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"Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i celebrem-ho"

Ahir, 40 aniversari de la fundació de l'URC

EN EL QUARANTÈ ANIVERSARI
DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE
CATALUNYA
Fra Eduard Rey, president URC
Amb vostre nom comença nostra història... Dilluns 26 a
la nit, em venien al cap els versos del Virolai. Alguns
frares del convent de Pompeia ens vam connectar a
internet i vam muntar el projector per seguir la Vetlla
de Santa Maria des del monestir de Montserrat. Anar a
Montserrat és connectar a fons amb la nostra història
com a cristians i com a catalans. Aviat farà mil anys que
l’abat Oliba hi enviava els primers monjos. Com tantes
coses en aquests dies, el Montserrat d’aquest dilluns
també era insòlit. La nau estava buida, els monjos
asseguts en seients alterns del cor, suposo que per
respectar les distàncies de seguretat que es recomanen
a causa de la pandèmia. No hi va haver eucaristia, tan
sols l’ofici de lectura i la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat del bisbe Torras i Bages.
Les noves tecnologies, però, ens van permetre de participar como si presentes nos halláramos, que
diria sant Ignasi de Loiola, adaptant-nos a les circumstàncies d’aquests temps incerts.
Amb vostre nom comença nostra història. Prenc la imatge de la comunitat de Montserrat, vivint el
moment present i representant alhora les arrels més profundes del país, com a signe de tota la vida
religiosa a Catalunya. Sense voler fer la competència a la Mare de Déu, aquesta frase del Virolai es
podria aplicar també a l’Església i, en ella, a la vida consagrada. Abans, molt abans, que aquesta
terra rebés el nom de Catalunya, els consagrats ja hi érem. Pregant, estimant i servint de mil
maneres, hem travessat els segles. El nostre país és fill dels monestirs benedictins, germà dels ordes
mendicants, amfitrió i pare de múltiples fundadores i fundadors. Hem resat, hem cultivat la terra,
hem guarit o vetllat els malalts, hem ensenyat, hem redimit captius, hem atès els pobres, hem
predicat, hem estat memòria viva de l’existència d’un Déu que és comunió. També hem tingut els
nostres pecats, personals i institucionals. Hem compartit la sort del nostre poble en guerres,
revolucions, epidèmies i desastres naturals. I aquí seguim, entomant la pandèmia des dels nostres
llocs, plorant baixes entre els nostres, forçosament distanciats, però al mateix temps en una època
en què tenim la sort de poder mitigar aquest distanciament amb múltiples mitjans.
M’agrada posar aquest horitzó ample a l’hora de celebrar avui els quaranta anys de la URC. Nascuda
el 1980, ha fet el seu itinerari en un temps de replantejament, en part buscat i en part forçat per les
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circumstàncies, un temps en què ha crescut el desig de comunicar-nos i crear vincles més
estretament, un temps en què s’ha fet sentir d’una manera especialment intensa la necessitat de
formació per discernir els signes de Déu enmig de canvis que es fan sentir a molta velocitat. En
aquests quaranta anys, la vida religiosa s’ha anat descobrint, sovint a contracor, cada cop més lluny
del centre d’una societat i una cultura per a la qual la paraula “Déu” ha perdut bona part del seu
significat i Jesús ha deixat de ser un referent. I arribem al 2020 amb un Papa jesuïta que ens crida
precisament a trobar el nostre lloc no al centre, ni tampoc a les fronteres (paraula que sempre evoca
noves conquestes), sinó a les perifèries, allà on Déu s’amaga precisament en la necessitat que hi ha
d’Ell i del seu Regne.
Entre les reflexions que ens ha fet arribar el germà Lluís Serra en aquests temps insòlits que estem
vivint, m’ha quedat especialment a la memòria la del P. Saverio Cannistrà, prepòsit general dels
carmelites descalços. Observa el fet que, si en altre temps la vida religiosa era la gran protagonista
en temps d’epidèmies, ara els herois són altres. Hi veu el signe d’un procés que té al darrere en el
fons la mà de Déu, un procés en què l’Església s’empetiteix, s’empobreix, deixa, sovint amb dolor,
espais que ja no pot omplir. Si avui ens és donat un temps de kènosi, un temps d’escondiment i
pèrdua, per què rebutjar-lo?, es pregunta el P. Cannistrà. Fa temps que intueixo, i he experimentat,
que hi pot haver el que jo en dic un “creixement en la disminució”. El context és de disminució, a
molts nivells. Però a la vegada ens trobem més amb persones que demanen acompanyament
perquè han descobert la fe o volen tornar-hi, ens trobem amb diàlegs que demanen atenció,
franquesa i saber donar raó de l’esperança, ens trobem empesos a cercar la dimensió de Déu amb
força, perquè la nostra vida ja no es pot fonamentar més en allò que fem ni menys encara en els
aplaudiments que rebem.
Celebrem, doncs, els quaranta anys de la URC amb el desig que continuï sent, al servei de tots, una
eina de comunicació i de formació, un espai on trobar-nos i, des del respecte i l’agraïment per cada
carisma, mirar junts cap enlaire, cap als costats i cap endavant, un espai on les arrels profundes i
antigues que ens nodreixen com a col·lectiu puguin treure encara nous brots al servei de Déu, de
l’Església i del nostre poble.
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FELICITACIONS I PREGÀRIA
Conferència Episcopal Tarraconense

Rvdm. Fra Eduard Rey OFM Cap.
President de la Unió de Religiosos de Catalunya
BARCELONA

Benvolgut Fra Eduard,
He sabut que avui dia 29 d'abril de 2020 compliu els 40 anys de creació de la Unió de
Religiosos de Catalunya (URC) de la qual Vós en sou ara el President.
Vulgueu fer arribar la meva felicitació i les meves oracions, a les quals uneixo les dels
Bisbes de Catalunya, per les Congregacions, Instituts Religiosos i membres de la Vida
Consagrada que estan arrelats a les nostres actuals deu Diòcesis amb seu a
Catalunya.
Avui és una data memorable per tot el que significa la URC de creixement en la
comunió, d'ajuda mútua, d'afrontar reptes i de sinodalitat eclesial per a una unió en
Crist més viva i per a una major i més fructífera missió evangelitzadora, educativa,
sanitària i caritativa, que és el que a tots ens mou i preocupa.
Gràcies per tot el que heu treballat i servit els Consagrats en aquests llargs anys, i
des de sempre gràcies als carismes dels vostres fundadors.
Prego per tots vosaltres, per tota la Unió de Religiosos de Catalunya, perquè el
Senyor us faci fidels i entregats en el seu sant servei.
Santa Pasqua!
Units en el Crist a qui estimem i servim en els germans,
+Joan-Enric Vives i Sicília
Arquebisbe d'Urgell i Secretari de la C.E.Tarraconense
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FELICITACIÓ I ENCORATJAMENT
CONFER
Hoy día 29 de abril, se cumplen 40 años de la fundación de la Unión de Religiosos de Cataluña (URC).
Una efemérides importante en el devenir de la Vida Consagrada en tierras catalanas, plena de
vitalidad de vida consagrada, desde la vida apostólica a la vida monástica y fermento de muchos
consagrados y consagradas de las distintas Congregaciones.
Nos alegramos con los consagrados que siguen animando la vida de seguimiento de Jesús desde
cada uno de sus Institutos.
Y pedimos al Señor la fecundidad para todos ellos en estos tiempos de pandemia, donde también la
Vida Consagrada está dejando lo mejor de sí en servicio a sus hermanos más necesitados.
De la publicación del día 28, de URC-HOREB, entresacamos literalmente:
“Los cuarenta años, una fecha significativa, constituye un triple momento:
• De alegría y de agradecimiento a Dios por aquellas religiosas y religiosos que tuvieron la
visión y el coraje de dar una respuesta evangélica a los signos de los tiempos, vividos hace 40
años. Alegría y agradecimiento que se extiende a todas las religiosas y religiosos que han
vivido y han dar la vida en el seguimiento de Jesús.
• De perdón, por las veces que no hemos sabido estar a la altura de la llamada recibida, cuando
especialmente, en vez de facilitar, hemos obstaculizado la acción del Espíritu.
• De compromiso en un futuro de esperanza, virtud propia de los tiempos que vivimos y de la
pandemia que padecemos. La misión de la Vida Consagrada, desde la humildad y pobreza
actual, es más viva que nunca”.
Felicidades a la URC, expresión de la CONFER en Cataluña, a su Junta directiva y, por extensión a
todos los consagrados y consagradas de la que forman parte.
¡Buena celebración! aún en medio de las circunstancias que nos toca vivir en este momento
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URC:

aniversari

29 d’abril de 1980
L’inici de l’URC
El 29 d’abril de 1980, dimarts, es constitueix la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que reemplaça
les CONFER masculina i femenina de Catalunya, que existien prèviament per separat i que aplegaven les
congregacions masculines i femenines respectivament. La reunió té lloc a les 4 de la tarda a la seu a
Barcelona, c/ Rivadeneyra, 6, 5a planta. Es voten dues proposicions per unanimitat (61 vots sobre 61
paperetes):
a) la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya (com a CONFER-mixta), i
b) aprovació dels estatuts. Posteriorment, s’ elegeix la comissió permanent, integrada per tres religioses
i tres religiosos, de manera paritària.
Aquesta unificació és compatible amb la celebració de reunions bianuals de congregacions masculines
(RAP: Reunió d’Abats i Provincials) i femenines (Anawim: reunió d’abadesses, priores i superiores
majors).

