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Cinema, debats i document papal “Querida 

Amazonia” 
 

La pel·lícula “Els dos Papes” 
En un edifici tocant a la Sala de 
Premsa del Vaticà, a pocs passos 
de la plaça de Sant Pere ha estat 
penjada una publicitat gegantina 
anunciant la pel·lícula de Netflix: “I 
due Papi” (Els dos Papes). El fet 
més important, tanmateix, és que el 
film de Fernando Meirelles ha entrat 
a moltes llars a través d’un canal de 
pagament. Els dos Papes són Benet 
XVI i Francesc, interpretats 
respectivament per Anthony Hopkins i Jonathan Pryce. Anthony McCarten és l’autor del 
guió i realitza una tasca meritòria. Només voldria remarcar tres punts, perquè en document 
annex a aquest butlletí Horeb es recullen diversos comentaris que poden il·lustrar aspectes 
referents a la pel·lícula. 
Primer, he trobat interessant aquest apropament a dues personalitats rellevants de 
l’Església. Sobre tot, els diàlegs, Sembla que existeix una inspiració en una obra de teatre, 
on la paraula assoleix un nivell extraordinari. S’aguditza una polarització dels dos 
personatges perquè així es confronten millor dues postures contraposades. El conflicte és 
l’anima de les pel·lícules i de les sèries. Per tant, existeix una certa simplificació en 
encasellar massa els dos papes. 
Segon, es tracta d’una obra fonamentalment de ficció. Interpretada com a històrica al peu 
de la lletra, afavoriria treure conclusions que no serien veritat, És suficient tenir-ho en 
compte per tal no de extreure’n valoracions equivocades. No devalua el producte, però 
l’emmarca adequadament. 
Tercer, resulta útil fer un llistat, com han fet alguns articulistes, sobre què hi ha de real, és 
a dir que va succeir veritablement, i què hi ha de ficció. Aquest punt esdevé una invitació a 
generar fòrums, debats i comentaris que sempre enriqueixen la visió d’una obra 
cinematogràfica donant-li d’una comprensió més profunda. 

 

Un torpede a la línia de flotació 
Quan el papa Francesc estava ultimant 
la redacció de l’exhortació apostòlica 
postdinodal “Querida Amazonia”, el 
cardenal Robert Sarah, prefecte de la 
Congregació per al Culte Diví i la 
disciplina dels Sagraments” va  publicar 
un llibre sobre el celibat amb 
aportacions del papa emèrit Benet XVI 
que, segons diverses fonts, no va donar 
el seu suport, fins i tot en el cas que li 
hagués ofert unes notes sense pensar 

D’entrada 
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que anirien publicades en un llibre. La polèmica estava assegurada. Es va insistir de treure 
el seu nom de la portada, perquè el llibre es presentava com una obra a quatre mans. El 
tema de fons apunta a la possibilitat d’ordenar homes casats en la regió de l’Amazonia, 
petició que va assolir el suport del 72% dels bisbes participants. El cardenal Sarah és 
explícitament contrari a aquesta proposta: “Ordenar homes casats no és una excepció, és 
una violació, una ferida a la coherència del sacerdoci”. Una pressió indubtable. 

El dia 27 de gener de 2019, en viatge de tornada de Panamà a Roma, el papa Francesc 
respon en roda de premsa a l’avió a unes preguntes de Caroline Pigozzi que afecten al 
celibat: “Personalmente, creo que el celibato es un don para la Iglesia. En segundo lugar 
digo que no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional, no. Solamente quedaría 
alguna posibilidad en los sitios más remotos, pienso en las islas del Pacífico… Pero una 
cosa es pensar cuando hay una necesidad pastoral, ahí, el pastor debe pensar en los fieles 
(...) Esto es algo que están discutiendo los teólogos; pero no hay una decisión mía. Mi 
decisión es: el celibato opcional antes del diaconado no. Es algo mío, personal; yo no lo 
haré, esto está claro. ¿Soy un “cerrado”? Tal vez, pero no me siento capaz de ponerme 
frente a Dios con esta decisión.” Es podia obrir una porta a partir de la necessitat pastoral. 
No és descobrir res de nou si s’afirma que hi ha un sector que s’oposa a les reformes del 
papa Francesc, des de dins d’àmbits eclesials molt tancats i des de fora de l’Església, per 
les postures del Papa davant de certs problemes. Alguns hi veuen l’ombra de Steve 
Bannon, que actualment esta resident a Europa amb l’objectiu aglutinar i promoure els 
populismes d’extrema dreta, com abans havia fet propulsant la candidatura de Donald 
Trump als EUA. 
 

Cal una lectura integral de l’exhortació “Querida Amazonia” 
Hi havia una gran expectació sobre el contingut de l’exhortació apostòlica postdinodal 
“Querida Amazonia”. Tothom esperava què succeiria sobre l’ordenació sacerdotal d’homes 
casats. La decepció ha estat evident per qui alimentava aquestes esperances, que s’han 
vist frustrades. El ressò mediàtic ha anat molt en aquesta línia. Caldria afegir-hi també el 
paper de la dona en el camp eclesial. Tres breus consideracions. 
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Primera, els interrogants. La influència de la pressió d’alguns sectors eclesials i dels mass 
media tot focalitzant el document sobre l’ordenació d’homes casats ha donat el seu resultat? 
Ha frenat al Papa en una hipotètica voluntat de donar un pas endavant per motius pastorals? 
Realment, mai no havia pensar de plantejar el tema en el camp pràctic més enllà d’una 
reflexió? 

Segona, el segrest de l’exhortació. Els focus han evitat il·luminar els quatres grans somnis 
del papa Francesc, que corresponen a l’estructura del document. Quatre gran perspectives: 
social. cultural, ecològica i eclesial. Queden formulades de la manera següent: 
“Somnio amb una Amazònia que lluiti pels drets dels més pobres, dels pobles originaris, 
dels últims, on la seva veu sigui escoltada i la seva dignitat sigui promoguda. 
Somnio amb una Amazònia que preservi aquesta riquesa cultural que la destaca, on brilla 
de maneres tan diverses la bellesa humana. 
Somnio amb una Amazònia que custodiï gelosament l'aclaparadora bellesa natural que 
l'engalana, la vida desbordant que emplena els seus rius i les seves selves. 
Somnio amb comunitats cristianes capaces de lliurar-se i d'encarnar-se a l'Amazònia, fins 
al punt de regalar a l'Església nous rostres amb trets amazònics”. 
Tercera, no hem de caure a la trampa. Reduir l’exhortació “Querida Amazonia” a un 
problema de l’ordenació homes casats o del paper eclesial de la dona, essent punts 
significatius, seria silenciar el missatge clamorós a favor dels pobres, dels pobles originaris, 
de les propostes ecològiques... Algú vol centrar-se en el tema eclesial, que cal tenir 
evidentment en compte, per evitar les altres tres dimensions social, cultural i ecològica. 
 

La importància d’un detall: el poder d’una imatge 
Benet XVI va anunciar la seva renúncia (que no dimissió, ja que el Papa no dimiteix) l'11 de 
febrer de 2013 en una reunió del Col·legi Cardenalici. Feia 598 anys que cap Papa havia 
renunciat. A més ho va fer en llatí. La corresponsal italiana va ser la primera persona a 
captar l'abast del discurs i a divulgar-lo a la premsa internacional. Tots sabem la història del 
que va succeir. L’existència d’un Papa emèrit i la seva coexistència en el Papa següent era 
una situació nova. Benet XVI s’ha reclòs en un monestir dels del recinte vaticà i gairebé la 
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seva existència ha passat totalment 
desapercebuda en aquests set 
anys. La seva opció ha estat molt 
pensada i més d’alguna pressió ha 
tingut per fer-lo tornar a la palestra 
amb la finalitat de contraposar-lo al 
papa Francesc, que sempre l’ha 
tractat  amb tota delicadesa. Hi 
hagut un parell de moments amb un 
cert compromís, que podien haver 
complicat la situació, però que s’han 
subsanat adequadament. A dia 
d’avui, podem imaginar què hagués 
passat si no hagués renunciat. A la 
seva edat actual, potser bufarien a la 
seu vaticana aires de molta 
provisionalitat. 
Des del meu punt de vista, hi ha un 
detall, però, que si s’hagués tingut 
en compte hauria canviat la 
percepció de tenir dos Papes: deixar 
de vestir la sotana blanca de Papa 
per vestir-se com qualsevol cardenal 
o sacerdot, si es vol. La imatge ha 
propiciat un títol com el de la 
pel·lícula que he comentat a l’inici. 

No hi ha dos Papes. Només un, el papa Francesc. La imatge de dos Papes, vestits 
igualment de blanc, ha tingut un impacte visual i social de gran magnitud. Si la seva renúncia 
s’hagués fet també visual, potser molta gent hagués comprés millor el canvi. 
 

Lluís Serra Llansana 
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Convocatòria 
 

Catalunya Cristiana 23 febrer 2020 
JOAN PLANELLAS 
I BARNOSELL 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 
 
Benvolguts, 
Dimecres vinent comença el temps de Quaresma. Essent dia feiner, 

passa desapercebut per a molts. Convé, però, que, si no el dimecres, el diumenge següent, 
posem atenció a la invitació de l’Església a entrar en aquest temps fort de conversió, amb 
vista a celebrar la Pasqua. 
 
La Quaresma no s’ha mistificat com altres celebracions cristianes. És natural, ja que es 
tracta d’un temps de conversió que demana austeritat i penitència, i d’això tothom 
instintivament en fuig. Però, ha succeït que, en la forta davallada de les pràctiques 
religioses, la Quaresma ha quedat durament afectada pel que fa als costums tradicionals 
que creaven un ambient propici. Aquí sí que no podem repartir culpes. La Quaresma no ens 
l’ha presa ningú. En tot cas, som nosaltres, els cristians, els qui hem afeblit l’esforç de 
conversió. Hem de ser, doncs, nosaltres els qui hem de recuperar el tremp d’esperit i 
l’interès per la persona de Jesús. Només per aquest camí veurem clara la necessitat de 
conversió i de purificació. 
 
El papa Francesc, precisament, en el missatge quaresmal d’enguany, ens invita a viure la 
nostra adhesió a l’Evangeli a través d’aquella petició de conversió i de reconciliació que 
sant Pau adreça als cristians de Corint, quan els diu: «Us ho demanem en nom de Crist: 
deixeu-vos reconciliar amb Déu!» (2Co 5,20). La Quaresma és el temps propici per a 
reconciliar-nos amb Déu que, en el fons, vol dir reconciliar-nos amb nosaltres mateixos. Es 
tracta d’una experiència de misericòrdia en la nostra pròpia vida. Aquesta experiència, 
afirma el Papa, «és possible tan sols per mitjà d’un “cara a cara” amb el Senyor cruciicat i 
ressuscitat, “que em va estimar i es va entregar ell mateix per mi” (Ga 2,20). Un diàleg de 
cor a cor, d’amic a amic. Per aquest motiu, la pregària és tan important en el temps 
quaresmal. Més que un deure, ens mostra la necessitat de correspondre a l’amor de Déu, 
que sempre ens precedeix i ens sosté». 
 
Jesús mort i ressuscitat, centre de les celebracions pasquals, revela el valor de la persona 
humana i l’estima que li professa. L’escolta de la Paraula de Déu, que intensiicarem durant 
la Quaresma, no pot deixar-nos indiferents davant els pobres, els quals Déu acull amb 
preferència. D’aquí que, en el missatge esmentat del Papa, es recorda «als homes i dones 
de bona voluntat el deure de compartir els seus béns amb els més necessitats per mitjà de 
l’almoina com a forma de participació personal en la construcció d’un món més just». 
 
Finalment, l’altra pràctica pròpia de la Quaresma és el dejuni. Quan Jesús reclama que 
nosaltres hem de dejunar o d’abstenir-nos de quelcom sense que es noti o sense que ho 
sàpiga la gent (Mt 6,16-18), no ens està proposant cap altra cosa que no sigui la de fer del 
nostre dejuni i de les nostres abstinències un treball interior, un exercici d’autocontrol. 
 
Benvolguts, comencem aquest camí de conversió, avancem cap a la Pasqua, cap a 
l’autèntica santedat. 

