituals del 2 al 8 d’agost
de 2020 que, enguany també, serà dirigida pel
P. Jaume Avellí SJ, sacerdot jesuïta amb una
gran trajectòria pel que fa a aquest tipus de
recessos.
L’entrada serà el diumenge, 2 d’agost, a la tarda i
la sortida el 8 d’agost després d’esmorzar.
La tanda està oberta a persones religioses i laiques que necessiten trobar un moment i
un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes d’allò que vitalment i espiritual els
afecten d’una o una altra manera.
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període
d’inscripció acaba el 30 de juny de 2020. El cost total de la tanda – set dies, sis nits - és
de 340 euros, que inclou l’estada en pensió completa en habitació individual amb bany i el
preu de l’activitat.
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, una
congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de
l’educació.
Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a:
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer
C/ Marc Castanyer s/n
08550 – Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Tel.: 646 113 140
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Monestir de Sant Benet de Montserrat
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Fundació Carles Blanch
6 febr. 2020
Ens fa molta il·lusió anunciar que ja et pots inscriure al 8è Sopar Llenties Solidàries a
benefici del Centre Sant Jaume.
Un any més l’Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi obrirà les portes dels seus menjadors
per acollir aquest bonic sopar. Serà el dijous 5 de març a les 21:00 i aquelles persones
que ho desitgin podran assistir a l’eucaristia que se celebrarà a les 20:15 a la capella de
l’escola.
El donatiu és de 30 euros per comensal i de 15 euros per als menors de 25 anys. Com
cada any, l’empresa Roca s’encarregarà de cuinar i servir les Llenties, així que els beneficis
es destinaran íntegrament al Centre Sant Jaume. Si no pots venir al sopar, però hi vols
col·laborar pots fer una aportació a la Fila zero a través del mateix formulari d’inscripcions.

Posa les llenties a les teves #rutines
T’agraden les #rutines? Cada tarda 40 infants i joves de Badalona en risc d’exclusió social
venen al Centre Obert del Centre Sant Jaume buscant #rutines de joc, estudi, alimentació i
activitat física que no tenen garantides a casa seva.
Posa les llenties a les teves #rutines i ajuda’ns a seguir garantint més i millor #rutines per
als nens i nenes de Badalona.
Per què a Sant Ignasi?
El Centre Sant Jaume és l’obra social de l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi i es va
constituir l’any 1995, coincidint amb la celebració del centenari de la ubicació del Col·legi a
Sarrià. El primer sopar de Llenties solidàries es va celebrar el 2013 com una iniciativa de la
comunitat educativa. Avui és ja una cita consolidada a l’agenda de molts de pares i mares,
antics alumnes, docents i personal de servei de l’escola.
53 | 57

El Centre Sant Jaume en dades
L'any 2018 el Centre Sant Jaume va atendre 580 persones en projectes de promoció de
l'escolarització, d'educació en el lleure, d'orientació i inserció laboral, d'atenció
psicoterapèutica, de promoció d'una alimentació saludable i d'hàbits socials.
Avui, el Centre Sant Jaume és una entitat reconeguda al sud de Badalona i forma part del
Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya.
Al darrere de les Llenties...
Una vintena d’estudiants s'encarregaran de rebre els participants el dia del sopar i fa
setmanes que l’AMPA, l'Associació d'Antics Alumnes, la Fundació Sant Ignasi, l'escola i el
Centre Sant Jaume estem treballant per a que tot surti perfecte aquella nit.
Ens veiem el proper dia 5 de març!
Inscriu-te al Sopar