29 d’abril de 2020
Un Fòrum de la Vida Religiosa
per obrir nous horitzons de col·laboració intercongregacional,
de treball conjunt en l’anunci de la Bona Niva,
de presencia compromesa en les perifèries
d’una societat que no vol tornar al passat, però que encara no té dissenat el projecte de futur,
enmig d’una pandèmia agresiva i d’un confinament que s’allarga setmana a semana.
Avui, en comunió de pregària,
en vida de fraternitat i sororitat,
en missió compartida
cap “un cel nou i una terra nova”
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D’entrada

Retrovisor i parabrisa
Quan es condueix un cotxe, no n’hi prou en mirar
endavant i veure a través del parabrisa totes les
novetats que s’obren pas a mesura que s’avança
a la velocitat que sigui. Cal mirar també el
retrovisor. Sense aquest esguard, es podria
col·lisionar amb un altre cotxe que ve per darrera
a més marxa. En la història, succeeix el mateix.
Cal donar un cop d’ull al passat. No per instal·lars’hi, perquè el xoc frontar seria inevitable. Només
com a punt de referència. Cal recordar que el retrovisor sempre és més petit que el
parabrises. Si és a l’inrevès, no hi ha pràcticament futur. El motiu és obvi.
Ahir, 29 d’abril, va fer quaranta anys de la constitució de l’URC com a Unió de Religiosos i
Religioses de Catalunya. Una nova institució que aplega homes i dones de la vida religiosa,
treballant intercongregacional de manera paritària en la seva junta. Decisió de fa quaranta
anys que ara s’endevina profètica i avançada al seu temps, a la vegada que reflectia un
esperit del Concili Vaticà II a través d’una eclesiologia més fonamentada. Un viatge de
quaranta anys permet recórrer moltes situacions diverses. Dos sentiments predominan en
aquesta moment:
Joia i d'agraïment a Déu per aquelles religioses i religiosos que van tenir la visió ei corfatge
de donar una resposta evangèlica al signes dels temps, viscuts ara fa 40 anys. Joia i
agraïment que s'esten a totes les religioses i religiosos que han viscut i han donat la vida
en el seguiment de Jesús. Els nostres difunts són també la culminació de vides arrelades
en la fidelitat creativa a la Paraula de Déu i lliurades a la missió evangélica de la presencia
i de l’anunci.
Perdó pels moments que no hem sabut estar a l'alçada de la crida rebuda, quan
especialment, en comptes de facilitar, hem obstaculitzat l'acció de l'Èsperit, sigui per les
nostres mancances com per no a ver-nos allunyat sempre de la mundanitat espiritual que
en ataca com un lleó ferotge.
Ara, a l’any 2020, sentim que hi ha una nova crida. Han canviat tantes coses… La societat,
l’ecnomia, la política, la religió… Fins i tot les nostres institucions que s’han reestructurat de
manera profunda. La pandèmia, que está coincidint amb el Fòrum de la Vida Religiosa,
representa la novetat dramática per una banda i el punt d’inflexió per l’altra. L’Església com
a Hospital de Campanya. Un canvi d’època, com diu el papa Francesc. Cal que sorgeixin
religioses i religiosos amb visió profética. Moltes de les coses que hem fet fins ara ja no
serveixen. Potser pèrquè Déu, a través dels signes dels temps, ens demana noves coses.
Compromís en un futur d'esperança, virtut pròpia dels temps que vivim i de la pandèmia
que patim. La nostra missió, des de la humilitat i pobresa actual, és més viva que mai.
S’albira un « cel nou i una terra nova”. Caldrà aportar-hi el nostre granet de sorra.
Lluís Serra Llansana
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Història
L’inici de l’URC
El 29 d’abril de 1980, dimarts, es constitueix la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que
reemplaça les CONFER masculina i femenina de Catalunya, que existien prèviament per separat i
que aplegaven les congregacions masculines i femenines respectivament. La reunió té lloc a les 4 de
la tarda a la seu a Barcelona, c/ Rivadeneyra, 6, 5a planta. Es voten dues proposicions per unanimitat
(61 vots sobre 61 paperetes):
a) la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya (com a CONFER-mixta), i
b) aprovació dels estatuts. Posteriorment, s’ elegeix la comissió permanent, integrada per tres
religioses i tres religiosos, de manera paritària.
Aquesta unificació és compatible amb la celebració de reunions bianuals de congregacions
masculines (RAP: Reunió d’Abats i Provincials) i femenines (Anawim: reunió d’abadesses, priores i
superiores majors).

El projecte fundacional
La Unió de Religiosos es fundava com expressió de la voluntat de cooperació i de diàleg entre tots
els religiosos i religioses que volen viure i anunciar l’Evangeli en el context actual de l’Església
catalana, tot tenint molt presents les circumstàncies d’ambient i politicosocials.
Així expressaven els documents fundacionals la identitat, finalitats principals i organització de l’ URC
“Formen aquesta Unió de Religiosos de Catalunya tots els superiors i superiores majors amb
residència habitual a Catalunya. Té com a àmbit de competència les qüestions comunes als
religiosos i religioses respectant l’existència d’organismes propis d’uns i altres.
Les finalitats principals d’aquest organisme són les següents:
- Cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts i congregacions.
- Promoure activitats en bé dels religiosos i religioses de Catalunya.
- Programar i realitzar reunions periòdiques de superiors i superiores majors.
- Fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de la diòcesi.
- Mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER espanyola.
Els òrgans de la Unió de Religiosos són l’Assemblea Plenària (freqüència bianual) i la Comissió
Permanent, que actualment rep el nom de Junta directiva (freqüència mensual)”.

El context eclesial i sòcio-polític
L’URC neix en l’encreuament de dos esdeveniments d’una importància històrica indubtable: el
postconcili i l’adveniment de la democràcia, fruits tots dos de somnis molt acaronats i viscuts també
per la vida religiosa.
El Concili Vaticà II, convocat per Joan XXIII i prosseguit per Pau VI, va obrir les finestres de l’Església
perquè hi entrés l’alè de l’Esperit i perquè es dialogués amb la cultura contemporània en la fidelitat
a Crist. La vida religiosa va dedicar grans esforços per aplicar els missatges conciliars. Qualsevol canvi
provoca resistències, crisis, polaritzacions... Tancar-se significava triar la seguretat i mantenir un
conflicte amb el món, deixar d’estar-hi. Obrir-se implicava el risc d’estar al món però deixant-se
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devorar per ell. L’opció evangèlica és clara: ser al món sense ser del món. No sempre es va trobar
l’equilibri, malgrat que es van purificar motivacions. La conseqüència va ser doble: es van produir
molts abandonaments i molts dels que van quedar van arrelar el seu compromís en una decisió més
clara i decidida. El pas del cristianisme sociològic, que va propiciar el règim franquista, al cristianisme
personalitzat va representar una purificació de la fe, alhora que es va cobrar el seu preu. Es va
anticipar el que després es va definir com un cristianisme en diàspora.
La mort de Franco va obrir un procés de transició al sistema democràtic. Es va optar per la reforma
i es va desestimar la ruptura. Els fantasmes de la guerra fratricida van esperonar la recerca de noves
fórmules que no fessin perillar la convivència. Van aflorar les velles reivindicacions d’autonomia que,
per desactivar les resistències tradicionals, es van generalitzar en un mapa geogràfic nou.
L’encarnació ha estat un criteri que la vida religiosa ha tingut, sovint, en compte. Per això, es va
procedir a cercar en l’URC un sistema que, sense trencar amb el conjunt, el dotés de personalitat
pròpia per atendre més bé les necessitats circumdants. Les propostes conciliars de recuperar les
llengües vernacles en la transmissió de la fe, en la litúrgia i en la proclamació de la paraula van
harmonitzar amb la tendència de viure una vida religiosa sensible a l’entorn cultural i social. La
pastoral no podia ignorar les dimensions de fons i havia d’afavorir un àmbit de propostes i
d’invitacions. Calia córrer riscos, conscients que l’immobilisme no és qualsevol risc, sinó una
equivocació.
La vida religiosa a Catalunya va obrir un espai de comunió i diàleg. L’objectiu va consistir a viure a
fons la centralitat de Jesús i, a la vegada, accentuar la col·laboració de tothom en la missió d’anunciar
l’evangeli en un context canviant i secular. La branca masculina, constituïda pels abats i provincials,
i la branca femenina, formada per les superiores majors, van decidir crear l’URC amb presència
paritària en els òrgans de govern. Des de la constitució de l’URC, s’han portat a terme molts
projectes interessants, s’ha accentuat el sentit d’intercongregacionalitat, s’ha optat per la sinergia
de les possibilitats de cada institució. Les religioses i religiosos, més conscients de la seva pobresa i
de la seva fragilitat, segueixen Jesús, viuen el pols de l’Església com a poble de Déu, es comprometen
en missions de frontera, es troben en els marges de la societat i obren un canal d’espiritualitat i
transcendència.

Les seus de l’URC
La Unió de Religiosos de Catalunya ha tingut al llarg d’aquests anys des de la seva creació tres seus
diferents a Barcelona:
Primera.- Carrer Rivadeneyra, 6, 5a planta: any 1980
La primera seu de la Unió de Religiosos de Catalunya va ser a Barcelona, a la cinquena planta del
carrer de Rivadeneyra, ocupada fins al moment per la CONFER femenina i pel SVC. Posteriorment,
la compartiria amb el Secretariat de l’Escola Cristiana. Davant de la dificultat d’encabir els dos
organismes a la mateixa planta, l’URC decideix deixar lliure la cinquena planta a partir del primer de
juliol pròxim.
Es tracta de buscar un altre indret on la Unió de Religiosos pugui desenrotllar les activitats que en
el futur cregui convenients
Segona.- Carrer del Rosselló, 223, 3r pis: anys 1980-1986
Es proposa ocupar un despatx i una saleta al tercer pis del FÒRUM VERGÉS, amb dret a utilitzar una
sala de conferències. Finalment, el mes de juny de 1980 es fixa la seu de l’URC al Fòrum Vergés, a
Barcelona, al carrer del Rosselló, 223, 3r, amb unes condicions econòmiques acceptables i espai
9 | 66

suficient: una sala de conferències, una junta, una secretaria i unes sales per a reunions. Al mateix
edifici hi ha altres institucions, però cadascuna du a terme la seva activitat amb total independència.
Tercera.- Plaça d’Urquinaona, 11, 2-2: any 1986 fins al dia d’avui
El curs 1986-1987, a més dels objectius prioritaris del curs, se n’afegeix un altre: el de la recerca i
canvi de local de la seu de l’URC per tancament ja que s’enderrocava el que s’estava utilitzant des
de la fundació de l’URC, al carrer del Rosselló. Al febrer es van inaugurar els nous locals de l’URC a
la plaça d’Urquinaona, 11. Van assistir a la inauguració els secretaris generals de CONFER i s’hi va
reservar un despatx per a FERS i un altre per a SERAS-Catalunya. Els cursos i jornades tenen lloc a
altres locals llogats. Actualment, al segon pis, només hi queda l’URC.

La RAP (Reunions d’Abats i Provincials)
Uns anys abans, al decenni dels seixanta, davant l'efervescència viscuda, positiva i negativa, els responsables de

les comunitats intensificaren els seus contactes per confrontar les pròpies problemàtiques i les
pròpies experiències. Així nasqueren les trobades d'abats i provincials, la primera de les quals tingué
lloc el 21 de maig de 1966. «Les trobades eren ben bé informals, a tall d'amics, amb l'única intenció
de compartir unes preocupacions comunes. Va ser un esforç de retrobament i d'identificació entre
els abats i els provincials dels religiosos més radicats a Catalunya”. Les reunions d'abats i provincials
van anar donant cabuda, progressivament, a més congregacions religioses: era com el
reconeixement de la integració que s'anava produint. En celebrar els 50 anys, la RAP porta
celebrades 126 reunions.