Ben vostre, 
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Des d’ahir, està obert el web 

del Fòrum: www.urc.cat 
 

Primer pas: cliqueu sobre la paraula FORUM Segon pas: navegueu-hi 

 
 

 

 
 
 
 
 

Cliqueu la paraula 

FÒRUM i s’’obrirà 

una nova pàgina 

amb el seu contingut 

Aquí trobareu el programa bàsic del 

Fòrum i les seves notícies més destacades 

Cliqueu ESCOLTAR i 

tindreu els recursos i 

materials corresponents 

a la primera fase (gener, 

febrer i març) 
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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!!! 

 

mailto:urcforum2020@gmail.com
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Pregària en comunitat • 2 
 Mes de febrer 2020  

 

EL PAPER DELS JOVES I DELS GRANS A LA VIDA 

CONSAGRADA 
 

En aquest moment de pregària,  

 

ens unim a totes les comunitats religioses, que compartim el projecte del Fòrum, que volem escoltar 

la Paraula de Déu i redescobrir el paper d’uns/es i altres com a religiosos/es. 

 

۞ Cant: Caldrà dir que sí 

 

Caldrà dir que sí cada dia, 

a cada moment, cada passa, 

Caldrà dir que sí, tot i amb dubtes, 

a cada moment, cada passa. 

 

CADA DIA CALDRÀ DIR QUE 

SÍ, 

CADA PASSA CALDRÀ DIR 

QUE SÍ, 

DIR QUE SÍ (2) 

Caldrà caminar fent la ruta,  

fent un nou camí pels qui vénen.  

Caldrà començar un nou somni, 

fent un nou camí pels qui vénen. 

 

Caldrà dur només uns quants somnis, 

un mirar senzill, tres violes 

Caldrà dur només uns quants somnis, 

i posar la confiança en la Mare.

Silenci 

 

1. LA VIDA CONSAGRADA: SOMNIS I VISIONS 
La vida consagrada té el futur que els nostres somnis i visions, inspirats per l’Esperit, ens vagin suggerint...  

 

Del profeta Joel 3, 1-5 
"Després d'això, 

abocaré el meu esperit sobre tothom: 
els vostres fills i les vostres filles 
profetitzaran, 
els vostres vells tindran somnis, 
i els vostres joves, visions. 

Aquells dies, abocaré el meu esperit 
fins i tot sobre els servents 

i les serventes. 
   

5 Llavors, tots els qui invoquin 

el nom del Senyor se salvaran, 
sobreviuran a la muntanya de Sió, 
a Jerusalem, 
tal com el Senyor ha promès. 
Són la resta que el Senyor crida." 

 

Per considerar: Quins són els meus somnis, les visions que orienten la meva esperança, il·lusió i desigs? 
Com acullo els somnis i les visions dels /de les altres companys/es de comunitat, de congregació? Com 
acullo els somnis i visions de les persones amb les que compartim camí en la missió, laics i laiques amb els 
que fem camí de seguiment de Jesús i de la seva missió?  

 

Meditació en silenci 
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۞ Cant: Unim les mans 
UNINT LES MANS, GERMANS, VEUREU QUINS PRODIGIS POT FER L'AMOR; 

UNINT LES MANS, GERMANS; VEUREU, EN LA PAU, ABRAÇAR-SE EL MÓN. 

L'amor dona força al caigut; ningú més potent que l'amor; si el cor defalleix de neguit, 

et dona esperança l'amor. Si el cor defalleix de neguit, et dona esperança l'amor 
 

Moment per compartir 
Podem compartir en comunitat, de forma tranquil·la i pausada, els nostres somnis, els nostres desigs per la 

vida consagrada ara i aquí, a Catalunya, a Espanya, a Europa...  
 

2. JOVES I GRANS SOMIEM 
 

Christus Vivit  

192. En la profecia de Joel trobem un anunci que ens permet d’entendre això d’una manera molt bonica. Diu 

així: «abocaré el meu esperit sobre tothom: els vostres fills i les vostres filles profetitzaran, els vostres vells 

tindran somnis, i els vostres joves, visions» (Jl 3, 1; cf. Ac 2, 17). Si els joves i els vells s’obren a l’Esperit 

Sant, uns i altres produeixen una combinació meravellosa. Els ancians somien i els joves veuen visions. Com 

es complementen ambdues coses? 

 

196. En el llibre La sabiduría de los años [104], 

vaig expressar alguns desigs en forma de 

peticions. «Què demano als ancians, entre els 

quals em compto jo mateix? Ens demano que 

siguem guardians de la memòria. Els avis i les 

àvies necessitem formar un cor. M’imagino els 

ancians com el cor permanent d’un important 

santuari espiritual, en què les oracions de súplica 

i els cants de lloança sostenen la comunitat 

sencera que treballa i lluita en el terreny de la 

vida» [105]. És bonic que «els joves i les noies 

també, els vells juntament amb els infants, lloïn el 

nom del Senyor» (Sl 148, 12-13). 

 

200. Les arrels no són àncores que ens lliguen a unes altres èpoques i ens impedeixen d’encarnar-nos en el 

món actual per a fer néixer quelcom nou. Són, al contrari, un punt d’arrelament que ens permet desenvolupar-

nos i respondre als nou reptes. Llavors tampoc no serveix «que ens asseguem a enyorar temps passats; hem 

d’assumir amb realisme i amor la nostra culpa i omplir-la d’Evangeli. Som enviats avui per a anunciar la Bona 

Notícia de Jesús als temps nous. Hem d’estimar la nostra hora amb les seves alegries i dolors, amb les seves 

riqueses i els seus límits, amb els seus encerts i els seus errors» 
 

Interiorització contemplativa 
 

Reflexió en silenci 
 

۞ Cant.- Camineu mentre teniu llum 
Camineu mentre teniu llum 

abans que no arribi la tenebra. 

Camineu! 

 

Intencions espontànies. Responem a cada intenció: Us ho demanem, Senyor. 
 

Intercanviar un signe de pau 

 

۞ Parenostre. 
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Oración comunitaria • 2 
 Mes de febrer de 2020 |  

 

EL PAPEL DE LOS JÓVENES Y DE LOS MAYORES EN LA VIDA 

CONSAGRADA 
 

En este momento de oración, nos unimos a todas las comunidades religiosas, que compartimos el proyecto 

del Forum, que queremos escuchar la Palabra de Dios y redescubrir el papel de unos/as y otros/as como 

religiosos/as. 

 ۞ 

 Canto: Quiero decir que sí 

1. Quiero decir que sí, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María; 
quiero decir que sí, quiero decir que sí, 
quiero decir que sí, quiero decir que sí. 
 
3. Quiero seguirle a Él, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María; 
quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él. 
 
4. Quiero entregarme a Él, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María; 
quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, 
quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. 

 

Silencio 

1. La Vida CONSAGRADA: Sueños y Visiones 
La Vida Consagrada tiene el futuro que nuestros sueños y visiones, inspirados por el espíritu, nos sugieren... 

Del profeta Joel 3, 1-5 

Después derramaré mi espíritu sobre todos:  

sus hijos e hijas profetizarán,  

sus ancianos tendrán sueños,  

sus jóvenes verán visiones.  

También sobre criados y criadas derramaré mi 

espíritu aquel día.  (...) 

 

Todos los que invoquen el Nombre del Señor se 

librarán: en el monte Sión quedará un resto —lo 

dice el Señor—, en Jerusalén el resto que él 

convoque." 

 

Para considerar: ¿Cuáles son mis sueños, las visiones que orientan mi esperanza, ilusión y deseos? ¿Cómo 

acojo los sueños y las visiones de los/las otros compañeros/as de comunidad, de congregación? ¿Cómo 

acojo los sueños y visiones de las personas con las que compartimos camino en la misión, laicos y laicas 

con los que hacemos camino de seguimiento de Jesús y de su misión?

 

Meditación en silencio 
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Canto: Junto con hermanos y hermanas 

 
¡QUÉ BIEN! TODOS UNIDOS, MANO CON MANO EN EL LUCHAR. 

¡QUÉ BIEN! TODOS HERMANOS EN EL SUFRIR Y EN EL GOZAR. 

 

1. Nosotros queremos, Señor, amarte amando la 

tierra; 

queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una 

vida más bella. 

 

2. Nosotros queremos, Señor, correr con la 

antorcha encendida; 

queremos dejar el revelo un fuego mejor, una 

llama más viva. 

Momento para compartir 
Podemos compartir en comunidad, de forma tranquila y pausada, nuestros sueños, nuestros deseos para la vida 

consagrada ahora y aquí, en Cataluña, en España, en Europa... 

 

2. JÓVENES Y MAYORES SOÑAMOS 

Christus Vivit 192. En la profecía de Joel encontramos un anuncio que nos permite entender esto de una manera 

muy bella. Dice así: «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes 

verán visiones y sus ancianos soñarán sueños» (Jl 3,1; cf. Hch 2,17). Si los jóvenes y los viejos se abren al 

Espíritu Santo, ambos producen una combinación maravillosa. Los ancianos sueñan y los jóvenes ven visiones. 

¿Cómo se complementan ambas cosas? 

196. En el libro La sabiduría de los años, 

expresé algunos deseos en forma de pedidos. 

«¿Qué pido a los ancianos, entre los cuales me 

cuento yo mismo? Nos pido que seamos 

guardianes de la memoria. Los abuelos y las 

abuelas necesitamos formar un coro. Me 

imagino a los ancianos como el coro 

permanente de un importante santuario 

espiritual, en el que las oraciones de súplica y 

los cantos de alabanza sostienen a la comunidad 

entera que trabaja y lucha en el terreno de la 

vida». Es hermoso que «los jóvenes y las 

muchachas también, los viejos junto con los 

niños, alaben el nombre del Señor» (Sal 148,12-13). 

200. Las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos en el mundo actual para 

hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder 

a los nuevos desafíos. Entonces tampoco sirve «que nos sentemos a añorar tiempos pasados; hemos de asumir 

con realismo y amor nuestra cultura y llenarla de Evangelio. Somos enviados hoy para anunciar la Buena 

Noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus 

alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus errores» 

 

Reflexión silenciosa 
 
 

Intenciones espontáneas. Respondemos a cada intención: Te lo pedimos, Señor. 
 

Intercambio de un signo de paz 
 

Canto: (de Taizé): Tú eres fuente viva, tú eres fuego y caridad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. 
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Reunió comunitària • 2 
 Mes de febrer 2020  

QUÈ PENSEU DE LES RELIGIOSES I ELS RELIGIOSOS?     
Objectiu: escoltar què diu la gent qui som nosaltres, les religiosos i els religiosos, aquí i avui. 

Obrir les oïdes i el cor a les paraules de les persones que ens parlen. 

Proposem tres modalitats de reunió. Cada comunitat pot escollir la que cregui més convenient. 
 

 

Guia de la reunió 
Modalitat 1: invitar a la comunitat algunes persones, especialment laiques, per parlar 

sobre la vida religiosa, com l’entenen, com ens veuen, dialogar amb elles i compartir goigs i 

esperances... 

Modalitat 2: convocar en una obra (escolar, hospitalària, social...) o en organismes 

provincials de interconnexió amb els laics perquè juntament amb religioses/os parlin sobre 

la vida religiosa, com l’entenen, com ens veuen, dialogar amb elles i compartir goigs i 

esperances... 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitat 3: si les propostes anteriors no són factibles, compartir els nostres parers dins 

de la nostra comunitat sobre què ens diu l’Esperit a la vida religiosa, aquí i ara 

 

 

 

 

 

 
 

En acabar la reunió, agrairem que algun membre de la comunitat faci un resum 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. 

1. Pregària inicial 
2. Presentació de les persones invitades a la comunitat 
3. Escolta de les seves opinions sobre la vida religiosa, 

com l’entenen, com ens veuen, com ens somien... 
4. Diàleg obert a la participació de tothom 

1. Pregària inicial 
2. Obrir un primer torn d’intervencions per exposar què 

crec que l’Esperit ens diu com a vida religiosa aquí i ara 
3. Obrir un segon torn per comentar i dialogar el que 

hem escoltat abans 
4. Agraïment a Déu per aquesta estona comunitària 

mailto:urcforum2020@gmail.com
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Reunión comunitaria • 2 
 Mes de febrero 2020  

¿QUÉ PENSÁIS DE LAS RELIGIOSAS Y LOS RELIGIOSOS?     
Objetivo: escuchar qué dice la gente sobre quiénes somos nosotros, las religiosas y los religiosos, 

aquí y hoy. Abrir los oídos y el corazón a las palabras de las personas que nos hablan. 