FECC EXTRAORDINARI núm. 758 Data: 10.02.2020
121.604 al·legacions Es presenten avui al Departament d’Educació
L’escola concertada, contra la segregació, recolzant els drets d’elecció i de direcció
de centres docents i a favor del diàleg
Aquest matí es registren al Departament d’Educació els 121.604 documents amb les
al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares,
personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i
altres persones interessades a manifestar la seva veu. Aquest centenar de miler llarg
de documents van arribar amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzats
notarialment. Amb posterioritat, n’han arribat 602 més que també seran presentades. En
total, 122.206 al·legacions recollides en cinc dies.
Tenim constància que han estat encara més les al·legacions signades, que s’han
presentat directament al registre dels Serveis Territorials o a les oficines gestores del
Departament d’Educació. També s’han presentat per via telemàtica i d’altres han arribat
fora de termini. Un termini que no ens ha ajudat i que ha suposat una activitat molt
intensa. Cal recordar que l’Administració va determinar que aquest avantprojecte de decret
se sotmetés a informació pública només set dies hàbils.
Hem de donar les gràcies a totes les persones que, cadascuna des del seu àmbit, han fet
possible que la nostra veu arribi de manera tan nombrosa i contundent. No demanem
més que el respecte a allò que és de justícia. Les actuacions no acaben aquí. L’agenda
de les entitats representatives del sector és ben plena aquests dies, amb l’objectiu de situar
les coses allà on han de ser: que es garanteixi el dret a l’educació de tothom, harmonitzantlo amb el drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball
en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats de suport educatiu que propiciï una adient cohesió social.
Les escoles concertades som signants del pacte contra la segregació escolar que
impulsà el Síndic de Greuges. I som conscients que, com tot pacte, ens vincula en les
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seves causes i el seu objecte: la lluita contra la segregació escolar. Però aquesta
vinculació s’ha de fer de manera corresponsable per part de tots els agents que hi
intervenen, també -i molt especialment- el Govern. I el que resulta és que, després que el
pacte reconegui que la primera causa de segregació és la barrera econòmica que afecta
tant a centres educatius públics, com especialment als concertats, i que per aquest motiu
és essencial garantir un finançament just i suficient per a tots els centres educatius amb
l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat efectiva, constatem amb gran decepció que no es
contempla cap mesura específica en aquest sentit, tot i que el mateix pacte recull
mesures concretes que haurien de ser efectives a partir del proper curs.
I també comprovem que algunes actuacions en la programació de llocs escolars, que,
d’acord amb el pacte, s’han de produir sempre amb l’acord dels centres docents
afectats, es volen transformar en imposicions que poden suprimir l’oferta de places
abans nos’iniciï el procés de preinscripció. No és just, però és que tampoc el tant reiterat
pacte diu que les coses hagin de ser d’aquesta manera.
Les escoles concertades en general,i l’Escola Cristiana de Catalunya en particular,
compartim la missió d’escolaritzar l’alumnat que presenta dificultats i requereix un
suport i una atenció educativa específica. Som escoles que hem acceptat amb
convenciment i voluntat de servei un compromís social envers els educands, i en
especial els més necessitats, i ho continuem i continuarem fent. Per això és molt important
que tothom reconegui tots els drets i els deures que comporten formar part del Servei
d’Educació de Catalunya.
Després de constatar el gran suport que ha tingut aquest tràmit d’informació pública,
i coneixent la voluntat del Departament d’arribar a consensos envers unes propostes
normatives que són fonamentals per al nostre sistema, el sector concertat reitera la seva
intenció de diàleg i demana la disponibilitat del Govern per modificar a fons el
tractament de la programació i del procediment d’admissió en els centres del Servei
d’Educació de Catalunya. Està en joc una manera de concebre la societat i el projecte de
país que volem. No perdem aquesta oportunitat. El nostre llarg i constatat recorregut
d’iniciativa social ha fet i ha de continuar fent de Catalunya un país pròsper, benestant
i cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu projecte
vital.
122.206 al·legacions presentades aquest matí al Departament d’Educació
Tal com us informàvem en el Fecc informa
tramès al migdia, aquest matí s’han registrat
al Departament d’Educació les 121.604
al·legacions al projecte de decret de la
programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del
Servei d’Educació de Catalunya, signades
per pares i mares, personal treballador,
representants de les titularitats de les
escoles concertades i altres persones
interessades a manifestar la seva veu.
Aquest centenar de miler llarg de
documents ha arribat amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzat notarialment.
Amb posterioritat, n’han arribat 602 més que també han estat presentats. En total, 122.206
al·legacions han estat recollides en cinc dies.
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Tenim constància que han estat encara
més les al·legacions signades, que s’han
presentat directament al registre dels
Serveis Territorials o a les oficines gestores
del Departament d’Educació. També s’han
presentat per via telemàtica i d’altres han
arribat fora de termini. Un termini que no
ens ha ajudat i que ha suposat una
activitat molt intensa.
Un cop fet el lliurament de les al·legacions,
l’escola concertada en conjunt ha fet arribar
als mitjans una nota de premsa de la qual ja s’han fet ressò algunes publicacions i que
segurament augmentarà demà.
DIARI DE GIRONA-Allau d'al·legacions al projecte de decret d'admissió de les famílies de
la concertada La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de
Catalunya (CCAPAC) i la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de
Catalunya (FAPEL) han presentat aquest
dilluns al Departament d'Educació més de
120.000 al·legacions al projecte de decret
d'admissió d'alumnes que es preveu aprovar
les setmanes vinents.Llegir-ne més.
EUROPA PRESS-Padres de la concertada
entregan 120.000 alegaciones al decreto de
admisión de la Generalitat La Confederació
Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de
Catalunya (CCAPAC) y la Federació
d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles
Lliures de Catalunya (Fapel) han entregado
este lunes en la Conselleria de Educación de la Generalitat más de 120.000 alegaciones
de padres al borrador del proyecto de decreto de admisión de alumnos al considerar que
"vulnera el derecho a la libre elección de centro". En una atención a los medios antes de
entregar un centenar de cajas con firmas en la Conselleria de Educación, el presidente de
Fapel, Josep Manuel Prats, y la secretaria de CCAPAC, Maria del Mar Pla, han resaltado
que en una semana han conseguido el apoyo de estos padres a sus alegaciones y que,
además de estas 120.000, se han recogido otras 20.000 en el resto del territorio.Leer más.
LA VANGUARDIA-Padres de la concertada
entregan 120.000 alegaciones al decreto de
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admisión de la Generalitat La Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de
Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de
Catalunya (Fapel) han entregado este lunes en la Conselleria de Educación de la
Generalitat más de 120.000 alegaciones de padres al borrador del proyecto de decreto de
admisión de alumnos al considerar que "vulnera el derecho a la libre elección de centro".
En una atención a los medios antes de entregar un centenar de cajas con firmas en la
Conselleria de Educación, el presidente de Fapel, Josep Manuel Prats, y la secretaria de
CCAPAC, Maria del Mar Pla, han resaltado que en una semana han conseguido el apoyo
de estos padres a sus alegaciones y que, además de estas 120.000, se han recogido otras
20.000 en el resto del territorio.Leer más.
En aquest enllaç trobareu més fotos del lliurament d’al·legacions d’aquest matí.

2020
FEBRER
17
18
24
26

dl
dm
dl
dc

CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Junta directiva de l’URC
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra

14
20
21

dv
dj
dv

Dia de l’amistat
Dia mundial de la justícia social (ONU)
Dia mundial de l’idioma matern

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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