El Grup Anawim (reunió d’abadesses, priores i superiores majors).
La denominació d’Anawim ha estat una decisió dels darrers anys, d’un col·lectiu que ha mantingut
habitualment dues reunions a l’any per tractar els assumptes específics de la via religiosa femenina
a Catalunya.

El Congrés de Vida Religiosa (1993-1995)
L'URC organitzà un Congrés de vida religiosa a Catalunya, amb el títol "Revifa la flama del do de
Déu». Durà dos anys, del 1993 al 1995, que es dugué a terme amb una metodologia molt activa i
innovadora. La temàtica, tractada amb tots elements que configuren la situació del religiós/a avui:
identitat, comunió i missió. que és un signe de la vitalitat de la vida religiosa a Catalunya. El
document final, no pas limitat a principis teòrics, assenyala l'estat de la situació present: de les
nostres conviccions als compromisos -alguns dels quals s'han posat ja en acció -amb una vinculació
intracongregacional, i amb una viva consciència de comunió eclesial.

El Secretariat Interdiocesà de Relació Bisbes i Religiosos (SIRBIR)
El 1995, el Concili Provincial de la Tarraconense, en el capítol I, paràgraf 6, assenyalava el do del
carisma religiós i indicava que el “Secretariat Interdiocesà de relació Bisbes i Religiosos (SIRBIR) és
un instrument adequat per aprofundir la comunió i per concretar línies de coresponsabilitat”.
Actualment, se celebren tres reunions d’aquest organisme a l’any.

10 | 66

Aquest secretariat està format pel Bisbe Delegat de la Conferència Tarraconsense per a la Vida
Consagrada, el President/a i Vicepresident/a de l’URC, el secretari/a general i els dos delegats
diocesans de Vida Consagrada de les dues diòcesis metropolitanes: Tarragona i Barcelona.

Any de la Vida Consagrada (2015)
L’Any de la Vida Consagrada, convocat pel papa Francesc, s’ha iniciat amb l’Advent de 2014 i s’ha
perllongat fins a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 2 de febrer de 2016. Del Programa
elaborat per l’URC per celebrar-lo, podem destacar alguns fets significatius:
a) la reunió de l’assemblea general de l’URC amb el plenari de la Conferència Episcopal
Tarraconense, el 28 de gener de 2015, al Seminari conciliar de Barcelona;
b) la conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA. Organitzada
conjuntament per la CET-URC-FTC, el 29 d’octubre, a l’Aula magna de la facultat de Teologia; i
c) festa major de la Vida Consagrada, el 9 de maig, al col·legí La Salle Bonanova de Barcelona, amb
conferència de Mons. Santiago Agrelo Fernández, ofm, arquebisbe de Tànger.

Missió i valors
Què és l’URC?
És una entitat eclesial, fundada el 29 d’abril de 1980, que aplega els Superiors i Superiores Majors
de les Congregacions Religioses que tenen cases a Catalunya i que són membres de la CONFER
(Estatuts art. 1). Està integrada en la CONFER.

Quines són les seves finalitats? (Primers Estatuts art. 7)
1. Cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts religiosos i impulsar
iniciatives conjuntes.
2. Fomentar i difondre la investigació i la reflexió sobre la vida religiosa i la seva actualitat
permanent en l’Església i en la societat.
3. Promoure activitats en bé dels religiosos i religioses en l’àmbit general i diocesà.
4. Programar i realitzar reunions periòdiques de Superiors i Superiores Majors.
5. Fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de les diòcesis.
6. Assegurar la participació dels instituts religiosos en les organitzacions religioses i
apostòliques establertes a Catalunya.
7. Participar en la programació de la pastoral de conjunt en estreta unió amb la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET).
8. Representar els interessos comuns davant les autoritats eclesiàstiques i civils.
9. Mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER.
10. Fomentar la participació i la col·laboració amb entitats de la societat civil.
11. Animar i servir la vida religiosa i fomentar processos de formació inicial i permanent en el
seu àmbit d’actuació.
12. Fomentar la relació entre els consagrats i els fidels laics, molt especialment amb els associats
o partícips del mateix carisma eclesial.
A la part final d’aquest número de l’Horeb trobareu una relació històrica de les Juntes directives
fins al dia d’avui així com la relació de les congregacions que integren l’URC
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EN TEMPS DE PANDÈMIA

Carta del Papa Francesc
a tots els fidels per al mes de maig de 2020

Benvolguts germans i germanes:
S’aproxima el mes de maig, en el qual el poble de Déu manifesta amb particular
intensitat el seu amor i devoció a la Mare de Déu. En aquest mes, és tradició resar el Rosari
a casa, amb la família. Les restriccions de la pandèmia ens han “obligat” a valoritzar aquesta
dimensió domèstica, també des d’un punt de vista espiritual.
Per això, he pensat proposar-vos a tots que redescobrim la bellesa de resar el Rosari
a casa durant el mes de maig. Vosaltres podeu triar, segons la situació, resar-lo junts o de
manera personal, apreciant allò més bo d’ambdues possibilitats. Però, en qualsevol cas, hi
ha un secret per fer-lo: la senzillesa; i és fàcil trobar, fins i tot a Internet, bons esquemes de
pregària per seguir.
A més, us ofereixo dos textos de pregàries a la Mare de Déu que podeu recitar al
final del Rosari, i que jo mateix diré durant el mes de maig, unit espiritualment a vosaltres.
Els adjunto a aquesta carta perquè estiguin a disposició de tothom.
Benvolguts germans i germanes: contemplar junts el rostre de Crist amb el cor de
Maria, la nostra Mare, ens unirà encara més com a família espiritual i ens ajudarà a superar
aquesta prova. Resaré per vosaltres, especialment pels qui més pateixen, i vosaltres, si us
plau, pregueu per mi. Us ho agraeixo i us beneeixo de cor.
Roma, a Sant Joan del Laterà, 25 d’abril de 2020. Festa de sant Marc, evangelista.
FRANCESC
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Pregària 1
Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí
com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels malalts, que
prop de la creu vau ser associada al dolor de Jesús,
mantenint ferma la vostra fe.
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim
necessitat i estem segurs que proveireu, perquè, com
a Canà de Galilea, pugui retornar l’alegria i la festa
després d’aquest moment de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la
voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha
pres sobre seu els nostres sofriments i ha carregat els
nostres dolors per conduir-nos, a través de la Creu, a
l’alegria de la Resurrecció. Amén.
Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de
Déu; escolteu les nostres pregàries en tota necessitat
i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i
beneïda.

Pregària 2
«Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu».
En la dramàtica situació actual, plena de sofriments i angoixes que oprimeixen el
món sencer, acudim a vós, Mare de Déu i Mare nostra, i cerquem refugi sota la vostra
protecció.
Oh Verge Maria, gireu envers nosaltres els vostres ulls misericordiosos en aquesta
pandèmia de coronavirus, i consoleu els qui es troben confosos i ploren per la pèrdua
d’éssers estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. Sostingueu aquells
que estan angoixats perquè, per evitar el contagi, no poden estar prop de les persones
malaltes. Infoneu confiança als qui viuen en el temor d’un futur incert i de les conseqüències
en l’economia i en el treball.
Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que aquesta dura prova
acabi i que tornem a trobar un horitzó d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant
del vostre Fill Diví, demanant-li que consoli les famílies dels malalts i de les víctimes, i que
obri els seus cors a l’esperança.
Protegiu els metges, els infermers, el personal sanitari, els voluntaris, que en aquest
període d’emergència combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne
d’altres. Acompanyeu el seu heroic esforç i concediu-los força, bondat i salut.
Mantingueu-vos al costat dels qui assisteixen, nit i dia, els malalts, i dels preveres
que, amb sol·licitud pastoral i compromís evangèlic, procuren ajudar i sostenir tothom.
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Verge Santa, il·lumineu l’enteniment dels homes i dones de ciència, perquè trobin les
solucions adequades i es venci aquest virus.
Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, diligència i generositat,
socorrent als qui no tenen el més necessari per viure, planificant solucions socials i
econòmiques de llarg abast i amb un esperit de solidaritat.
Santa Maria, toqueu les consciències perquè les grans sumes de diners utilitzades
en la incrementació i en el perfeccionament d’armaments siguin destinades a promoure
estudis adequats per a la prevenció de catàstrofes similars en el futur.
Mare amantíssima, feu créixer en el món el sentit de pertinença a una única i gran
família, prenent consciència del vincle que ens uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern
i solidari, sortim en ajuda de les nombroses formes de pobresa i situacions de misèria.
Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei i la constància en la pregària.
Oh Maria, Consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills atribolats, feu que Déu
ens alliberi amb la seva mà poderosa d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui
reprendre el seu curs normal amb serenitat.
Ens encomanem a Vós, que brilleu en el nostre camí com a signe de salvació i
d’esperança. Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça sempre Verge Maria! Amén.
(versió catalana de la Conf. Episc. Tarraconense)
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Dues homilies del papa Francesc
VOLVER SIEMPRE AL PRIMER ENCUENTRO
27 de abril
Homilía del Papa Francisco en Santa Marta
La gente que había escuchado a Jesús durante todo el día,
y luego había tenido esta gracia de la multiplicación de los
panes y había visto el poder de Jesús, quería hacerlo rey.
Primero fueron donde Jesús para escuchar la palabra y
también para pedir la curación de los enfermos. Se
quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin
cansarse: estaban allí, felices. Cuando luego vieron que
Jesús les daba de comer, y eso no se lo esperaban,
pensaron: “Este sería un buen gobernante para nosotros y
seguramente podrá liberarnos del poder de los romanos y
sacar el país adelante”. Y se entusiasmaron por hacerlo rey. Su intención había cambiado,
porque vieron y pensaron: “Una persona que realiza este milagro, que alimenta a la gente,
puede ser un buen gobernante” (cfr. Jn 6,1-15). Pero habían olvidado en ese momento el
entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones.
Jesús se marchó y se fue a rezar (cfr. v.15). La gente se quedó allí y al día siguiente buscaba
a Jesús, “porque debe estar aquí” decían, ya que habían visto que no subió a la barca con
los demás. Y allí se había quedado otra barca (cfr. Jn 6, 22-24). Pero no sabían que Jesús
había alcanzado a los otros caminando sobre las aguas (cfr. vv. 16-21). Así que decidieron
ir al otro lado del Mar de Tiberíades para buscar a Jesús y cuando lo vieron, la primera
palabra que le dicen fue: «Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?» (v. 25), como diciendo: “No
entendemos, esto parece una cosa extraña”.
Y Jesús les hace volver al primer sentimiento, al que tenían antes de la multiplicación de
los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios: «En verdad, en verdad os digo que
vosotros me buscáis no porque habéis visto signos —como al principio, los signos de la
palabra, que les emocionaban, los signos de la curación—, sino porque habéis comido pan
y os habéis saciado» (v. 26). Jesús les hace ver que han cambiado de actitud y ellos en vez
de justificarse: “No, Señor, no...”, fueron humildes. Jesús continúa: «No trabajéis por el
alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os
dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su
sello» (Jn 6, 27). Y ellos, buena gente, le dijeron: «¿Qué hemos de hacer para realizar las
obras de Dios?» (v. 28). “Que creáis en el Hijo de Dios” (cfr. v. 29). Este es un caso en el
que Jesús corrige la actitud de la gente, de la multitud, porque a mitad del camino se había
desviado un poco del primer momento, del primer consuelo espiritual y había tomado un
camino que no era el correcto, un camino más mundano que evangélico.
Esto nos hace pensar que muchas veces en la vida empezamos a seguir a Jesús, vamos
detrás de Jesús con los valores del Evangelio, y a mitad de camino se nos presenta otra
idea, vemos otros signos y nos alejamos y nos conformamos con algo más temporal, más
material, más mundano, tal vez, y perdemos el recuerdo de ese primer entusiasmo que
tuvimos cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor siempre nos hace volver al primer
encuentro, al primer momento en que nos miró, nos habló e hizo nacer en nosotros el deseo
de seguirle. Esta es una gracia que hay que pedirle al Señor, porque en la vida siempre
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tendremos la tentación de alejarnos porque vemos otra cosa: “Eso irá bien, esa idea es
buena...”. Nos alejamos. La gracia de volver siempre a la primera llamada, al primer
momento: no olvidar, no olvidar mi historia, cuando Jesús me miró con amor y me dijo: “Este
es tu camino”; cuando Jesús, a través de tantas personas, me hizo comprender cuál era el
camino del Evangelio y no otras sendas un poco mundanas, con otros valores. Volver al
primer encuentro.
Siempre me ha llamado la atención que —entre las cosas que Jesús dijo la mañana de la
Resurrección— afirmara: “Id, anunciad a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me
verán” (cfr. Mt 28,10), Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían conocido a
Jesús. Y cada uno tiene su propia “Galilea” interior, nuestro momento propio, cuando Jesús
se acercó y nos dijo: “Sígueme”. En la vida sucede lo que le pasó a esa gente —gente
buena, porque luego le pregunta: “¿Qué hemos de hacer?”, y obedecieron
inmediatamente—, nos alejamos y buscamos otros valores, otra hermenéutica, otras cosas,
y perdemos la frescura de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos también
nos lo recuerda: “Acordaos de los días pasados” (cfr. Hb 10,32). La memoria, la memoria
del primer encuentro, la memoria de “mi Galilea”, cuando el Señor me miró con amor y me
dijo: “Sígueme”.