Proponemos tres modalidades de reunión. Cada comunidad puede escoger la más conveniente.  

 

Guía de la reunión 
Modalidad 1: invitar a la comunidad algunas personas, especialmente laicas, para hablar 

sobre la vida religiosa, como la entienden, como nos ven, dialogar con ellas y compartir gozos 

y esperanzas... 

Modalidad 2: convocar en una obra (escolar, hospitalaria, social...) o en organismos 

provinciales de interconexión con los laicos porque junto con religiosas/os hablen sobre la 

vida religiosa, como la entienden, como nos ven, dialogar con ellas y compartir gozos y 

esperanzas... 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 3: si las propuestas anteriores no son factibles. Compartir nuestros pareceres 

dentro de nuestra comunidad sobre qué nos dice el Espíritu a la vida religiosa, aquí i ahora. 

 

 

 

 

 

 
 

Al acabar la reunión, agradeceremos que algún miembro de la comunidad haga un resumen sobre las 

principales ideas que han salido, de manera clara y breve, sea en catalán o en castellano, a la dirección 

de correo electrónico de la secretaría del Foro: urcforum2020@gmail.com, indicando congregación 

y ciudad al inicio. Haríamos una compilación de las aportaciones y las haremos llegar a todo el 

mundo. No se pretende hacer un estudio sistemático sino favorecer conductas de comunicación entre 

todas las comunidades. 

1. Plegaria inicial 
2. Presentación de las personas invitadas a la comunidad 
3. Escucha de sus opiniones sobre la vida religiosa, cómo 

la entienden, cómo nos ven, cómo nos sueñan... 
4. Diálogo abierto a la participación de todos 

1. Plegaria inicial 
2. Abrir un primer torno de intervenciones para exponer 

que creo que el Espíritu nos dice como vida religiosa 
aquí y ahora 

3. Abrir un segundo torno para comentar y dialogar lo 
que hemos escuchado antes 

4. Agradecimiento a Dios por esta reunión. 

mailto:urcforum2020@gmail.com


Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 

   

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 

   

Segona 
DISCERNIR 

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 

   

Fase 
intermèdia 

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 

“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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Vida religiosa, escàndol per a la societat 
 
CARME MUNTÉ 
Catalunya Cristiana  
23 febrer 2020 
 
La vida religiosa, avui: un 
senyal estrident de llibertat. 
Aquest era el suggeridor 
títol de la conferència que 
l’escriptor i periodista Antoni 
Puigverd va brindar en el 
marc de la Jornada de 
Formació Permanent de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Va ser el 8 de febrer a 
les Salesianes-Col·legi Santa Dorotea de Barcelona i va aplegar uns 200 religiosos d’arreu 
de Catalunya, la majoria dones. 
 
Puigverd va traçar una radiografia descarnada de la societat actual, caracteritzada pel buit 
existencial i el desbordament de novetats. Una societat configurada per «una massa 
obedient de consumidors plena de pors, hipocondríaca, temerosa d’apocalipsi, emotiva, 
visceral, que emmascara la buidor existencial i apaivaga les pors amb una constant 
demanda de satisfaccions sensuals». 
 
Precisament per això, la vida religiosa esdevé una proposta xocant, una provocació radical, 
un senyal estrident de llibertat. «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», va manifestar el conferenciant. La vida religiosa presenta un seguit de 
característiques que sorprenen però també atrauen la societat: pau interior, equilibri 
personal, alegria de la generositat i donació gratuïtat i sense límits. 
Foto: Agustí Codinach 

La conferència d’Antoni Puigverd s’emmarcava en el Fòrum de la Vida Religiosa 2020, 
organitzat per l’URC com una ocasió privilegiada per reflexionar sobre el futur de la vida 
religiosa. Amb el lema «Tinguem la mirada fixa en Jesús» (He 12,2), el fòrum té diverses 
fases com són escoltar, discernir, respondre i posar-se en camí. La conferència de 
Puigverd, emmarcada en aquesta primera fase d’escoltar, va servir per cartografiar la 
societat actual posant l’accent en algunes de les seves característiques: obsolescència de 
l’estat modern davant la globalització; societats opulentes però irritadíssimes; populismes; 
caiguda de les grans cosmovisions; auge de l’identitarisme catòlic i cristià; crisi de la cultura 
com a element d’humanització; fragmentació del subjecte social; desconstrucció de la 
família i ruïna del món tradicional; recerca obsessiva d’identitats exteriors; lògica de l’excés 
i esclavatge de les emocions... 
 
«El cristianisme no ha de competir ideològicament amb el món, tot i que ha de manifestar 
amb tota llibertat el que pensa sobre qualsevol qüestió social», va alertar Puigverd. En 
aquest sentit, va titllar de «greu error del catolicisme enfrontar-se al moviment LGTBI i a la 
ideologia de gènere». 
 
Per contra, el gran poder del cristianisme, d’aquesta minoria creativa de què parlava Benet 
XVI, és el testimoni i l’exemplaritat que «causa sorpresa, estupefacció, però també atracció 
i interès» en el món actual. «L’exemple de la vida religiosa, la seva afirmació estrident de 
llibertat, l’escàndol que desperta en el món actual, pot ser ferment.» 
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Fits els ulls en Jesús (Hebreus 12) 
  
 1.     Els cristians hebreus les passaven de tots 
colors: incomprensions, pèrdua dels béns i la presó d’alguns.  I 
solidaris sempre amb els germans atribolats. L’autor a la carta que 
els adreça els diu: Guaiteu quin núvol més gran d’espectadors, 
testimonis de la fe, que ens envolta! Us animen i  aplaudeixen. No 
us xiularan pas quan la pifieu.   Som-hi doncs.   

2.     La tirallonga dels nostres pares i germans en la fe van viure i 
morir aferrats a la fe, sense veure realitzades les promeses de Déu. 
Les van albirar i les  saludaren de lluny estant. És que Déu havia 
previst quelcom millor pensant en nosaltres. Volia que ells no 
arribessin a terme sense nosaltres. 

3.     Disposem-nos doncs a córrer la cursa. Primer ens hem de 
desempallegar de tot allò que ens faci nosa o ens 

engavanyi.  Punxar o cauteritzar tots el tumors malignes. (“Onkon”, diu el text grec. Us sona, 
oi?). No deixar-nos emmetzinar  de l’atmosfera de pecat que ens embolica i envesca amb les 
seves xarxes falagueres, siguin les de Pere i Andreu, sigui la subtil xarxa electrònica que tots 
portem a l’abast de la mà. 

4.    L’atleta es priva de tot, deia Pau als corintis. I d’ell mateix escrivia als 
filipencs: Oblidant  allò que queda enrere i amb tots els sentits concentrats cap 
endavant,  corro cap a la meta amb els ulls fits en Crist Jesús. I amb capacitat de resistència 
tant si la cursa és dels 100 m. llisos com si és una cursa de fons, maratoniana. Lliures com 
els ocells i despreocupats com els lliris boscans. I sense por ni vergonya. ¿De què serveixen 
les ales si tinc el peu engrillonat? 

5.     I ara sí. Ara podem. Amb la mirada fixa en Jesús, disposem-nos a emprendre la nostra 
cursa. Amb la mirada fixa en Jesús. Quin Jesús? Un Jesús que primer que nosaltres ha iniciat 
i culminat la seva cursa que ara ens proposa. És el fonament i el promotor de la nostra fe. Una 
fe que és confiança, és fidelitat, és caminar a les palpentes i deixar-se guiar per l’Esperit que 
enraona per la Paraula i pels esdeniments. Una fe dinàmica i en creixement i sovint amb 
zigues zagues. Ell l’ha iniciat, l’ha continuat fins a fer el cim. 

6.     Jesús, en el seu camí de fe, es troba  amb una cruïlla on el camí es bifurca. Ha d’optar. 
Al Jordà ha hagut de triar entre continuar el bon ofici de menestral  o emprendre el camí de 
profeta. No li ha costat gaire: entre la declaració del Pare que el proclama Fill seu molt estimat 
i el testimoni de l’Esperit ha pogut fer una opció segura.   

7.     Molt bé. I ara què? Quin camí ha de triar ara per ser fidel a la seva nova missió? Acut al 
desert a escoltar, pregar i discernir. Té al davant una alta cruïlla amb tres opcions: 
1.     ¿El de les enquestes?  ¿Brindar a la gent allò  que vol i demana o allò que necessita? La 
popularitat fàcil o la impopularitat d’una medecina eficaç? 
2.     ¿Aprofitar la seva condició de fill com d’un plató per fer-se famós i popular o el treball 
callat i perseverant a llarg termini?  El gra de blat que mor per germinar o la velocitat del ricí 
de Jonàs que creix sobtadament i mor rosegat d’un cuc impertinent? 
3.     Conxorxar-se amb les mateixes forces destructives del poder i del capital per implantar 
eficaçment el regnat de Déu? 

8.     Doncs no. No n’agafarà cap d’aquests camins. A la llum de la Paraula decideix ser allò 
que és com a Verb encarnat: ser un home qualsevol que si vol menjar ha de treballar, si vol 
fer quelcom útil s’ho ha de gruar. En comptes de fer-se servir dels àngels 
protectors,  despullar-se del mantell de Mestre i Senyor i posar-se a rentar els peus. En 
comptes de la joia que tenia a la vista, escull el camí de la creu. 
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9.     És de categoria divina i abraça la d’esclau. Enfrontar-se amb els poders religiosos, 
polítics, econòmics li sortirà molt car. La creu. I s’hi s’abraça. Una ignomínia. Un deshonor. La 
maledicció de Déu que sofriran els infinits crucificats del món.  Déu meu, Déu meu! Per què 
m’has deixat així, tan sol? 
10.   Aquesta és l’obediència de Jesús. I per això ara comparteix la glòria amb el Pare. Tota 
llengua proclami  que JESUCRIST ÉS SENYOR. I és així com el Pare és conegut i estimat 
com mai. 

11.  I acaba així l’exhortació de la carta: Calculeu quina oposició més forta a la seva persona 
no ha hagut de suportar de part dels pecadors. Així no us cansareu ni us desil×lusionareu. Ara 
més que mai, sentim l’escalfor dels milers i milers de testimonis que ens han precedit i satisfem 
no la fam de pa i la set d’aigua sinó de paraula. De la Paraula. 

12.  Pau s’avança a dir allò que potser més de quatre experimenten: No dic que ja hagi 
assolit aquest objectiu o ja hagi arribat a la fi. Però sí que continuo la cursa a veure si l'atrapo, 
ja que també Crist Jesús m'ha atrapat a mi. 

13.  Estimats estimem. 
  
Jaume Sidera i Plana, cmf | Lleida19 febrer 2020 
 
 

Versió oficial.: CANT DEL LEMA DEL FÒRUM 
 

Crèdits 
Veu leader: Aida Franco 
Veu: chorrus Musta 
Teclats i Guitarra: Carles Buetas 
Estudio de Grabació: Estudio La Nota Santa Coloma de Gramenet 
Tècnic: Musta 
Mescles i Màster: Mehdi Marruecos Mar 

Lletra: Heb 12,2 
Música: Miquel Cubeles 
 
http://www.urc.cat/repositorio/doc/2020_02_20_09_17_12.mp3 
Està penjat al web: www.urc.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urc.cat/repositorio/doc/2020_02_20_09_17_12.mp3
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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.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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PAPA FRANCESC • VATICÀ 
 

Mensaje del XV Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de 
los Obispos sobre las graves consecuencias del movimiento de 

personas en el mundo, 15.02.2020 

 
El XV Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, presidido por 
el Papa Francisco, reunido en Roma los días 6 y 7 de febrero de 2020, ha reflexionado, 
entre otras cosas, sobre las consecuencias del fenómeno migratorio en curso  en diferentes 
regiones del planeta. 
 