EL PEQUEÑO LINCHAMIENTO DIARIO DE LA MURMURACIÓN
28 de abril
Homilía del Papa Francisco en Santa Marta
En la primera Lectura de estos días hemos escuchado el
martirio de Esteban: sucedió como algo sencillo. Los
doctores de la Ley no toleraban la claridad de la doctrina,
y, recién proclamada, fueron a pedir a alguno que dijese
haber oído a alguien decir que Esteban blasfemaba
contra Dios, contra la Ley (cfr. Hch 6,11-14). Y después
de esto, le cayeron encima y lo lapidaron: así,
simplemente (cfr. Hch 7,57-58). Es un modo de actuar
que no es la primera vez: también con Jesús hicieron lo
mismo (cfr. Mt 26, 60-62). El pueblo que estaba allí intentó convencer de que era un
blasfemo y gritaron: «¡Crucifícalo!» (Mc 15,13). Es una bestialidad. Una bestialidad, partir
de los falsos testimonios para llegar a “hacer justicia”. Ese es el esquema. También en la
Biblia hay casos de ese tipo: a Susana le hicieron lo mismo (cfr. Dn 13,1-64), a Nabot le
hicieron lo mismo (cfr. 1Re 21,1-16), luego Amán intentó hacer lo mismo con el pueblo de
Dios (cfr. Est 3,1-14). Noticias falsas, calumnias que encienden al pueblo y reclaman
justicia. Es un linchamiento, un auténtico linchamiento.
Y así, lo llevan al juez para que le dé forma legal: pero ya había sido juzgado; el juez debe
ser muy, muy valiente para ir contra un juicio “tan popular”, hecho aposta, preparado. Es el
caso de Pilatos: Pilatos vio claramente que Jesús era inocente, pero ve al pueblo y se lava
las manos (cfr. Mt 27,24-26). Es un modo de hacer jurisprudencia. También hoy vemos
esto: también hoy se hace, en algunos países, cuando se quiere dar un golpe de Estado o
“eliminar” a algún político para que no vaya a las elecciones, se hace esto: noticias falsas,
calumnias, luego se confía a un juez de esos a los que les gusta crear jurisprudencia con
este positivismo “de situación” que está de moda, y después condena. Es un linchamiento
social. Y así le hicieron a Esteban, así fue el juicio de Esteban: llevan a juzgar a uno ya
juzgado por el pueblo engañado.
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Esto sucede también con los mártires de hoy: los jueces no tienen posibilidad de hacer
justicia porque ya han sido juzgados. Pensemos en Asia Bibi, por ejemplo, a la que hemos
visto: diez años en la cárcel porque fue juzgada por una calumnia y un pueblo que quería
su muerte. Ante esa avalancha de noticias falsas que crean opinión, muchas veces no se
puede hacer nada: ¡no se puede hacer nada!
Sobre esto, yo pienso mucho en la Shoah. La Shoah es un caso de ese tipo: se creó la
opinión contra un pueblo y luego era normal: “Sí, sí: hay que matarlos, hay que
matarlos”. Un modo de proceder para “eliminar” a la gente que molesta, que estorba.
Todos sabemos que eso no es bueno, pero lo que no sabemos es que hay un pequeño
linchamiento diario que intenta condenar a la gente, crear una mala fama a la gente,
descartarla, condenarla: el pequeño linchamiento diario de la murmuración que crea una
opinión; muchas veces uno oye críticas de alguien y dice: “!No, esa persona es una persona
justa!” –“No, no: se dice que…”, y con ese “se dice que” se crea una opinión para acabar
con una persona. La verdad es otra: la verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas
que una persona cree; la verdad es clara, transparente. La verdad no tolera las presiones.
Miremos a Esteban, mártir: primer mártir después de Jesús. Primer mártir. Pensemos en
los apóstoles: todos dieron testimonio. Y pensemos en tantos mártires, también en el que
celebramos hoy, San Pedro Chanel: fue la murmuración la que hizo creer que iba contra el
rey…; se crea una fama, y lo matan. Y pensemos en nosotros, en nuestra lengua: tantas
veces, con nuestros comentarios, empezamos un linchamiento así. Y en nuestras
instituciones cristianas hemos visto tantos linchamientos diarios que han nacido de la
murmuración.
Que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros juicios, a no empezar o seguir esa condena
masiva que provoca la murmuración.