Debido a las guerras, las desigualdades económicas, la búsqueda de trabajo y de tierras 
más fértiles, la persecución religiosa, el terrorismo, la crisis ecológica, etc., muchas 
personas se ven obligadas a desplazarse de un país a otro. Los efectos suelen ser 
devastadores. Las personas están desorientadas, las familias destruidas, los jóvenes 
traumatizados y los que se quedan en casa, inducidos a la desesperación. A veces estas 
personas sufren en los campos de refugiados y algunos incluso terminan en la cárcel. Las 
mujeres y los jóvenes se ven obligados a ejercer la prostitución; son objeto de abusos 
físicos, sociales y sexuales. Los niños son separados de sus padres y privados del derecho 
a crecer en la seguridad de una familia unida. 
 
Frente a esto, el Consejo  del Sínodo quiere recordar que la Iglesia, mientras deplora las 
razones que causan un movimiento tan masivo de personas, está llamada a ofrecer 
consuelo,  auxilio y acogida  a todos aquellos que sufren de una manera u otra. La Iglesia 
se identifica con el pobre, el pequeño y el extranjero, considerando parte de su misión 
profética el compromiso de levantar su voz contra la injusticia, la explotación y el 
sufrimiento. 
 
Al mismo tiempo, la Iglesia aprecia a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
que muestran interés y están comprometidos en la ayuda a los que se ven obligados a 
desplazarse. Sostiene a los que tratan de dar curso a políticas que favorezcan la acogida 
de estas personas en sus comunidades. Espera que los gobiernos locales aborden las 
situaciones que obligan a las personas a abandonar sus hogares. Pide vigilancia contra el 
tráfico de personas y  compromiso para promover el fin de los conflictos que causan tanto 
sufrimiento. 
 
Confiamos nuestros hermanos y hermanas que sufren a María, Madre de la humanidad, 
que fue la primera en experimentar el dolor de tener que dejar su casa y su país junto a su 
familia en busca de seguridad y  de paz. 
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El papa Francesc i el C6, tres nous dies de trobada 

 

Flama Agencia de notícies  

Vatican News, 

17 febrer 2020 

 

Aquest dilluns 17 de febrer, al matí, ha començat al Vaticà la reunió de Consell de Cardenals 
en presència del Papa, que acabarà dimecres que ve. Es continua l'estudi de la nova 
Constitució Apostòlica. 
 
Els Cardenals consellers han tornat a reunir-se amb el papa Francesc a la 33a Reunió de 
Consell de Cardenals. Els treballs es subdividiran en tres dies fins dimecres 19. Sobre la 
taula es troba l'esborrany del document que substituirà la "Pastor Bonus", la Constitució 
Apostòlica promulgada per Joan Pau II, en vigor des del 28 de juny de 1988, composta per 
193 articles, 2 annexos i posteriors modificacions introduïdes per Benet XVI i Francesc. 
 

 
Els treballs de la reunió anterior 
Entre el 2 i el 4 de desembre passat, la 32a reunió del C6 havia continuat, en presència de 
Francesc, el debat sobre l'esborrany de la nova Constitució Apostòlica. En particular, 
l'atenció s'havia centrat -segons l'Oficina de Premsa del Vaticà- a "les relacions entre la 
Cúria i les Conferències Episcopals", a "la presència dels fidels laics, homes i dones, en els 
llocs directius a les oficines de la Cúria i altres organismes de l'Església, i en l'estudi de les 
bases teològic-pastorals d'aquests aspectes". 
 
Suggeriments en estudi 
En el comunicat s'informava també de l'arribada a la taula de Consell "d'alguns 
suggeriments sobre el text de la nova Constitució Apostòlica" - material recollit "des de 
setembre fins a uns dies abans de l'inici de la sessió" - la "lectura i avaluació" continuaria, 
segons s'indicava a la nota de desembre, "en el pròxim període de sessions de febrer de 
2020". 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Un dia en la vida dels monjos de Poblet 

 

JORDI SALVAT  

ARA 22/01/2020 

Les campanes del monestir de Santa Maria de Poblet sonen a tres quarts i cinc de cinc de la 
matinada. Els monjos es preparen a les seves cel·les per assistir a matines, la primera 
pregària del dia. És gener, fa fred i hi ha molta humitat. La son i la gana també afecten més 
o menys els monjos. No esmorzaran fins gairebé quatre hores després. N’hi ha que ho porten 
millor que d’altres. Fra Maties, sotsprior de Poblet -el número tres en la jerarquia-, considera 
que és millor participar en els primers actes litúrgics del dia en aquest estat. “Si has dormit o 
has menjat molt no estàs tan receptiu”.  

Un monjo en un dels espais on es guarden alguns dels 150.000 llibres que hi ha a Poblet. Abans eren dependències de l’Arxiu Tarradellas. 

/ TJERK VAN DER MEULEN 

Silenci i ordre 

Pel claustre els monjos caminen lentament cap a l’església. Silenciosos. Des de completes -
l’última pregària del dia- fins a laudes -la segona- la Regla de Sant Benet diu que els membres 
de la comunitat han de restar en silenci. Passen per sota del panteó reial on hi ha les tombes 
dels sobirans de la Corona catalanoaragonesa, fan una reverència davant l’altar i s’asseuen 
al cor en estricte ordre d’antiguitat, excepte l’abat -el primer a la dreta- , el prior -el primer del 
banc de l’esquerra- i l’abat emèrit, el pare Josep Alegre, que ocupa un lloc al costat de l’abat. 
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És una deferència a qui va ser abat de Poblet entre els anys 1998 i 2015, l’any que va 
presentar la renúncia al càrrec per motius d’edat.  

 

Escolten els primers himnes, salms i lectures del dia. La llengua és el català excepte en els 
himnes, que són en llatí. Destaquen les veus dels dos cantors -fra Lluís i fra Borja-, però tots 
els monjos hi participen amb l’inconfusible estil gregorià. Els hostes tenen l’oportunitat 
d’asseure’s al cor, com un monjo més, i seguir els salms a través dels llibres. Han de seguir 
la litúrgia, aixecant-se i asseient-se o fent reverències quan toca. Una experiència que pocs 
hostes es volen perdre, almenys un dia.  

 

Acabada la pregària, quan falten pocs minuts per a les sis, els membres de la comunitat es 
retiren a la seva cel·la per llegir la Bíblia. És la lectio divina. A les set es repeteix la imatge 
dels monjos anant silenciosos cap a l’església. És l’hora de laudes. Ara els acompanya un 
organista. Des de fa un any i mig és en Tomás, un malagueny de 35 anys que en fa 13 que 
viu a Catalunya. Toca l’orgue petit, al mateix cor. Els hostes s’asseuen ara als bancs de 
l’església amb la resta de fidels, igual que durant la missa conventual de les vuit -diumenges 
i festius és a les deu-. Llavors en Tomás tocarà l’orgue gran, situat just damunt la porta 
d’entrada al temple. Aquest divendres de gener hi ha només vuit persones als bancs de 
l’església de Santa Maria de Poblet. Oficien la missa dos dels monjos que han estat ordenats 
preveres. No tots ho són. “Depèn de cada persona i de les necessitats de la comunitat. Des 
que soc abat se n’han ordenat dos”, explica l’abat, Octavi Vilà. Ell mateix va ser ordenat diaca 
i prevere pocs mesos abans d’accedir al càrrec a finals del 2015, perquè és necessari, tot i 
sent abat, per poder oficiar missa.  

 

Un cop acabada la missa és l’hora, ara sí, d’anar a esmorzar. Els monjos deixen les cogulles 
al penja-robes i sobre els hàbits porten polars i jaquetes. El silenci regna en el refetor que 
comparteixen monjos i hostes, mentre se serveixen de les safates situades al mig de la sala. 
Hi ha fruita, iogurt, pa, compota, tauletes de xocolata... Dos monjos serveixen llet i cafè a les 
taules. Aquestes tasques, com les de rentar els plats, són rotatòries entre els membres de la 
comunitat. L’abat no serveix taules perquè presideix l’àpat, però sí que renta plats quan li 
toca.  
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El treball, pilar del Cister 

Després d’esmorzar arriba l’hora del treball, un dels pilars de la Regla de Sant Benet. Al segle 
XI l’orde del Cister va voler reconduir la reforma de Cluny, que havia donat massa pes un 
segle abans als aspectes litúrgics en detriment del treball. A Poblet els monjos fan feines 
agrícoles i enquadernen llibres, però també han de fer la bugada, el dinar o tasques més 
administratives. L’abat també rep visites oficials i privades. El pare Octavi Vilà recorda una 
feina que va fer durant els dos mesos de prova que va passar abans d’entrar al monestir com 
a monjo, i que consistia en desmuntar el despatx del pare Agustí Altisent. Va ser durant el 
febrer i el març del 2005.  

 

A la una els monjos deixen estar aquestes activitats i acudeixen a la capella de Sant Esteve, 
on fan una pregària. No la fan a la sala capitular perquè forma part del circuit turístic, i en 
aquella hora encara hi ha visita guiada. La convivència entre la vida monàstica i les visites 
turístiques i culturals és una de les característiques que defineixen el monestir.  

 

El programa Cosmos Poblet ha reformulat precisament els últims anys la visita al recinte 
monàstic. Des de l’estiu passat, el centre de visitants permet conèixer l’orde del Cister a través 
d’unes completes pantalles interactives. A més, es projecten dos audiovisuals amb les últimes 
novetats tecnològiques. El primer, amb imatges de diverses religions, introdueix les grans 
preguntes que s’ha fet la humanitat des de sempre, com ara quin és el sentit de la vida o què 
hi ha després de la mort. El segon audiovisual intenta explicar com és la vida d’un monjo al 
monestir de Poblet i la història del cenobi mateix i de l’orde, a partir de la Regla de Sant Benet, 
que organitza la vida dels frares a través de tres activitats: treball manual, lectura divina i ofici 
diví. Els audiovisuals estan acompanyats de música i amb textos en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès. D’uns anys ençà estan buscant finançament per construir un jardí 
bíblic al davant d’aquest espai.  

 

Dinar escoltant lectures 

Just després de la pregària, els monjos van a dinar, recorrent les desenes de metres que hi 
ha entre la capella de Sant Esteve i el refetor. Els tornen a acompanyar els hostes. Fra Edwin, 
bolivià que és a Poblet des de l’any 2000, prepara el dinar tres cops a la setmana i el sopar 
cada dia. Els altres tres dies de la setmana tres monjos més preparen el dinar: fra Llorenç, 
fra David i el pare prior Rafel. El diumenge els àpats els arriben del restaurant de l’hostatgeria 
externa. L’abat recorda que, quan es va inaugurar l’establiment, van passar a rebre tots els 
àpats d’allà: “Al cap d’un temps vam veure que no podíem sopar de restaurant cada dia i 
anaven millor àpats més senzills. I vam trobar aquest sistema”.  

 

Els monjos mantenen el mateix silenci que en el primer àpat del dia, però un d’ells llegeix des 
d’un púlpit mentre la resta mengen. Primer un fragment de la Bíblia -la llegeixen sencera i 



25 | 54 

 

quan acaben tornen a començar- i després llibres de temàtica religiosa que escull l’abat. 
“Tenim un grup de lectors entre els monjos que llegeixen millor, i es van rellevant. Quan 
acaben un llibre poden escollir entre els set o vuit que hi ha pendents. El trien ells mateixos”, 
explica l’abat. Aquell dia els monjos i hostes escolten l’ Evangeli segons sant Lluc i després 
un llarg fragment del llibre 31 jesuitas se confiesan. Tracta sobre els membres d’aquest orde 
assassinats al Salvador als anys vuitanta. Aquell dia llegia fra Paco, que, amb 85 anys, és el 
monjo més gran que segueix el ritme normal de la comunitat. És fill del conegut actor Paco 
Martínez Soria i va ser escolapi més de trenta anys. “En un retir a Poblet, quan tenia 54 anys, 
vaig sentir que necessitava aquesta vida, després de molts anys com a professor, i vaig 
decidir entrar com a monjo un cop vaig acabar el mandat com a rector dels Escolapis de 
Sarrià”, recorda. I ja han passat 30 anys. 

 

Després de dinar, els dimarts, dijous i diumenges els monjos van a una sala on poden jugar 
una estona a jocs de taula o a billar. En diuen l’espai de recreació. Però és divendres i 
reemprenen la jornada de treball, que s’allarga fins a dos quarts de sis. L’hora anterior a 
vespres la dediquen a llegir la Bíblia, la lectio divina. A vespres, a l’hivern els bancs de 
l’església estan ocupats per mitja dotzena de persones, però a l’estiu hi pot haver mig temple 
ple, ja que una part dels visitants decideixen veure els monjos en acció un cop acabada la 
visita guiada. És l’última ocasió del dia per sentir en Tomás tocar l’orgue. En aquest cas, el 
petit, al cor.  

 

Entre la mitja dotzena de persones que hi ha als bancs de l’església hi ha un nou hoste. Se 
l’identifica per la bossa de viatge que porta. El monjo hostatger parla amb ell per tractar temes 
logístics. Després de vespres, monjos i hostes van cap al refetor a sopar. Passen deu minuts 
de les set. Amb l’horari d’estiu, l’últim àpat del dia s’endarrereix mitja hora, que els frares han 
dedicat al descans o fer la migdiada després de dinar. La Regla de Sant Benet té en compte 
els canvis en l’hora solar per fixar l’horari d’activitats dels monjos.  

 

Sopen escoltant la lectura del llibre del filòsof Salvador de Brocà El Renaixement, alba de la 
modernitat, amb Luter i Erasme de Rotterdam com a protagonistes dels fragments d’aquell 
dia. Explica l’abat que el van començar a llegir l’estiu passat un dia que va compartir sopar 
amb els monjos el president de la Generalitat, Quim Torra, just abans d’un concert que oferia 
Jordi Savall, dins del Festival de Música Antiga de Poblet, amb música del Renaixement, 
l’època en què van viure aquests personatges protagonistes de la Reforma. Fa uns dies en 
van reprendre la lectura.  

 

Els hostes tornen a seure al cor 

A un quart de nou els monjos es reuneixen a la sala capitular per escoltar una lectura i 
recordar els difunts. Aquell dia llegeixen sobre com s’han de comportar els presoners 
cristians. És una lectura que ve fixada per la litúrgia de l’orde. Val a dir que algun cop adapten 
les pregàries al moment polític i social del país, i l’abat recorda que durant els moments àlgids 
del procés independentista van fer misses per la pau social. El pare Octavi Vilà indica que en 
la comunitat de Poblet hi ha, com en la societat, visions diferents del moment polític que viu 
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el país. També assenyala que entre els hostes que venen al monestir n’hi ha de totes les 
ideologies i que els acullen de la mateixa manera.  

 

Quan acaben es dirigeixen per últim cop aquell dia a l’església. És l’hora de completes i els 
hostes poden seure altra vegada als bancs del cor amb els monjos. En acabar, pels volts de 
les nou, monjos i hostes es retiren cap a les cel·les i comença el gran silenci, que segons la 
Regla de Sant Benet s’allargarà fins després de laudes. No poden parlar entre ells si no és 
per una urgència. Aquest silenci inclou també la connexió a internet, de la qual sí que 
disposen durant el dia. De televisió no en tenen i de telèfon mòbil només l’abat, el prior i 
alguns frares que tenen els pares grans.  

 

Els hostes que són a l’hostatgeria interna, en la clausura del monestir han de mantenir també 
aquest silenci i no passejar pel claustre en aquelles hores ni durant el dia quan hi ha 
celebracions litúrgiques. En Raül i en Lluís són dos hostes. El primer és barceloní i és el 
segon cop que passa uns dies al monestir cistercenc, mogut per raons espirituals. Primer hi 
va estar un cap de setmana i ara hi passarà una setmana. Se’l pot veure en gairebé totes les 
celebracions litúrgiques. En Lluís és un reusenc que viu a Anglaterra i ha vingut al monestir 
a acabar la tesi doctoral. No és catòlic practicant, però això no és cap impediment per ser 
hoste a Poblet. A l’hostatgeria interna només admeten homes, però poden ser creients, 
agnòstics o ateus. Tots dos valoren molt positivament l’experiència.  

 

El neguit del wifi 

Però no tothom s’ho pren així. El pare Rafel, actual hostatger de Poblet i que ja ho ha estat 
en diverses etapes, recorda el cas d’un hoste d’uns 70 anys que el primer que va fer quan va 
arribar a les dotze del migdia a l’hostatgeria interna va ser preguntar la clau del wifi. Li van 
dir, esclar, que en un lloc on la 
gent va a trobar pau i 
tranquil·litat no n’hi havia, 
justament per desconnectar. 
“Es va preocupar molt. Em va 
estranyar en una persona gran, 
que havia viscut la majoria de la 
seva vida sense internet. El vaig 
tornar a trobar just abans de 
dinar i, quan li vaig preguntar 
com anava l’estada, em va dir 
que se n’anava”, recorda.  

 

“El canvi de fora a dins és molt 
important, i també ens trobem 
amb hostes que venen per 
estar-s’hi una setmana i el 
segon dia ja marxen”, explica 
l’hostatger i també prior de 
Poblet, que assenyala altres 
casos oposats, amb hostes que després han volgut ser monjos, i d’altres que ho han acabat 
sent, com és el cas d’ell mateix: “Cada any o any i mig ens trobem amb algun hoste que ens 
diu que vol ser monjo. N’hi ha que estan uns dies convivint amb nosaltres i veuen que no és 
el que s’imaginaven. Però d’altres sí que arriben al final del camí i acaben fent la professió 
solemne”. Això és Poblet. 
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Vint-i-set monjos d’entre 37 i 94 anys 

La comunitat de Poblet està formada actualment per 27 monjos, però només una vintena com 
a màxim prenen part en les activitats del dia a dia. Dos dels monjos són a Roma. Un és l’antic 
prior, Lluc Torcal, que des de 2015 és a la capital italiana com a procurador general de l’orde 
cistercenc, i l’altre, fra Bernat, hi està estudiant teologia bíblica. Fra Josep Maria va decidir 
canviar de monestir i ara és al de Lerins, a la Costa Blava francesa, tot i que continua adscrit 
a Poblet.  

 

Dos monjos de més de 90 anys tenen problemes de mobilitat i no surten de la cel·la, i un 
tercer és a l’infermeria. Fra Antoni, l’infermer titulat, fa unes setmanes que és fora del monestir 
cuidant la seva mare malalta. Són diversos els monjos que tenen els pares grans i aprofiten 
els deu dies que tenen de vacances per visitar-los, en lloc de passar aquest període a la casa 
que tenen a Castellfollit, prop de Prades, i on hi van per torns a l’estiu, tot i que alguns 
requereixen més dies.  

 

El monjo més jove de Poblet és fra Salvador, que té 37 anys i des dels 20 és a Poblet. En les 
últimes dècades, casos com el de fra Salvador s’han convertit en més escadussers i els 
monjos entren en edats més avançades. L’últim que va fer la professió solemne a Poblet és 
fra Joaquim, l’any passat, i ja havia complert 60 anys.  

 

A Poblet no hi va haver monjos durant 105 anys, des de la Desamortització de Mendizábal el 
1835 -que posava fi a 684 anys de vida monàstica- fins a l’arribada de quatre cistercencs 
italians encapçalats pel prior Giovanni Rosavini el 1940. D’aquella època encara queda amb 
vida fra Plàcid, que té 91 anys i va ingressar al monestir el 1947. Encara és més gran fra 
Josep, que té 94 anys i és a Poblet des del 1950, pocs mesos després que Rosavini deixés 
de ser prior.  

 

“He intentat perdre la fe, però no ho he aconseguit” 

Cada monjo de Poblet ha arribat de manera diferent a formar part de la comunitat cistercenca. 
El camí de l’actual pare prior -el número dos de la jerarquia de Poblet-, Rafel Barruè, és força 
particular i n’hem parlat amb ell. Fra Rafel actualment també és mestre de novicis i monjo 
hostatger. Nascut a Vila-real el 1966, el primer contacte amb Poblet el va tenir als 19 anys, 
quan hi va passar uns dies com a hoste amb un grup de joves de la seva ciutat, acompanyats 
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per un capellà. “Un dels joves que venien, que era conegut meu, sí que volia ser monjo. 
Després d’aquells dies vaig dir als meus amics que si un dia em perdés l’últim lloc on 
m’haurien de buscar és a Poblet”, recorda somrient el pare prior.  

 

Fra Rafel es va llicenciar en belles arts per la Universitat Politècnica de València i va fer 
diverses exposicions. Es va traslladar a viure a Barcelona, on va entrar a la borsa de treball 
de la Generalitat per ser professor de dibuix a secundària. Tornava a Vila-real als estius i per 
festes i es mantenia vinculat al grup de dansa. A Poblet hi passava cada any alguns dies a 
l’hostatgeria interna i es convencia -o això li semblava- que la vida de monjo no feia per a ell. 
Hi venia als estius o després de Setmana Santa, però un any ho va provar a l’hivern: “Ho vaig 
viure d’una altra manera. Van ser uns dies de glòria”.  

 

Veia com els seus amics anaven perdent la fe i ell no. A Barcelona anava a missa entre 
setmana a l’església del Pi i recorda que el fascinaven les homilies del capellà i periodista 
Josep Bigordà. Va fer diversos viatges, com un al Brasil amb un grup d’amics en què van 
entrar en contacte amb indígenes de l’Amazònia. Però Poblet continuava en el seu 
pensament, tot i que no veia un senyal clar per entrar-hi com a monjo. Finalment aquest 
senyal el va notar l’any 1999, quan es va plantejar agafar-se un any sabàtic com a professor 
de dibuix i li van dir que llavors perdria el seu lloc a la borsa de treball. “Vaig decidir entrar 
com a postulant a Poblet el 4 d’octubre amb la idea de provar-ho i descartar-ho 
definitivament”, recorda.  

 

“Portava dues maletes i els primers quinze dies no vaig obrir la més gran. Vaig tenir una 
conversa amb qui havia estat abat de Montserrat, Cassià Maria Just, i recordo que em va dir 
que hi ha dies de sol i dies de núvol. Primer veia els monjos com àngels amb ales i jo com un 
dimoni, després veia una mala resposta i els veia a ells com dimonis i jo com un àngel. 
Després vaig veure que no era una cosa ni una altra. Però buscava l’excusa per marxar-ne. 
Escrivia un dietari i després de l’estona de recreació en què havíem jugat al ping-pong i el 
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parxís, el 3 de gener, vaig escriure: «Ja no ho suporto més». Però després de vespres me’n 
vaig oblidar. Al març, després d’uns exercicis espirituals, vaig decidir vestir l’hàbit l’1 de maig. 
L’11 de juliol de l’any següent vaig fer la professió temporal i, al cap de quatre anys justos, la 
professió solemne”, recorda.  

 

Es va llicenciar en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma el 2009 i s’ordenà 
sacerdot el 2010. Els primers anys al monestir va continuar pintant i fent exposicions a 
Catalunya, el País Valencià i les illes Balears. Va ser nomenat prior de Poblet el 20 de març 
del 2016. Com a prior s’encarrega de coordinar les tasques de manteniment del monestir i de 
suplir l’abat quan no hi és. A més, és mestre de novicis i ara està fent temporalment un altre 
cop d’hostatger.  

 

“Els monjos tenim les nostres debilitats, els defectes de fàbrica que deia l’abat Maur, però es 
tracta de complir la regla de sant Benet i fer-ho amb ganes. Jo no m’imaginava que pogués 
tenir una vida tan maca com la que tinc ara. He intentat perdre la fe, però no ho he aconseguit. 
Fins i tot l’any abans d’entrar a Poblet em vaig matricular a ciències religioses a veure si ho 
aconseguia”, explica. El pare Rafel avisa que, encara que des de fora no ho sembli, la vida 
d’un monjo de Poblet no és gens rutinària: “Cada dia és diferent. No saps mai què passarà”. 
I no perd el somriure. 

 

L’aposta per la sostenibilitat mediambiental del monestir 

En els últims anys el monestir de Poblet s’ha convertit en un referent pel que fa a la 
sostenibilitat mediambiental amb l’aplicació de mesures per a la reducció del consum 
energètic i l’ús d’energies renovables dins del recinte monàstic.  