LA CONCRECIÓN Y LA SENCILLEZ DE LOS PEQUEÑOS
29 de abril
Homilía del Papa Francisco en Santa Marta
En la primera Carta de San Juan apóstol hay tantos
contrastes: entre luz y tinieblas, entre mentira y verdad,
entre pecado e inocencia (cfr. 1Jn 1,5-7). Pero siempre el
apóstol llama a la concreción, a la verdad, y nos dice que no
podemos estar en comunión con Jesús y caminar en
tinieblas, porque Él es luz. O una cosa o la otra: el gris es
peor aún, porque el gris te hace creer que caminas en la luz,
porque no estás en las tinieblas y eso te tranquiliza. Es muy
traidor, el gris. ¡O una cosa o la otra!
El apóstol continúa: «Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no
está en nosotros» (1Jn 1,8), porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Pero
aquí hay una cosa que nos puede engañar: diciendo “todos somos pecadores”, como quien
dice “buenos días”, “buen día”, como algo habitual o social, no tenemos una verdadera
conciencia del pecado. No: “yo soy pecador por esto, esto y esto”. Lo concreto, la
concreción de la verdad: la verdad es siempre concreta; las mentiras son etéreas, son como
el aire, no lo puedes agarrar. La verdad es concreta. Y no puedes ir a confesar tus pecados
de modo abstracto: “Sí, yo… sí, una vez perdí la paciencia, otra…”, y cosas así. “Soy
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pecador”. La concreción: “He hecho esto. He pensado esto. He dicho esto”. La concreción
es lo que me hace sentir pecador en serio y no “pecador en el aire”.
Jesús dice en el Evangelio: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los
pequeños» (Mt 11,25). La concreción de los pequeños. Es bonito escuchar a los pequeños
cuando vienen a confesarse: no dicen cosas raras, “en el aire”; dicen cosas concretas, a
veces demasiado concretas, porque tienen la sencillez que da Dios a los pequeños.
Recuerdo siempre un niño que una vez vino a decirme que estaba triste porque se había
paleado con su tía. Pero luego siguió adelante. Yo le dije: “Pero, ¿qué has hecho?” – “Pues
yo estaba en casa, quería ir a jugar al fútbol –un niño– pero mi tía, porque mi mamá no
estaba, me dice: «No, tú no sales: primero debes hacer los deberes». Palabra va, palabra
viene, y al final la mandé a paseo”. ¡Era un niño de gran cultura geográfica: me dijo hasta
el “nombre del sitio” al que había mandado a su tía! Son así: sencillos, concretos.
También nosotros debemos ser sencillos, concretos: la concreción te lleva a la humildad,
porque la humildad es concreta. “Todos somos pecadores” es algo abstracto. No: “Yo soy
pecador por esto, esto y esto”, y eso me lleva a la vergüenza de mirar a
Jesús: “Perdóname”: la auténtica actitud del pecador. «Si decimos que no hemos pecado,
nos engañamos y la verdad no está en nosotros» (1Jn 1,8). Es un modo de decir que estar
sin pecado es una actitud abstracta: “Sí, somos pecadores, sí, he perdido la paciencia una
vez…”, pero “todo en el aire”. No noto la realidad de mis pecados. “Bueno, usted sabe,
todos, todos hacemos esas cosas, lo siento, lo siento…, me duele, no quiero hacerlo más,
no quiero decirlo más, no quiero pensarlo más”. Es importante que dentro de nosotros
demos nombre a los pecados. La concreción. Porque si nos “mantenemos en el aire”,
acabaremos en tinieblas. Seamos como los pequeños, que dicen lo que sienten, lo que
piensan: todavía no han aprendido el arte de decir las cosas un poco “envueltas” para que
se entiendan pero sin decirlas. Ese es un arte de los mayores, que muchas veces no nos
hace bien.
Ayer recibí una carta de un chaval de Caravaggio. Se llama Andrea. Y me contaba cosas
suyas: las cartas de los chicos, de los niños son bellísimas, por la concreción. Y me decía
que había oído la Misa por televisión y que tenía que “regañarme” por una cosa: que yo
digo “la paz sea con vosotros”, “y no puedes decir eso, porque con la pandemia no podemos
tocarnos”. No ve que aquí hacéis una inclinación de cabeza
y no os tocáis. Pero tiene la libertad de decir las cosas como
son.
Nosotros también, con el Señor, debemos tener la libertad
de decir las cosas como son: “Señor, estoy en pecado:
ayúdame”. Como
Pedro,
tras
la
primera
pesca
milagrosa: «Señor, apártate de mí que soy un pecador» (Lc
5,8). Tener la sabiduría de lo concreto. Porque el diablo quiere que vivamos en la flojera,
tibios, en el gris: ni buenos ni malos, ni blanco ni negro: gris. Una vida que no gusta al
Señor. Al Señor no le gustan los tibios. Concreción. Para no ser embusteros. «Si
confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados» (1Jn
1,9). Nos perdona cuando somos concretos. Es tan sencilla la vida espiritual, tan simple;
pero nosotros la hacemos complicada con esos matices, y al final nunca llegamos…
Pidamos al Señor la gracia de la sencillez, que nos dé la gracia que da a los sencillos, a los
niños, a los chavales que dicen lo que sienten, que no esconden lo que sienten. Aunque
sea algo equivocado, pero lo dicen. También a Él, decirle las cosas: la transparencia. Y no
vivir una vida que no es ni una cosa ni otra. La gracia de la libertad pera decir estas cosas
y también la gracia de conocer bien quiénes somos delante de Dios.
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Tres crides al món polític
«Diàleg constructiu»
Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barceñlona
'La Vanguardia' el diumenge 26 d'abril de 2020
Estem encara immersos en una crisi sanitària que ens ha obligat a mantenir un
distanciament físic en les relacions amb les persones, però això no ha impedit el nostre
vincle amb elles. Han disminuït les abraçades,
però molts em diuen que la comunicació s’ha
incrementat, a través de canals molt diversos, que
han propiciat, en molts casos, el diàleg.
Recordo que quan era petit, durant un temps
d’esbarjo, dos companys de classe es van
embrancar en una baralla en què van haver
d’intervenir per separar-los. Van tornar a l’aula, es
respirava un gran silenci, tots estàvem esglaiats
pel que havia passat. Aleshores, el mestre va
cridar els dos companys que s’havien barallat, els
va fer pujar a la tarima i els va dir: «endavant, continuïn estomacant-se». Els dos nens es
van mirar sense fer cap moviment. El mestre va insistir: «endavant, a què esperen, ara
poden esbatussar-se tant com vulguin». Els alumnes ens vam quedar una mica sorpresos
per les paraules del mestre, però els dos companys es van tornar a mirar i es van posar a
riure, un riure que els va portar a l’abraçada, al perdó i a recuperar l’amistat.
Diuen els experts que per a un diàleg fructífer cal que hi hagi uns interlocutors, un lloc
tranquil, una temàtica definida i la voluntat de dialogar i d’arribar a acords.
En aquest moment de pandèmia, el lloc és algun espai de la nostra casa comuna. El tema
no és altre que promoure el bé comú de tots els ciutadans davant la crisi que se’ns acosta.
Els interlocutors han de ser capaços d’escoltar i de parlar amb respecte i de manera
constructiva. Han de ser homes i dones amb molta paciència i amb la mirada posada en els
més fràgils de la nostra societat. I, finalment, la voluntat d’arribar a acords i d’aplicar-los.
Que hi hagi aquesta voluntat, és avui el més important. Demano a tots els ciutadans que
ajudin a fer possible un diàleg constructiu i eficaç. Preguem perquè els murs siguin superats,
perquè els egos, els interessos particulars, les ideologies es deixin a banda. Preguem
perquè quan els interlocutors es trobin junts a la mateixa sala, es mirin als ulls i percebin el
nostre clam i els nostres ànims: «endavant, vostès poden…». Esperem que fruit d’aquestes
trobades neixi també la complicitat, que el gest d’afecte faciliti l’acostament de postures.
Preguem perquè el virus de la divisió, el diabolos, que estarà sempre a l’aguait, no
aconsegueixi trencar la bona feina de tots els interlocutors.
Benvolguts polítics i representants de les diverses institucions de la societat, els necessitem
més que mai. Posin tot el que estigui a les seves mans per arribar a uns acords que
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promoguin el bé comú de tots. Comptin amb la nostra pregària intensa per tots vostès.
Invoquem l’Esperit Sant. Ell és el forjador de l’harmonia i qui, de manera velada, ens ofereix
la proposta de Déu en aquest moment de la història.
Vivim un moment cabdal, perquè tenim davant el repte de la reconstrucció econòmica i
social, no només del nostre país, sinó també d’Europa i del món. Anem per feina! Tots units.
I que Déu ens beneeixi i acompanyi sempre.

Presos – Camins de solidaritat
Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona
(Fragment). És significativa la pregària universal d’aquesta
celebració del Divendres Sant. És una pregària pel món, per
l’Església, per la unitat dels cristians, pels qui creuen i pels
qui no creuen, però, sobretot, és una pregària davant el clam
i les angoixes de tots els homes i per totes les seves
necessitats. I avui també, amb una pregària afegida per a
l’ocasió, «preguem per tots els qui pateixen les
conseqüències de l’epidèmia actual: que Déu Pare
concedeixi salut als malalts, fortalesa al personal sanitari,
consol a les famílies i la salvació a totes les víctimes que
han mort». Però també l’Església ens fa pregar en aquesta
litúrgia del Divendres Sant, per «la fam i la misèria», «pels
empresonats i pels perseguits, pels qui són tractats
injustament pels homes, pels emigrants, pels exiliats», «pels
moribunds i per tots els qui sofreixen». M’uneixo a les paraules manifestades ―tant a
l’Àngelus del passat 29 de març, com a la Missa de Santa Marta del passat dilluns, dia 6―
quan el papa Francesc ha recordat el deure que tenen els governants de vetllar per la salut
dels qui es troben reclosos a les presons. Per això, voldria demanar a les autoritats que
durant el període d’estat d’alarma, amb un gest de generositat, d’humilitat i d’humanitat, es
permeti a tots els presos i preses, que ja gaudeixen de permisos per sortir de la presó, que
puguin passar el que resta de confinament a les seves llars amb la família. Voldria demanar
també avui, que el govern, les entitats socials ―d’entre les que hi compto la mateixa
Església― i els homes i dones de bona voluntat, trobem els camins més idonis per exercir
solidaritat. Tota veu solidària haurà de convertir-se en un agulló constant per a nosaltres
durant els temps que ens venen. Es tracta d’una veu que no pot parar fins que hagi tocat
totes les consciències. Perquè «compartir» no és tan sols quelcom desitjable, sinó que és
de justícia. Es tracta d’una veu que ha d’esdevenir alliberadora dels nostres egoismes.

Trobar junts una solució
P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Ràdio Estel via Flama. 27 abril 2020
L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha assegurat aquest dilluns 27 d'abril, en una
entrevista realitzada per Òscar Bardají i emesa a les 13 hores per Ràdio Estel, que la
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dinàmica política, ara marcada per una certa treva en tot el que és el debat i els
desencontres sobre el futur de Catalunya, ha de tenir com a prioritat "la crisi que ha provocat
la Covid-19". En aquesta línia, ha explicat que, "en aquest moment i sense que ningú no
renunciï a les visions o opcions pròpies de cara al futur, cal treballar per mirar de trobar
junts una solució a la situació". Soler ha dit, a més, que "s'ha de reconstruir el món laboral,
la cultura i altres realitats", i que "cal afrontar la crisi política, econòmica i social sense
trencaments, perquè el moment actual demana l'esforç de tothom".
El Pare abat ha comentat algunes de les seves sensacions amb motiu de la festa de la Mare
de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. "Tenim ganes no només de celebrar la festa
com a comunitat, sinó també com a representants de tota aquella gent que cada any
acostuma a pujar a la
muntanya i aquesta vegada
no ha pogut". Josep Maria
Soler ha destacat que la
comunitat benedictina "se
sent molt solidària amb tots
aquells que volien acostarse a la Moreneta un dia tan
significatiu", i ha valorat
molt positivament "que
s'hagin pogut unir a les
celebracions a través de la
ràdio i la televisió". Sobre
l'activitat del monestir en
aquest temps de pandèmia, l'abat ha explicat que la comunitat "ofereix un ajut de suport
personal a molta gent que es comunica amb els monjos, que intenten donar una paraula de
consol, guarir ferides i transmetre una esperança a la llum de l'evangeli". En els primers
minuts de l'entrevista, l'abat ha recordat que "aquesta pandèmia no és cap càstig diví", tot i
que ha reconegut que "és difícil d'explicar que Déu permeti això". Ha subratllat, en el mateix
sentit, l'aportació positiva de l'Església, que "ajuda per convicció i amor a les persones, no
pas per fer-se veure", i ha posat l'exemple de Càritas i la Comunitat de Sant Egidi, entre
moltes altres realitats.
L'abat Soler ha dit que el monestir "es prepara des de fa anys per fer una celebració festiva
amb motiu del mil·lenari de Montserrat, com un moment de renovació en la vida interna de
la comunitat". Igualment, coincidint amb els 20 anys de la seva elecció, ha expressat el seu
desig que "Montserrat mantingui d'aquí a 10 i 20 anys la seva tasca, encara que sigui potser
amb menys monjos però amb molts dels qui hi ha ara". D'altra banda, Josep Maria Soler
s'ha mostrat "preocupat pel desconeixement del món cristià en les noves generacions", i ha
recordat que "calen uns coneixements sobre la tradició judeocristiana per entendre la
música, la literatura, l'art i altres àmbits".
La celebració de la Vetlla de Santa Maria i de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat
han estat aquest any excepcionals a causa de la covid 19. Donada la situació actual, totes
dues han tingut lloc a la Basílica de Santa Maria, sense presència física de fidels, i han estat
presidides per l'abat, acompanyat per tota la comunitat benedictina. L'abat Josep Maria
Soler ha reconegut que aquesta crisi "pot allargar-se", però també ha destacat que "ens
humanitzarà més, perquè fa sortir el millor de les persones".
Vegeu el video: https://www.youtube.com/watch?v=Of9tDaRcW2s#action=share
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Solemnitat de la Mare de Déu de
Montserrat
P. Abat Josep Maria Soler
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Homilia del P. Abat Josep M. Soler
27 d’abril de 2020
Ac 1, 12-14; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 39-47

Germans i germanes estimats, els pocs que sou a la basílica i els molts que, en aquesta
festa tan nostra de la Mare de Déu de Montserrat, us uniu a aquesta celebració a través
dels mitjans de comunicació:
Acabem d’escoltar, a l’evangeli, l’encontre de dues mares, Maria i Elisabet, i el de dos
infants, Jesús i Joan Baptista, que elles duen en el seu si com a do gratuït de Déu a favor
de la humanitat.
En la visitació, Maria impulsada, per l’Esperit Sant, va decididament a trobar la seva cosina
Elisabet per ajudar-la en el naixement del fill que ha concebut per do de Déu a les seves
velleses. Maria hi porta la presència de Jesús hostatjat a les seves entranyes, la joia de la
fe i l’amor que mou a servir. Aleshores, a la muntanya de Judà, hi ressona la lloança a Maria
feta per Elisabet plena de l’Esperit Sant: ets beneïda entre
totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes [...].
Feliç tu que has cregut!. I hi ressona, també, la lloança de
Maria adreçada Déu: la meva ànima magnifica el Senyor, el
meu esperit celebra Déu que em salva. Maria, conscient de
la seva petitesa, hi canta primer la seva gratitud personal
pels dons que ha rebut i per la vocació a ser mare del
Messies, el Fill de Déu. I en segon lloc, hi canta, també,
l’agraïment de tot el poble de Déu per l’acompliment de les
promeses fetes amb motiu de l’Aliança.
Són unes lloances a Déu i a Maria que continuen ressonant
des de fa segles a la nostra muntanya de Montserrat, per
part dels monjos, dels escolans i dels pelegrins. Certament,
hi ha una forta continuïtat espiritual entre la visitació de
Maria a Elisabet i l’experiència de fe que es viu a Montserrat. Els monjos quan vàrem venir
per trucar a les portes del monestir i els pelegrins d’arreu quan pugen a aquesta muntanya
a visitar la Mare de Déu, la proclamem feliç perquè ha cregut, li diem benaurada pels dons
que ha rebut i sobretot per haver estat escollida com a Mare de Jesucrist i li agraïm el
patronatge sobre el nostre poble. Els pelegrins pugen a obrir-li el cor, a donar-li gràcies, a
demanar la seva intercessió. Aquí s’esdevé una visitació perenne. Monjos i pelegrins venim
a visitar la Mare de Déu en aquesta muntanya que la providència de Déu s’ha escollit, on li
ha fet un palau –com diu Verdaguer- amb els “turons vestits de romaní” (cf. Virolai). Però
en el fons, som nosaltres que som visitats per ella, que rebem la seva ajuda, el seu servei.
Abans que traspassem el llindar d’aquesta basílica ella ja ens ha vist i ens acull.
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Amb una gran finesa espiritual, la litúrgia bizantina diu que Maria “eixuga les llàgrimes
d’Eva” (cf. Himne Acatista, estança 1). Les llàgrimes d’Eva són provocades pel penediment
per la desobediència a la voluntat de Déu amb el pecat, per la feixuguesa de la vida fora
del paradís, per la violència entre els seus descendents, per la mort. I Maria eixuga, també,
les llàgrimes dels fills d’Eva que “gemeguem i plorem en aquesta vall de llàgrimes”, com diu
la nostra Salve. D’una manera particular aquests dies de pandèmia, Maria eixuga les
llàgrimes caudades per la mort, pel sofriment, per l’angoixa i per la por, per la solitud, per la
impotència de no poder ajudar més i salvar més vides; les llàgrimes causades per manca
de recursos de subsistència, per la pèrdua del treball, per la marginació. Maria gira envers
nosaltres “els seus ulls tan misericordiosos” i ens presenta Jesucrist (cf. Salve Regina) que
amb la seva Paraula guareix les ferides del nostre cor, ens consola, ens dóna pautes per
un comportament solidari, ens salva i ens endinsa en el misteri de la creu i de la resurrecció
inherent a tota vida cristiana.
Nosaltres som portadors del Crist des del baptisme i som temples de l’Esperit, per això la
nostra relació amb els altres hauria de reproduir sempre el contingut espiritual de la visitació.
Com Maria hi hem de portar la presència de Jesucrist, la joia de la fe i l’amor que mou a
servir. Això vol dir fer-nos portadors de pau, de
joia, d’ajuda solidària. L’esperit de la visitació,
que ens proposa la solemnitat de la Mare de
Déu de Montserrat, per tant, ens ha de fer
superar la dialèctica d’amic i enemic que en
aquests últims temps s’ha anat infiltrant en les
controvèrsies socials i polítiques com a eina
per avalar els qui coincideixen amb les pròpies
idees i alhora per significar i blasmar els qui
pensen diferent. El cristià, identificat pel
baptisme com està amb Jesucrist, no pot entrar en aquesta dialèctica, sinó que hi ha de
contraposar l’ideal de l’amor, del respecte, del compromís i del servei.
Aquest ideal de l’amor ens porta, durant la pandèmia, a pregar pels difunts i pels seus
familiars, a afavorir la solidaritat i el treball abnegat per fer costat als qui sofreixen i per
sostenir segons les nostres possibilitats els qui lluiten per superar la situació actual. Però,
pensant, també, en les conseqüències econòmiques i socials que ens deixarà aquesta crisi,
els cristians, en l’esperit de la visitació i en la mesura de les nostres possibilitats, hem de
col·laborar a construir uns models econòmics que vagin més enllà de buscar només el
guany i el creixement, hem de maldar per garantir la sostenibilitat en el medi ambient i per
la cohesió social procurant evitar descartar ningú. La nostra societat, també a nivell polític,
només tindrà futur si entre tots busquem el bé comú. Estem veient com la crisi de la
pandèmia qüestiona l’afany de posseir béns materials, sacseja les seguretats que ens
havíem fet, i fa més viva la preocupació per viure. Mentre procurem construir aquesta nova
manera d’entendre la vida, que arrela en la paraula de l’Evangeli, hem d’ajudar els altres a
anar més enllà de les necessitats materials i obrir-se a allò que pot saciar espiritualment el
cor, allò que ofereix un consol real, i una esperança certa de poder superar la precarietat
humana amb la salvació que Jesucrist ens ofereix.
Pot semblar una tasca ingent i difícil en el context del nostre món. Però hem vist com en
aquest temps de crisi ha sorgit espontània la generositat i la solidaritat de moltíssimes
persones, ben amarada d’humanitat i d’amor. Hem vist com hi ha més bonesa que maldat.
I el do de l’Esperit, que porta novetat cada dia, pot suscitar un nou dinamisme de solidaritat
i d’amor.
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Que Santa Maria, que des d’aquesta muntanya de Montserrat vetlla pel poble que té confiat,
continuï essent mare de consol i d’esperança, sol·lícita a portar-nos a Jesucrist i protectora
de la nostra vida eclesial i social en aquests moments difícils. Per això, especialment
aquests dies de confinament, deixem que Santa Maria ens visiti espiritualment a les nostres
llars i hi porti la joia, la pau i l’esperit de servei que va portar a casa d’Elisabet.