 

L’artífex d’aquesta aposta ecològica és l’antic prior de la comunitat i actual número dos de 
l’orde del Cister a escala mundial, Lluc Torcal, i tot comença el 2009 amb la declaració 
conjunta dels monestirs cistercencs de Catalunya (Poblet, Solius, Vallbona i Valldonzella) a 



30 | 54 

 

favor del respecte a l’aigua i la terra. Una d’aquestes mesures a Poblet és la instal·lació de 
plaques solars, una actuació que es va haver de fer amb molta cura perquè les plaques 
fotovoltaiques no siguin visibles des de l’exterior, com demana la Comissió de Monuments. 
Recordem que Poblet és Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des de l’any 1991.  

 

Es va optar, doncs, per instal·lar-les a la teulada d’una de les torres, protegides visualment 
pels merlets. Posteriorment s’han instal·lat altres plaques solars en altres punts del recinte 
monàstic, sempre vetllant perquè no fossin visibles, com al terrat del Palau de l’Abat. En total 
hi ha quatre espais amb plaques solars. “A l’estiu pràcticament som autosuficients amb les 
plaques solars. A l’hivern hi ha més consum i hem de recórrer al gasoil”, comenta l’abat de 
Poblet, Octavi Vilà. També disposen d’una caldera que funciona amb closques de fruits secs.  

 

Buscant finançament  

També s’ha actuat en les conduccions d’aigua, renovades per deixar les pèrdues que patien 
gairebé a zero. Els residus orgànics de la cuina es descomponen amb microorganismes i es 
poden aprofitar com a fertilitzant per a l’hort que cultiven els monjos per al consum propi, amb 
la qual cosa s’ha eliminat l’ús d’adobs sintètics. El monestir també ha col·laborat amb 
l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet en la col·locació de plaques solars al sostre del poliesportiu 
municipal.  

 

El pròxim projecte que tenen previst impulsar és el cobriment del pàrquing per als visitants 
que hi ha a l’entrada del monestir, ja que a l’estiu el sol cau molt fort. Damunt de la coberta 
s’hi instal·larien plaques fotovoltaiques. “Estem buscant finançament per al projecte i també 
estem a l’expectativa de canvis legislatius per poder lliurar a la xarxa l’excedent d’electricitat”, 
explica l’abat de Poblet, Octavi Vilà.  

 

Ser un projecte cultural amb un compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient i el respecte 
pels recursos naturals és un dels objectius del Programa Cosmos Poblet, que pretén 
desenvolupar tota una sèrie de projectes i actuacions integrals en tots aquells àmbits que 
afecten la vida del monestir, i que suma mesures mediambientals, actuacions socials i 
propostes culturals. L’abat recorda que l’aposta mediambiental té una raó espiritual: “Si la 
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creació és obra de Déu deixada a la cura dels homes, no la podem destruir i hem de 
conservar-la perquè puguin gaudir-ne les generacions futures”.  

 

Autosuficiència 

La regla 66 de sant Benet diu que “el monestir, si és possible, s’ha d’establir de tal manera 
que totes les coses necessàries, és a dir, l’aigua, el molí, el forn, l’hort i els diversos oficis, 
s’exerceixin a l’interior del monestir”. Això ho va escriure sant Benet de Núrsia al segle VI, i 
1.500 anys després l’inspirador de la manera de funcionar d’un monestir cistercenc 
possiblement hauria escrit mesures d’autosuficiència energètica i sostenibilitat mediambiental 
com les que impulsa des de fa uns anys Poblet, que està situat enmig d’un paratge natural 
d’interès natural (PNIN).  

 

En els seus inicis, als segles XI i XII, l’orde del Cister s’instal·lava en terrenys despoblats, 
aïllats i amb condicions difícils de vida. Poblet n’és un exemple clar, ja que quan el va fundar 
el comte Ramon Berenguer IV a mitjans del segle XII feia pocs anys que havia deixat de ser 
terra de frontera entre cristians i sarraïns. L’abat recorda l’impuls cultural i econòmic per a la 
zona i punts més allunyats que va representar la construcció del monestir, amb granges que 
s’estenien per diferents punts del país, inclosa la Catalunya Vella. 

 

 

 

Luces en la ciudad 

 
Eukleria 
21.1.2020 
 
Dolores Aleixandre  
 
“Una persona puede ir a través de 
los campos y hacer su oración y 
conocer a Dios;  o también puede 
estar en la iglesia y conocer a Dios; 
pues bien, si allí conoce mejor a 
Dios por encontrarse en un sitio 
más apacible, como suelen ser las 
iglesias, la causa es su debilidad, y 
no Dios, pues Dios se halla 
igualmente en todas las cosas  en 
todo lugar y, en cuanto depende de 
Él, está dispuesto a darse 
igualmente. Así pues, conoce bien 
a Dios quien lo conoce igualmente en todas las situaciones”. 
 
Lo afirma nada menos que el Maestro Eckhart y su convicción es muy iluminadora 
para  nosotros, habitantes de grandes ciudades, usuarios del transporte público, clientes 
esporádicos de ese café en el que recuperar fuerzas, transeúntes anónimos que esperan 
junto a otros que cambie un semáforo o comparten con ellos la proximidad incómoda de un 
ascensor. Ir y venir por la ciudad en medio de “partos, medos elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, Media y Capadocia…” es un desafío pentecostal,   una inmersión en esa 
humanidad  variopinta de la que formamos parte  y a la que estamos invitados a 
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contemplar,  como propone Ignacio de Loyola, con la mirada de la Trinidad : “Ver las 
personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de la tierra, en tanta diversidad, así 
en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos 
llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo… 
(…) Oír lo que hablan las personas sobre la haz de la tierra, es a saber, cómo hablan unos 
con otros, cómo juran y blasfeman, etc.; asimismo lo que dicen las personas divinas, es a 
saber: «Hagamos redención del género humano» (EE 106) 
 

Después de muchos años de ciudadana de a 
pie, la ciudad misma me ha ido 
revelando  algunos secretos y recursos que 
quiero compartir aquí:  
 
-Esperar lo inesperado. Un día de hace 
años desde la ventanilla del autobús, veo a 
un amigo, sacerdote de El Prado, 
que  espera en otra parada. Como es 
habitual en él, tiene abierto su pequeño 
Nuevo Testamento  de siempre y lo lee bajo 
la fina lluvia que está cayendo, con una 
atención concentrada y tranquila.  Otro día, 
haciendo cola en la estación para sacar un 
billete, reconozco sobre la mesa de la 
empleada que atiende un ejemplar diminuto 
e inconfundible de los Evangelios que 
reparten los Gedeones.  En otra ocasión, 
sentada en el metro junto a otros tres 

pasajeros  absortos en sus móviles,  yo abro el mío y rezo vísperas. 
 
De estas tres anécdotas, saco la conclusión de que hay que esperar lo inesperado y estar 
seguros de que la Palabra sigue circulando de riguroso incógnito por la ciudad, contactando 
con oyentes insospechados, susurrando a los oídos de muchos, acariciando más vidas de 
las que creemos. Y no nos viene mal preguntarnos ante gente que  parece distraída en sus 
artilugios electrónicos: ¿están jugando a explotar bolitas de colores o  aprendiéndose de 
memoria las bienaventuranzas…? 
 
-Tener detectado algún “lugar-refugio”.  A veces me sobra tiempo entre dos citas, o 
entrevistas, o gestiones callejeras: si es verano, un parque puede ser un espacio adecuado 
para tomarse un respiro, ordenarse por dentro, volver a contactar con el propio corazón y 
con Aquel que lo habita. Pero en invierno, olvídate del parque, no busques iglesias porque 
suelen están cerradas y en los cafés vocifera la TV. Pero existen unos “lugares-refugio” 
llamados bibliotecas públicas y me he sacado gratis  el carnet de tres que me pillan más o 
menos de camino en trayectos que frecuento. Si necesito pausa,  entro, busco un rincón 
tranquilo y sigo las rutinas que me ayudan a ir “de mi corazón a mis asuntos”. También los 
bancos de los extremos de los andenes de metro pueden venir bien: te sientas con cara de 
estar esperando a alguien (¡y vaya si lo esperas!), y sólo con contemplar los rostros de la 
gente que baja y sube a los vagones con la mirada de Jesús, ya estás “on line” con él. 
 
– Asociarse con Jacob.  Porque él vio en sueños una escalera apoyada en la tierra por la 
que sube y baja la comunicación entre Dios y nosotros. Por eso nos viene bien asociarnos 
a su asombro y repetir con él: “Verdaderamente, el Señor estaba en este lugar (en esta 
calle, en este andén del metro, en esta cola del mercado…)  y yo no lo sabía…”(Gen 28,16) 
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El bisbe de Terrassa visita les monges de Puiggraciós 

 

Ferran Polo 

El 9 nou 11/02/2020 

 

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha visitat aquest dilluns la comunitat de 
monges benedictines del santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós, a Figaró. Ho ha fet en 
motiu de la festa de Santa Escolàstica. 

El bisbe Saiz Meneses amb les monges benedictines i col·laboradors dels santuari aquest dilluns a Puiggraciós | Bisbat de Terrassa  

 

Saiz Memenes ha celebrat la missa i s’ha 
reunit amb les monges de la comunitat que 
fa uns mesos va fer un relleu de les 
germanes que hi havia vivint. A la trobada, hi 
han participat les monges que ara estan a 
Puiggraciós i altres membres de la comunitat 
que viuen al monestir de Sant Pere de les 
Puel·les, a Barcelona, i que també havien 
viscut a Puiggraciós com Rosa Julibert i 
Maria Teresa Batallé. 

 

El bisbe també s’ha trobat amb 
col·laboradors del santuari. El bisbe de 
Terrassa s’ha interessat pels projecte de futur de la comunitat. 
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Presidente CLAR: Querida Amazonia, opción por Jesús, aliados de los 
pueblos indígenas 

 

“La Exhortación Apostólica del Papa Francisco, es una invitación para nosotros los religiosos 
a continuar haciendo vida en la Amazonia”. Entrevista a la Hermana Liliana Franco Echeverri, 
o.d.n., Presidente de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y 
Religiosos (CLAR). 

 

Renato Martinez 

Vatican News 12/02/2020 

“Querida Amazonia es un sí amoroso a esa invitación de hacer que la Iglesia asuma su misión 
de aliada de los pueblos indígenas, es la actualización afectiva y también efectiva de la opción 
por Jesús en medio de los pueblos de la Amazonia, sentimos que no se trata sólo de un 
listado de acciones, compromisos, modos operativos de proceder, sino que sobre todo es 
una ubicación del corazón en defensa de la vida, de la dignidad humana, de la tierra, de las 
culturas, de todo este proceso”, lo afirma la Hermana Liliana Franco Echeverri, o.d.n., 
Presidente de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos 
(CLAR), comentando la publicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal del Papa 
Francisco ‘Querida Amazonia’. 

 

La Iglesia asuma su misión de aliada de los pueblos indígenas 

La Presidente de la CLAR da conocer que, “la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe 
recibe la Exhortación consciente de la dialéctica que hay entre ella y el Documento Final y 
también urgida por el compromiso de seguir abriendo caminos de novedad y de profetismo 
en nuestra Iglesia”. Para nosotros, afirma la Hermana Liliana, durante todo este proceso 
sinodal ha resonado con mucha fuerza la invitación a que la Iglesia asuma su misión de aliada 
de los pueblos indígenas en el cuidado de la vida, de la tierra y de las culturas. “Por eso 
sentimos que ‘Querida Amazonia’ – precisa la Religiosa – es un sí amoroso a esa invitación, 
es la actualización afectiva y también efectiva de la opción por Jesús en medio de los pueblos 
de la Amazonia, sentimos que no se trata sólo de un listado de acciones, compromisos, 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
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modos operativos de proceder sino que sobre todo una ubicación del corazón en defensa de 
la vida, de la dignidad humana, de la tierra, de las culturas, de todo este proceso”. 