Dia 27 d’abril

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, PATRONA DE CATALUNYA
Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet
D’una cova una imatge, d’una imatge una
devoció, d’una devoció una pietat, d’una
pietat un poble, de Catalunya una Mare,
Santa Maria Verge, Mare de Déu de
Montserrat, pregueu per nosaltres.
Entre muntanya i oliveres, peregrins i
pregàries, apareix Montserrat envoltat
d’oliveres símbol de pau, la pau que ens
dona Jesús ressuscitat.
Hi és aquest palau de glòria, a la muntanya
santa, el lloc de pregària i de
peregrinacions, lloc on Déu és lloat per
monjos de generació en generació. I nosaltres rebem de Déu la seva benedicció. Déu ens
beneeix a nosaltres amb tota mena de benediccions espirituals.
Volem la seva benedicció? Quina és la vocació del monjo? Quina és la vocació d’aquest
temps Pasqual? És la santedat, perquè «fóssim sants» ens diu sant Pau. No hi ha altra
vocació per al monjo, per al cristià, per a l’home de Déu, que la santedat. I si el camí és
costerut i dificultós com els «Degotalls» de Montserrat, hem de deixar-nos visitar i ajudar
com Elisabet es va deixar visitar i ajudar per Maria la Verge.
Ens hem de deixar ajudar en el camí cap a la santedat. Perquè com sabem el cristià no se
salva sol, com altres religions poden oferir, el budisme per exemple. En el cristianisme
sempre tenim la interpel·lació de l’altre. Jo cap a l’altre i l’altre cap a mi, tenint present que
en l’altre és Crist.
Elisabet i Maria ens interpel·len i ens ajuden a veure en l’evangeli d’avui la necessitat de la
relació recíproca. Dues dones amb dos fills a les entranyes, i quins fills, el precursor i el
salvador, la veu i la Paraula de Déu. L’Esperit Sant va omplint aquests dipòsits de la fe que
són aquestes dones, per això criden d’agraïment la salvació que ve, que ens ve a tota la
humanitat.
«Feliç tu que has cregut». Sí Maria, has cregut per a donar-nos el Salvador. Exultes de joia
perquè Déu et salva i salvant-te saps que ens salva a nosaltres. Elisabet ho sap, per això
et beneeix perquè no pot contenir la força de l’Esperit Sant, la força de Déu dintre d’ella, ni
la veu del seu fill, que encara no pot parlar i per això salta dins les seves entranyes.
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Elisabet amb la veu a les entranyes han tingut la visita de la Mare i el Fill, la Paraula
encarnada que és el nostre salvador, l’alegria s’expandeix amb la benedicció i la santedat.
Per això, demanem la intercessió de Maria perquè augmenti la nostra fe.
Nosaltres hem d’esdevenir Joans i Elisabets, veus
que criden la benedicció que ve de Déu, malgrat els
sofriments del món present.
Cal silenciar-nos per escoltar Déu, per contemplar les
meravelles que ha fet en la Verge Maria, per deixarse mirar i mirar els altres, deixar-se escoltar i escoltar
els altres, deixar-se sorprendre i sorprendre els
altres, deixar-se ajudar i ajudar els altres, deixar-se
estimar i estimar els altres. Tot amb els dons de
l’Esperit Sant que ens santifica i ens fa sants.
D’Elisabet hem d’aprendre a beneir els altres, a veure
les gràcies que han rebut de Déu, els dons de
l’Esperit Sant que tenen.
Dels dons de l’Esperit Sant es forma una comunitat.
Visquem en comunitat amb santedat, com els
apòstols, amb Maria enmig nostre. Deixem-nos
visitar per Maria, deixem-nos visitar per Crist, per
l’altre que t’interpel·la en la teva capacitat de caritat.
Maria ens vol ajudar en el nostre camí cap a la santedat. Ella és la nostra vida, la nostra
dolcesa i la nostra esperança com diem cada dia al cantar la Salve.
D’una cova una imatge, d’una imatge una devoció, d’una devoció una pietat, d’una pietat
un poble, de Catalunya una Mare, Santa Maria Verge, Mare de Déu de Montserrat, en
aquests moments de la nostra història de dolor i sofriment, pregueu per nosaltres.
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El primer de maig és sempre moment de reclamar el protagonisme de la classe obrera i
moment de reivindicar totes les lluites que ens han portat a millorar les condicions de vida
de treballadores i treballadors. En aquest primer de maig de 2020, la crisi sanitària creada
per la Covid-19, que ha esdevingut ja una crisi social i econòmica, ens fa demanar mesures
d’acció ràpida per reduir les desigualtats i patiments dels treballadors i treballadores.
1. Es degraden les condicions de vida del món laboral
L’estat d’alarma creat per la Covid-19 està generant situacions de incertesa en el futur.
Constatem l’empitjorament en les condicions de vida de les persones i, de forma més greu,
d’aquelles que ja vivien en situacions de precarietat,
provocades principalment per les condicions de
treball. Més atur, reduccions salarials, ajuts
econòmics que es retarden, lloguers i pagament de
hipoteques pendents, manca de recursos informàtics
per l’educació de la infància, saturació del sistema
sanitari, manca total d’ingressos per a persones que
treballen a l’economia submergida, són algunes de
les conseqüències més directes de la situació de
pandèmia. Malauradament molta gent quedarà
exclosa fruit d'aquesta situació, com va passar a l'anterior crisi del 2008. Aquella, en
particular, va servir per revertir gran part del sistema de benestar del que ens havíem
beneficiat, i que ara es veu tan necessari de preservar.
La conjuntura actual de les empreses en el nostre país és el resultat d’unes polítiques
aplicades en el passat. La globalització ha anat comportant, des fa unes dècades, la
deslocalització d’empreses. Provoca, a més de pèrdues de llocs de treball, una manca de
subministrament de productes que ara esdevenen bàsics en la gestió d’aquesta crisi
(mascaretes, respiradors,..). Així mateix, en les darreres dècades, moltes grans empreses
s'han desfet dels seus treballadors per a contractar-los com a falsos autònoms incrementant
la precarietat de les condicions de vida de les persones.
Aquest sistema econòmic que es presenta com a infal·lible i creador de riquesa, no fa més
que provocar uns nivells de pobresa creixent. Empeny a les persones a "tenir més" en
diners, poder i privilegis, per sobre de simplement "ser". Afecta així el nucli de la condició
humana: sentir-se estimats pel que cada una/un és i estimar sense condicions. Destrueix el
medi ambient amb una sobreproducció que esgota els recursos naturals i trenca l’equilibri
ecològic que ens cura i protegeix. I d'aquí es deriven tota classe de violències traduïdes en
assetjaments de tota mena. Deforma la vocació de les persones que estem cridades a ser
fills i filles de Déu i a viure amb dignitat. Joseph Cardijn, fundador de la Joventut Obrera
Cristiana (JOC), va dedicar la seva vida a transmetre i fer possible aquest missatge dins de
l'Església i al món obrer. Missatge que és, més que mai, actual i necessari de viure i
transmetre.
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2. La dignitat de les treballadores i treballadors per damunt de tot
Aquesta crisi és també una crisi humanitària que ha portat i seguirà portant una gran dosi
de patiment cruel a moltes persones, especialment a la gent gran. Pensem avui en la
soledat de moltes persones malaltes soles als hospitals; gent que ha mort sense la
presència de les persones estimades; l'abandonament de molts avis a residències; l'angoixa
de les seves famílies sense notícies; els enterraments gèlids sense família ni amics; el
drama dels que han de conviure a la mateixa
llar amb els seus maltractadors o abusadors;
cases amb moltes persones vivint sota el
mateix sostre; avis que viuen la soledat a casa
seva; infants que no poden desenvolupar-se
com mereixen; i tantes altres situacions dures.
Disminuir el patiment de tanta gent hauria de
ser també un objectiu per a les nostres
societats.
Des de Pastoral Obrera de Catalunya
manifestem que no podem sortir d’aquesta
crisi repetint els mateixos esquemes
econòmics i polítics. Volem sortir-ne construint
noves relacions i noves estructures que
prioritzin la dignitat de les persones, i en
primer lloc, les necessitats de les persones
més vulnerables. Valorem molt les accions de
solidaritat que estem vivint en aquestes
setmanes, demanem que es transformin en
permanents i que siguin liderades des de les institucions públiques. Apostem per uns
serveis públics que donin respostes eficients a tota la població, sense exclusions per
l’origen, pel gènere, ni pels nivells econòmics. Exigim la necessitat d'una renda bàsica
garantida, indispensable per molts col·lectius, alguns ja afectats per les anteriors crisis i ara
tocats de ple per l'actual crisis sanitària i ja també econòmica i social.
3. Anar a les causes i impulsar sistemes cooperatius i de participació
Al planeta hi ha recursos i coneixement suficients per a preservar allò més essencial, i per
tant prioritari, per a les persones: la salut, l’habitatge, el menjar, el treball digne, l'educació,
la cultura, el respecte per la natura i la millora del medi ambient. Sentim i volem compartir
una crida per a bastir un Món Nou, com Jesús ens proposa. Si no ens hi posem, no ens en
sortirem d'aquesta i, a més, ens vindran altres crisis (ambientals, alimentàries, més crisis
sanitàries). Crisis que ja estan patint, fa anys, els països més empobrits. No hem d’oblidar
que estem en un sol Món.
Proposem d'anar a les causes. Hem d'empènyer, a través de la política, a fer governs
valents que plantin cara a aquest sistema neoliberal, impulsar sistemes cooperatius en la
gestió de les empreses, reforçar els col·lectius i la participació ciutadana en el treball i en
els diferents àmbits de la vida, fent de la democràcia (i no de la imposició) un estil de vida
permanent, i posant un altaveu a les veus profètiques del nostre temps de fora i de dins de
l'Església.
El projecte de Jesús és la solidaritat, la presa de consciència, l'ajuda mútua, la lluita per la
justícia i la denuncia de la injustícia, l'amor compartit amb les persones més empobrides i
amb les que pateixen. Descobrim la crida per construir el nou món que Jesús ens proposa.
Amb aquesta confiança, i amb tothom que vulgui, posem fil a l'agulla.

¡¡¡ SOM-HI !!!
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DESDE EL CONFINAMIENTO
Pepa Torres

Pepa Torres. Blog Cristianisme i Justícia. Tras estar unos días en casa de mi padre
acompañándole en esta crisis, ya de vuelta en mi barrio me impresiona la soledad de las
calles transitadas únicamente por las patrullas de policía. La policialización de Lavapiés no
es ninguna novedad, es cierto, pero sí lo es el control policial en calles y plazas desérticas.
Hace días leí un artículo de Byung-Chul Han en el que planteaba cómo la crisis del
coronavirus estaba sirviendo también de experimentación de nuevas formas de control
social legitimadas por el miedo, y que posiblemente de esta crisis saliéramos como
sociedades más represivas.
Estoy atravesada de presente, me cuesta imaginar el futuro, pero desde luego junto al dolor
y la impotencia de la que estamos siendo contemporáneos y contemporáneas estamos
siendo también testigos privilegiados de inmensas generosidades y dinamismos
creativos que se están generando en cientos de grupos de cuidados empeñado en
poner en el centro el sostén mutuo, la vida y la alegría.
Me pregunto también si podremos mantenerlos en el tiempo o si cuando pase lo más duro
volveremos a “lo de siempre”, a la cultura del sálvese quien pueda y el individualismo.
Quiero creer que no. Hemos tocado el límite de tal manera y aprendido de golpe que
somos inmensamente inter y ecodepedientes que creo que la huella de lo que
estamos viviendo permanecerá imborrable en muchos de nosotros y
nosotras. Hemos aprendido que dolor de las familias que entierran a sus muertos en
Guayaquil es de la misma categoría que el nuestro, que el hambre de las familias de
Camerún y Senegal no nos puede ser ajeno, que la exclusión sanitaria o el colapso no son
accidentales ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Argentina ni en España, sino que
son fruto de las mismas políticas neoliberales, sus privatizaciones y desmantelamiento de
lo público. Hemos aprendido que no podemos seguir produciendo ni consumiendo desde
la lógica del hipercrecimiento, violentando los ciclos de la naturaleza porque revienta y se
convierte
en
enemiga.
Hemos
aprendido
que necesitamos
decirnos te
quiero, ¿cómo estás?, cuídate… muchas veces al día; que el humor, la belleza, la
poesía, la música, los símbolos, los gestos de cercanía y vecindad entre balcones y
ventanas son imprescindibles para atravesar la vida en tiempos hostiles. Hemos
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aprendido que las personas mayores son un tesoro para nuestras sociedades, que su
sabiduría y la dignidad de sus vidas no puede ser mercantilizable.
Hemos aprendido que más que instalarnos en la queja o atrincherarnos en el miedo, la
projimidad siempre nos salva y nos hace más fuertes. Hemos aprendido que los trabajos
más invisible y peor pagados, como son el trabajo doméstico y de cuidados son esenciales
para la vida y por ello es de justicia reconocer la dignidad y el valor de aquellas que dejan
de cuidar a sus familias, en sus países de origen, para cuidar las nuestras y no parar hasta
que se reconozcan sus derechos laborales y sociales y se regularice la situación de todas
las personas sin papeles.
Hemos aprendido que el misterio que los y las creyentes llamamos Dios no
es milagrero, ni castigador, ni interviene directamente en la historia, ni para causar
el mal ni para evitarlo, sino que es aliento de vida, manantial de resiliencia, que
sostiene, inspira, moviliza a la solidaridad y la creatividad. Un Dios, reciclador,
dynamis, que nos empuja a rebuscar hasta encontrar entre las cenizas del sufrimiento, la
esperanza. Un Misterio de amor que no se identifica con los discursos sino con los gestos
y las acciones y que no distingue entre creyentes ni ateos, sino que es experto en
periferias y en humanidad más que en moralidades. Un Dios Ruah alentadora, que nos
mueve a salir de nuestros propio miedos e intereses y que nos hace experimentar que sólo
en la projimidad y en el asombroso poder de los encuentros y los abrazos podemos
ser plenamente humanos y humanas y participar del misterio de su divinidad. Un Dios
todo-cuidadoso, que nos habita y sostiene en toda circunstancia y que la caña cascada no
quebrará ni el pábilo vacilante apagará (Mt 12,20).