 

Ecología y justicia social están plenamente unidas 

Asimismo, Hermana Liliana Franco señala que, la Exhortación Apostólica Postsinodal del 
Papa Francisco “nos ayuda a seguir creciendo en conciencia acerca de la importancia de la 
Amazonia para toda la humanidad y nos ubica nuevamente desde la convicción de que todo 
está interrelacionado y es una invitación nuevamente a la conversión ecológica, el sueño 
ecológico que nos propone con esa certeza de que ecología y justicia social están 
plenamente unidas”. En ese sentido, precisa la Religiosa, “es como una propuesta de una 
visión integradora de la realidad, nos está lanzando a vivir con mayor conciencia de que urge 
velar por la defensa de la Amazonia y a trabajar por modelos de desarrollo que sean justos, 
solidarios, no excluyentes, ni depredadores”. Por ello, queremos situarnos del lado de la vida, 
del cuidado, en realidad lo que los pueblos indígenas nos piden es que seamos sus aliados, 
sus compañeros de camino. 

Sinodo Amazonico. 

 

Conscientes de que tenemos la responsabilidad de hacer vida 

La Presidente de la CLAR concluye diciendo que, “el Documento Final ya expresaba que la 
Amazonia es una hermosura herida y por eso también la Vida Religiosa se siente llamada a 
desentrañar esa identidad profética. No es posible callar – precisa la Hermana Liliana – nos 
urge continuar apostando por una Vida Religiosa con identidad amazónica y tenemos que 
cuidar que nuestros procesos formativos incorporen la sensibilización socio-ambiental y que 
se puedan desarrollar también desde un enfoque intercultural”. La Exhortación, en ese 
sentido, agrega la Religiosa, es una invitación para nosotros los religiosos a continuar 
haciendo vida, pues esto que nos llega como una posibilidad para la Iglesia de seguir 
trabajando por esos caminos de novedad, por esos caminos de profetismo, pero también un 
servicio en la Iglesia que se pueda hacer más sinodal, más compartido, de mayor 
participación y ahí sentimos que tenemos un desafío. Estamos agradecidos y conscientes de 
que tenemos la responsabilidad de hacer la vida. 
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El Capítol General 28 dels Salesians arranca aquest diumenge a Torí 

 

Comunicació Salesians 

14/02/2020  

 
En el CG28, participaran nou salesians procedents de les dues províncies salesianes 
d'Espanya.  

Els Salesians de Don Bosco (SDB) comencen aquest diumenge, 16 de febrer, a el Capítol 
General 28 de la Congregació. El CG28 es prolongarà fins al 4 d'abril. Valdocco (Torí), on 
Don Bosco va iniciar l'obra salesiana, serà el lloc on es reunisquen els 243 participants(223 
capitulars i 20 convidats). 

El Capítol General és la assemblea de més alt nivell en la Congregació. Es reuneix 
ordinàriament cada sis anys per a fer un balanç de l'estat de la Congregació, traçar les línies 
per als pròxims sis anys, i triar al Rector Major (el Superior General) i als altres membres del 
Consell General. El CG28 té com a tema central respondre a la pregunta “Que salesians per 
als joves de hui?”. La reflexió s'articularà al voltant de tres nuclis: les prioritats de la missió 
amb els joves; el perfil del salesià hui i la missió compartida entre salesians i laics. 

Infografia: José Luis García Moscoso. 

 

Presència espanyola 

En el CG28, participaran nou salesians procedents de les dues províncies salesianes 
d'Espanya. De Salesians María Auxiliadora (SMX), acudiran Ángel Asurmendi, provincial, 
José Miguel Núñez, Fernando Miranda i Miguel Canino. De Salesians Santiago El Mayor 
(SSM), Juan Carlos Pérez Godoy, provincial, Fernando García, Samuel Segura i Koldo 
Gutiérrez. També participarà Marcelo Pérez, salesià coadjutor convidat pel Rector Major. 

 

https://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Congregacion/CG28infografia.jpg
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Com en les 90 províncies religioses (Inspectories) en les quals s'organitza la Congregació a 
nivell mundial, les dues d'Espanya van realitzar, al llarg de 2019, els seus respectius Capítols 
Inspectorials per a aportar idees i reflexions al voltant del tema proposat. També es van 
recollir contribucions de joves, membres de la Família Salesiana i laics col·laboradors, per a 
ajudar ara al CG28 en les seues reflexions, que guiaran a tota la Congregació en el pròxim 
sexenni. 

 

El primer Capítol General ho va convocar el mateix Sant 
Joan Bosco en 1877, i van participar 26 capitulars. El 
CG28 serà el més nombrós celebrat fins hui, i els països 
amb major nombre de representants són l'Índia, Itàlia, 
Espanya, Polònia i el Brasil. Els últims Capítols han tractat 
temes que han orientat la missió de la Congregació, posant 
el focus en diferents assumptes. Així, per exemple, el 22, 
en 1984, va revisar les Constitucions i Reglaments; el 23, 
en 1990, va abordar com educar els joves en la fe; el 24, 
en 1996, es va centrar en la missió i carisma compartits 
amb els laics; el 25, en 2002, va reflexionar sobre la 
comunitat salesiana; el 26, en 2008, va estar dedicat a 
“tornar” a Don Bosco per a respondre a les noves 
necessitats dels joves; l'últim celebrat, el 27 en 2014, va 
proposar la radicalitat evangèlica per a la conversió 
espiritual i pastoral dels salesians. 

 

La Congregació Salesiana compta en l'actualitat 
amb 14.614 salesians, que treballen en 136 països dels 
cinc continents. A Espanya, on els salesians van arribar en 1881, hi ha 900 religiosos. 
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El documento sobre la fraternidad humana un año después 

 
Hna. Bernadette Mary Reis, fsp - Abu Dhabi 
Vatican News 04 febrero 2020 
 
Los miembros del Comité Superior para la aplicación del Documento sobre la Fraternidad 
Humana celebran el primer aniversario de la firma del Documento. 
 
Un año después de que el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaran el 
Documento sobre la Fraternidad Humana, los miembros del Comité Superior encargado de 
la aplicación de ese documento se reunieron en Abu Dhabi. El lunes, se reunieron con la 
prensa. 
 
El Papa Francisco da el ejemplo 
El juez Mohamed Abdel Salam, ex asesor del Gran Imán de Al-Azhar y Secretario del 
Comité Superior, abrió la sesión. Subrayó que el Documento sobre la Fraternidad Humana 
es una fuente de inspiración para la humanidad en todo el mundo. El Comité Superior en sí 
mismo, dijo, es independiente, aunque la formación del comité está respaldada por el Papa 
Francisco, el Gran Imán y el Jeque Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi. El logro de la 
fraternidad humana necesita el apoyo de los responsables de la toma de decisiones y los 
líderes religiosos, así como de los medios de comunicación, afirmó, y citó un evento reciente 
en el que participó el Papa Francisco como ejemplo concreto de cómo se puede aplicar el 
Documento: cuando el Pontífice dio a conocer su deseo de acoger a varias familias de 
refugiados, no hizo ninguna distinción basada en la religión. 

Los miembros del Comité Superior de la Fraternidad Humana se reúnen con la prensa en Abu Dhabi  (ANSA) 

La fraternidad humana es la voluntad de Dios 
Mons. Yoannis Gaid, aseguró que los jóvenes tienen un papel importante en el logro de los 
objetivos del Documento sobre la Fraternidad Humana. El documento en sí mismo, añadió, 
está enraizado en la voluntad de Dios porque todos los creyentes encuentran su origen en 
Dios. Es Dios quien reúne a toda la humanidad en una familia. Por lo tanto, los miembros 
de todas las religiones son hermanos y hermanas. Son los jóvenes especialmente los que 
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pueden comprometerse plenamente en la transformación de los ideales contenidos en el 
Documento en realidades tangibles, afirmó. 
 
El mundo es una pequeña aldea 
El Prof. Mohamed Hussein El-Mahrassawy, Presidente de la Universidad de Al-Azhar, 
recordó que los firmantes del documento proceden de Europa y África, y que se firmó en 
Asia: "El mundo es ahora una pequeña aldea", dijo. El Documento sobre la Fraternidad 
Humana es oportuno porque proporciona una síntesis de cómo el mundo puede vivir unido 
en coexistencia pacífica. La Universidad de Al-Azhar ya ha comenzado a enseñar el 
Documento sobre la Fraternidad Humana y emprenderá otras iniciativas para promover los 
valores contenidos en él. 
 
Documento ético fundacional 
Irina Bokova, ex Directora General de la UNESCO, y la última 
persona en unirse al Comité Superior, estuvo presente en la 
firma del documento hace un año. Ella indicó que la importancia 
de “ver el Documento como un documento ético fundacional de 
nuestro tiempo". Los jóvenes pueden encontrar respuestas en 
este Documento, continuó, y está en armonía con el cuarto punto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas que se refiere a la educación. 
 
Pasando del "yo" al "nosotros" 
Por último el Rabino Bruce Lustig, Rabino Principal de la Congregación Hebrea de 
Washington, señaló que el Documento contiene las cosas más difíciles que el mundo 
necesita. Ese documento, enfatizó, está en armonía con todas las religiones del mundo. 
"Somos una familia, viviendo en un solo hogar", recordó. Por lo tanto, cada persona le debe 
a otra tanto respeto como dignidad, haciéndonos responsables los unos de los otros. Llama 
a todos, explicó, "a pasar de 'yo' a 'nosotros'”. Con 70 millones de refugiados en el mundo, 
es bueno recordar que ahora estamos "inextricablemente unidos unos con otros". El 
Documento nos pide que nos ocupemos de la realidad de la migración, tanto en términos 
de entender la ciudadanía de manera diferente, como en términos de proporcionar una 
educación a los desplazados. 
 
Visita al Príncipe Heredero de Abu Dhabi 
El Comité Superior visitó a Su Alteza, el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan el lunes 

por la tarde y le informó de las 
iniciativas que están a punto de 
ponerse en marcha. El Jeque 
alentó al Comité y les aseguró 
su apoyo para que el 
Documento se convierta en una 
realidad concreta. A los 
miembros del Comité les 
remarcó la importancia de lo 
que están haciendo para las 
generaciones futuras. 
Fue muy cordial el Jeque 
durante la reunión, aseguró uno 

de los miembros del Comité, explicando que acompañó al grupo cuando se marcharon, y 
que este es un gesto que está reservado a personalidades muy altas y a grupos que tienen 
el completo apoyo del Jeque. 
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la protecció dels menors 

 

Obispos de Ecuador presentan protocolo para la prevención 
del abuso y acoso 
 
Alina Tufani.  
Vatican News 14/02/2020  
 
La Conferencia episcopal 
ecuatoriana pone a disposición de 
la sociedad ecuatoriana no sólo 
un protocolo de prevención de 
abusos dentro de la iglesia sino 
también una guía útil para todos 
aquellas persones vinculadas a la 
educación y trabajo social con 
niños y adolescentes. 
"Consciente de la vulnerabilidad 
de la persona humana y con el fin 
de promover la protección de la 
dignidad de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos vulnerables, el episcopado ecuatoriano - se lee en un 
comunicado - presenta a las diócesis, parroquias, seminarios, comunidades religiosas, 
instituciones educativas y comunidad en general, el Protocolo para la Prevención del Abuso 
y Acoso Sexual a niños, adolescentes y personas vulnerables. 
 
Cero tolerancias al abuso y acoso sexual 
Un protocolo con el cual la Iglesia reafirma su postura de “cero tolerancias a los casos de 
abuso y acoso sexual”. Así lo subraya el presidente de la Conferencia Episcopal de 
Ecuador, monseñor Eugenio Arellano, Obispo Vicario Apostólico de Esmeraldas, en la 
presentación del documento. En el mismo, el prelado ratifica también el compromiso de la 
Iglesia en llevar adelante una necesaria actitud pastoral de acompañamiento a las víctimas, 
sus familiares y entorno. 
  
“Es nuestra intención – afirma monseñor Arellano -que este instrumento sea una 
herramienta de ayuda eficaz en la prevención y la actuación oportuna que corresponda en 
los casos de abuso y acoso que nos toque abordar". Y agregó que se trata de un documento 
técnico que debe ser alimentado con una actitud pastoral. "No se trata de poner trabas a 
nuestra tarea diaria - advierte - sino más bien de potenciarla y nutrirla, pero con la firme 
convicción de que es tarea de todos nosotros erradicar de nuestro territorio cualquier 
sombra de violencia”. 
 
Presentado el Protocolo de prevención 
El documento, según explica la nota de prensa del episcopado, se elaboró tomando en 
cuenta otros instrumentos previamente desarrollados por algunas instituciones religiosas y 
civiles y es producto de la reflexión de un amplio grupo de trabajo guiado por la Conferencia 
episcopal con el apoyo de la Nunciatura apostólica y de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, junto a otros entes y especialistas eclesiásticos y civiles. 
En una entrevista publicada en la página web del episcopado, el padre Carlos Man-Ging, 
Decano de la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas, destaca que una de 
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las ventajas del protocolo es que no es muy extenso y recoge la normativa de la legislación 
ecuatoriana. “El protocolo no está aislado del marco jurídico institucional ecuatoriano – 
afirma –porque fue hecho respetando un perfecto engranaje entre lo que la ley civil 
establece quedando también amparada la ley canónica eclesiástica”. El padre Man- Ging 
considera que una segunda particularidad es que el documento presenta todo lo referente 
a los signos de alerta y prevención, los mecanismos de protección de las posibles víctimas 
y cómo actuar respetando la legislación ecuatoriana y las directrices de la conferencia 
episcopal. 
 
Defender la dignidad de niños y jóvenes 
“El protocolo – agrega el sacerdote - es un importante paso de la conferencia episcopal, es 
un compromiso que va más allá de la misa dominical, es un mensaje de defensa de la 
dignidad de nuestros niños y jóvenes, es una reflexión sobre nuestra visión de la persona, 
del respeto a su dignidad, que debe pasar por la concientización de que el abuso es un 
flagelo que deja huellas muy duras en las personas y, en algunos casos, les limita su 
desarrollo humano integral”. De ahí la invitación a las autoridades eclesiásticas, civiles y a 
la comunidad en general a comprometerse con la lucha contra el abuso y acoso sexual de 
los grupos más vulnerables en los distintos ámbitos de la sociedad y lograr el anhelado 
respeto a la dignidad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREUS 

 
  
Del 26 al 28 de febrer al Vaticà tindrà lloc un taller, organitzat per l'Acadèmia 
Pontifícia per a la Vida, sobre Intel·ligència Artificial en què participaran entre 
d'altres el president de Microsoft i el President del Parlament Europeu. 
 

 
 
 

El Papa Francesc, després d'escoltar l'opinió de la Secretaria General i el 
Consell Ordinari del Sínode dels Bisbes, ha decidit convocar la 16a Assemblea 
General del Sínode Ordinari dels Bisbes per a la tardor de 2022, segons ha 
anunciat l'Oficina de Premsa de la Santa Seu.  

 
 

 
El dilluns 24 de febrer de 2020, a les 11.30 hores, en l'Oficina de Premsa de la 
Santa Seu hi haurà una conferència de presentació  del missatge del Papa 
Francesc per a la Quaresma de 2020, titulat «En nom de Crist us demanem que 
us reconcilieu amb Déu» (2 Co 5,20). 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

Salesians 
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Ja s'apropa *#SENTLACREU202 
 

Ja s'apropa *#SENTLACREU2020*! https://youtu.be/pOoH-YYWecM 
 
L'1 de març el bisbe *Juan José Aguirre* portarà la *creu de Bangassou* (Rep. 
Centroafricana) a la *Sagrada Familia* per a començar junts la Quaresma. Serà amb una 
adoració a la creu amb cants, testimonis i l'eucaristia presidida pel *cardenal Joan Josep 
Omella*. El bisbe Aguirre explicarà com han hagut de fer d'escut humà, donant la cara per 
les víctimes de la violència entre musulmans i cristians. Reserva ja les invitacions 
a: http://www.delejovebcn.org/SentlaCreu 
Vine i comença la quaresma sentint la creu ben aprop! 

Amb el bisbe Juan José Aguirre i la creu de Bangassou (Rep. Centreafricana).  
Adoració a la creu, testimonis i eucaristia presidida pel Cardenal Joan Josep Omella.  
 

Acte central del Pla Pastoral Diocesà eix de la joventut  
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA  
 
Diumenge 1 de març del 2020  
a les 18.00 h  
 
Recollida d’invitacions gratuïtes del 24 al 28 de febrer al Secretariat Diocesà de Pastoral 
amb Joves, c/ Villarroel 81, bxs. de 17.00 a 20.00 h, i a la Parròquia de la Sagrada Família 
de Barcelona, c/ Sardenya 318, de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h 

https://youtu.be/pOoH-YYWecM
http://www.delejovebcn.org/SentlaCreu
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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. 

 

http://www.alcemlaveu.org/
https://voicesoffaith.org/iwd2020spanish
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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/ 

mailto:casadespiritualitat.balenya@gmail.com
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Monestir de Sant Benet de Montserrat 
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Ateneu Universitari Sant Pacià 
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Taller de 
Constel·lacions 

Familiars 
i Teràpia 
Sistèmica 

El dirigeixen 

    Andreu Adrover Tirado 

    i Tòfol Salas Covas 

    Més informació [clic] 

del divendres 21 
al diumenge 23 de febrer 

 Recés  
de Quaresma  

 Fem camí amb Jesús 

   amb la gna. Catalina Terrats 

   Cal inscripció prèvia si us quedeu a dinar 

dissabte 29 de febrer 

de les 10 del matí 

a les 5 de la tarda  

Recés Silenci 
contemplatiu  

 Espai de meditació 
 segons el mètode de Franz Jalics 

   acompanyat per 
   Lídia Roig i Esteve Fornaguera 

del divendres 6 

al diumenge 8 de març 

Vetlla de pregària  Vetlla de Quaresma 
dissabte 7 de març 

a les 7 de la tarda 

  
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 

 

XXXII Jornada d'Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya 

 

Ja tenim a prop la XXXII Jornada d'Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya d'aquest 

2020.  

 

Com en els darrers cursos continuem aprofundint en la nostra reflexió i acció sobre el 

Treball Decent. Aquest cop abordarem el quart eix: el diàleg social, molt necessari per 

aconseguir un veritable treball decent. Ho farem en el format de taula rodona amb la 

intervenció dels agents implicats en aquest diàleg social. Nosaltres també hem volgut afegir 

la realitat de l'economia social i solidària que creiem també ha de tenir molta veu en aquesta 

interlocució. 

 

Com segur deveu saber serà el proper dissabte 29 de febrer, a partir de les 9:30h a la 

casa dels Moviments de la Pastoral Obrera (c. Tapioles, 10) 

 

Si us plau, per la qüestió més organitzativa, us demanem que confirmeu la vostra 

assistència al Secretariat de Pastoral Obrera (pastoralobrera@arqbcn.at   /   933011568) 

 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/cons10.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
mailto:pastoralobrera@arqbcn.at
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FRATERNITAT SANTA CLARA DE VILOBÍ D’ONYAR 
 

 
 
 
FECC  núm. 759   Data: 17.02.2020 

Una preocupació important, un suportcontundent 

Dilluns passat, dia 10 de febrer, es presentaren al Departament d’Educació 122.206 
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. 
Entre 15.000 i 20.000 documents més es van registrar a les diferents seus territorials del 
Departament. La comunitat educativa que conforma els centres concertats, en especial els 
pares i les mares, però també el personal treballador, els representants de les titularitats de 
les escoles concertades i altres persones interessades, van fer palesa la seva preocupació 
i també la seva oposició a un projecte de decret que, juntament amb el de concerts, són les 
pedres angulars del sistema de concerts educatius. 

Una preocupació que no és gratuïta. El contextos demogràfic i socioeconòmic no conviden 
a un excessiu optimisme pel que fa al grau d’ocupació de les aules catalanes en els propers 
anys. Cal, a més, respondre continuadament al repte de fer que tots els alumnes matriculats 
a les escoles, i en especial aquells que necessiten d’una especial atenció i suport educatius, 
assoleixin el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats, individuals i socials, 
intel·lectuals culturals i emocionals. 

Procurem que el nostre alumnat rebi una educació de qualitat adaptada a les seves 
necessitats, en els centres que els seus pares i mares hagin decidit matricular-los perquè 
consideren que serà en aquella escola on rebran una educació que més bé respongui a les 
seves creences i conviccions, a partir d’uns projectes educatius i unes formes de treballar 
que els inspiren confiança. Per això les escoles concertades formem part del Servei 
d’Educació de Catalunya, convençuts que la nostra voluntat de servei, com a centres 
d’iniciativa social, contribueix a desenvolupar un sistema educatiu d’acord amb la voluntat 
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de la societat catalana, expressió del marc de llibertat, pluralitat, respecte, tradició que la 
caracteritza i ens identifica.  

La Constitució i l’Estatut d’Autonomia reconeixen com a dret fonamental la gratuïtat de 
l'ensenyament en els nivells obligatoris. També estableixen que aquest ensenyament es 
pot impartir en centres privats, i això dona sentit al sistema d'educació concertada. A través 
de l'educació concertada es cohonesta el reconeixement substantiu de l'existència de 
centres d'iniciativa social com a plasmació de la llibertat d'ensenyament i del dret dels pares 
a l'elecció de centres. La conseqüència és que no es pot dissociar el règim del finançament 
públic de l'ensenyament obligatori amb la llibertat de creació de centres i amb el seu suport 
financer, com a concreció de la garantia constitucional d'ajuda als centres que compleixin 
els requisits previstos a les lleis. Aquest sosteniment amb fons públics ha de garantir els 
drets d’accés en condicions d’igualtat i a la qualitat de l’ensenyament. 

El concert educatiu és el mecanisme que l’Administració ha dissenyat per fer efectius el dret 
a l’educació bàsica i gratuïta, la garantia dels quals correspon als poders públics mitjançant 
la programació general de l’ensenyament, una programació que ha de garantir el dret a 
l'educació i l'harmonització d'aquest amb els drets individuals dels alumnes, les famílies o 
els tutors, el dret a la creació i la direcció de centres, les previsions de finançament del 
sistema i l'ordenació de les etapes educatives. 

La llei explicita que el finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el 
Servei d’Educació de Catalunya atén amb criteris de suficiència el que estableixen els 
pressupostos de la Generalitat. El concert educatiu, com a acord entre les titularitats i 
l’Administració, vincula amb un conjunt de drets i obligacions mútues. La principal que 
adquireix l’Administració és la de satisfer als centres educatius la contraprestació 
econòmica, que asseguri la condició de gratuïtat, per a l’ensenyament que imparteixen al 
seu alumnat. 

No és just ni acceptable que s’imposin obligacions als centres docents que incrementen el 
seu grau de responsabilitat fins al punt que poden conduir a la pèrdua del concert sense 
que l’Administració compleixi la seva contraprestació principal. No hem estat capaços de 
trobar cap indici de millora per a la concertada en el projecte de pressupostos, ja no només 
al mòdul de concert, sinó tampoc al conjunt de mesures complementàries destinades a 
l’atenció als alumnes susceptibles de marginació social i a la inclusivitat. No podem viure 
en la fal·làcia de ser coresponsables si aquesta coresponsabilitat no comença per qui té 
l’obligació de poder-la garantir, que és l’Administració. 

Per això la comunitat educativa de les escoles concertades viu aquests moments amb una 
preocupació molt especial. I també per això el gran suport que ha tingut el tràmit 
d’informació pública amb la presentació de les 142.000 al·legacions. I, per això, coneixent 
la voluntat del Departament de mantenir obertes les portes de la interlocució per arribar a 
consensos, el sector reitera la seva intenció de diàleg i demana la disponibilitat del Govern 
per modificar el tractament previst a les propostes de decrets reguladors de la programació, 
de l’admissió i dels concerts educatius. 

Està en joc una manera de concebre la societat i el projecte de país que volem. L’escola 
concertada no representa cap model obsolet o marginal. El nostre 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. 
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  2020  

   FEBRER 

24 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

26 dc Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

    

20 dj Dia mundial de la justícia social (ONU)  

21 dv Dia mundial de l’idioma matern  

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

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

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com http://www.urc.cat 
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