PARLAR DE DÉU… O CALLAR DE DÉU?
Dario Mollà
Darío Mollá. Cristianisme i Justícia. Confesso que em sento molt incòmode amb molts
dels “discursos” sobre Déu que estic sentint enmig de la tragèdia que estem vivint.
Discursos que “s’aprofiten” d’aquesta immensa tragèdia i d’aquest terrible fracàs que és
la pandèmia del COVID-19 per a parlar de Déu, de la seva necessitat, del pobres que som
els humans i del necessari que és Ell. Alguna cosa així com “com n’estàveu d’equivocats”…
No discuteixo la part de veritat que tingui aquest raonament, però sí que em molesta un
cert to i un cert oportunisme de parlar sobre Déu “ara” que es veu en totes les seves
dimensions la feblesa humana. Em nego a creure en un Déu que per a créixer i
manifestar-se necessiti del fracàs humà. És aquest el Déu que proclamava Jesús en dir “he
vingut perquè tinguin vida i vida en abundància” (Joan 10,10)? O tornem a això de dir que
aquesta vida ni val ni importa res i que el que importa és l’“altra” vida? I d’aquí, la pregunta
amb què encapçalo aquesta reflexió: és temps de parlar de Déu o de callar de Déu? Potser,
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per a no ser tan radical, ho puc formular d’una altra manera: de quin Déu parlar? I com
parlar de Déu?
Crec que el primer moviment ha de ser el de callar, i callar molt abans de dir una paraula.
Un temps de silenci necessari i dolorós, solidari i humil, davant tantíssim dolor acumulat
durant tant de temps. No tenim dret a parlar de Déu si abans no hem fet nostre el silenci,
les llàgrimes, la impotència, la ràbia de tantes i tantes persones de bé… i de malament,
però persones humanes al cap i a la fi. I em sembla immoral sentir-se per damunt o exempts
d’aquesta experiència d’humanitat.
En segon lloc, és necessari assumir que aquest temps és temps de temptació, en el sentit
més dur de la paraula, com ho va ser -i de quina manera!-, el temps de la quarantena
d’Israel en el desert. Temptacions (i pecats) en l’àmbit d’allò polític, d’uns i d’uns
altres; temptacions (i pecats) en el camp de l’economia i de l’activitat empresarial i
laboral; temptacions (i pecats) en l’àmbit de la convivència familiar i veïnal, que
abocaran a ruptures i fracassos; temptacions (i pecats) en allò personal… i cadascun
hauríem de ser honestos a reconèixer els nostres. I aquest reconèixer-nos pecadors ens
hauria de fer misericordiosos en les nostres actituds i humils, molt humils, en les nostres
afirmacions i proclames.
I llavors, no abans, podem parlar de Déu. I, si no, millor callar.
Però de quin Déu parlem? I com? Del déu que “s’amaga” en la passió, com diu Sant Ignasi.
Rellegia aquests dies les lúcides paraules de Diertich Bonhoeffer.
“No podem ser honestos sense reconèixer que hem de viure en el món ‘etst Deus non
daretur’ (…) Déu ens fa saber que hem de viure com a homes que aconsegueixen viure
sense Déu. El Déu que està amb nosaltres és el Déu que ens abandona! (Mc 15, 34). (…)
Davant Déu i amb Déu, vivim sense Déu. Déu clavat a la creu permet que el facin fora del
món. Déu és impotent i feble en el món, i només així Déu està amb nosaltres i ens ajuda.
Mt 8, 17 indica clarament que Crist no ens ajuda per la seva omnipotència, sinó per la seva
febelsa i el seu patiment”.
Sí. La fe a vegades es fa molt fosca, l’esperança molt costosa, i la caritat s’esdevé
com l’únic llenguatge possible.
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LA SALLE: "HEM HAGUT DE REINVENTAR-HO TOT EN UNA SETMANA"
Catalunyareligió.cat
(Glòria Barrete –CR- 29 abril)
Set setmanes de confinament
permeten
començar
a
consolidar
certes
rutines.
També dins les congregacions
i ordes religiosos s'han adaptat
algunes pràctiques amb motiu
de la pandèmia de la Covid-19.
Continuem el nostre repàs per
la vida religiosa de casa nostra
per saber com ho viuen i què
estan fent al respecte.
El visitador auxiliar de La Salle
Catalunya, Josep Canal, explica que l'inici del confinament va ser "semblant al de qualsevol
família". Anaven seguint la informació i anaven clausurant activitats, fins al punt d'haver
d'anul·lar-ho tot. "Aquella setmana prèvia al 13 de març ja era tensa", reconeix, "no sabíem
si saludar-nos entre nosaltres, si donar-nos la mà o no". Tot i això, reconeix amb molta
esperança que a Catalunya La Salle no ha tingut cas cap de coronavirus. A la resta de
l'Estat la congregació ha tingut cinc malalts pel virus, "que ja estan curats".
Els Germans de La Salle Catalunya tenen la infermeria a la casa de Cambrils. Allà les
msures són molt estrictes. "La casa està tancada i només entra el personal". Abans hi havia
un germà que anava a la farmàcia, "ara ni això", sinó que la farmàcia ve a casa. De moment,
afirma Canal, "tothom està bé, el personal d'allà està molt preparat i té totes les proteccions
necessàries". Els metges del CAP els truquen i fan el seguiment de tots els germans de la
infermeria.
Pel que fa a la resta de comunitats, Canal reconeix que ells tenen una certa sort en el
confinament. "Vivim en escoles i qui té ganes de caminar disposa de corredors llarguíssims
per fer-ho, o compta amb el pati per poder donar voltes". Algunes comunitats viuen també
en pisos, però són una minoria a La Salle.
Els religiosos, però, en general són població de risc. Canal afirma que la congregació es va
preguntar què es podia fer. Des de la Unió de Religiosos de Catalunya es va animar les
comunitats a telefonar gent, i a La Salle ho fan. "Als germans els hi he dit que per telèfon el
virus no passa així que vaig convidar tothom a trucar gent. Com molts han estat mestres
d'escoles o educadors i han passat per moltes escoles, he demanat que truquin companys
d'aquella època que ara ja són mestres jubilats i alguns són solters i d'altres vidus o vídues".
Li consta que s'està fent perquè alguns germans ho han expressat. "S'agraeix sempre una
trucada d'algú que treballava amb ells a l'escola".
Set semanes de confinament també permeten Josep Canal parlar sobre el neguit, la por o
el respecte davant del virus. "La primera setmana, a nivell comunitari, va ser tensa. Hi havia
molta precaució i neguit quan veies que algú estossegava, era un fenòmen molt humà".
Personalment, explica, no té por a morir. "Puc agafar aquesta infecció com podria tenir
qualsevol altra malaltia. És la situació que un mateix pren davant la vida al final". És humà
que es tingui aquesta alerta, recorda, "no tinc por, respecte sí".
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A nivell escolar també ha estat un repte. "No només per a La Salle, sinó per a tothom". Els
mestres i professors i algun germà que encara fa classe s'han espavilat, "i molt". Josep
Canal cada setmana truca les comunitats per saber com estan. Els directors de comunitat
que són també profes ja l'avisen que potser a l'hora que truca tenen classe per
videoconferència amb els alumnes. "Hem hagut de reinventar l'escola en qüestió d'una
setmana i com sembla que va per llarg ens servirà d'experiència positiva segur". També
alguns centres escolars han imprès material sanitari i han fet donacions.
Durant la Setmana Santa La Salle va aprofitar per fer recés a casa. Normalment la Setmana
Santa és el període escollit per fer recessos personals. "En comptes de marxar a algun
monestir o casa a fer el recés es va convidar a viure la Setmana Santa de manera més
pausada, i a casa".
A nivell d'obra social la Salle compta a Catalunya amb la Fundació Comtal, que ha hagut
de tancar els locals, però continua fent acompanyament familiar i escolar. "Malauradament
la bretxa digital existeix", explica Canal, "i amb els que hem pogut hem facilitat material, tot
i que avui dia amb el mòbil es pot videotrucar arreu".

Pel que fa als pisos d'emancipació i els pisos residencials que gestiona La Salle funcionen
al 100%. El seu CRAE es troba al carrer Tantarantana de Barcelona, en un carrer molt
estretet. "Viure allà s'hagués fet dur", reconeix. Per això la primera setmana abans del
confinament els educadors es van moure per demanar permisos al Consorci i parlar amb
els pares d'aquests infants. "Es va aconseguir poder traslladar temporalment el CRAE a la
casa de Sant Martí Sesgueioles". Allà hi són des del 14 de març. De fet no estan pròpiament
a la casa sinó en una caseta que es troba en el recinte i a la casa fan l'escola en una sala
habilitada i els hi han deixat també la sala de televisió. "Altres centres residencials de
Barcelona sabem que ho estan passant malament. Hi ha infants que s'han infectat i
imagineu-vos haver d'aïllar un infant en una habitació on tot és doble i compartit".
Amb certa mirada cap el futur, Josep Canal reconeix que li agradaria que les coses
canviessin però que, tal i com està la societat i el món del benestar, no sap si canviarem
quelcom. "Ens hem creat moltes necessitats i ens costa tirar enrere", afirma, "ho volem i ho
necessitem tot", tot i que sap que al primer món s'ha portat tot amb certa dignitat.
Pateix, i molt, per com ho estan ja vivint altres països més desafavorits. La ONG de La Salle
a nivell d'escoles ha llançat una campanya a les xarxes per donar resposta a aquestes
necessitats internacionals que van sorgint pel Covid-19. També a Catalunya han vist com
un dels seus missioners que va venir aquí de vacances no ha pogut tornar al país on fa la
missió. "Volia tornar però no va poder". Aquest missioner treballa en un centre d'infants a
Costa d'Ivori, i tot i tenir el cor allà, no hi ha cap avió que arribi de moment. I en aquests
països, recorda Canal, "no és només el problema del virus, sinó la fam".
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salle-hagut-reinventar-tot-en-setmana
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VUIT SEGLES DE CONFINAMENT AL MONESTIR DE POBLET:
«PER ESTAR RECLÒS NO ETS MENYS LLIURE»
Pep Gorgori. ABC 26.04.2020
Els monjos de l' monestir de Poblet (Tarragona, fundat
el 1150) ens porten més de vuit segles d'avantatge pel
que fa a confinament es refereix, i no els ha anat
malament. De fet, quan pitjor van estar va ser al segle
XIX, a l'haver d'abandonar la seva reclusió a causa de
les desamortitzacions, però aquesta és una altra
història. El pare Lluc Torcal sentir la crida sent molt jove, i l'abat li va suggerir que no
tingués pressa i acabés els estudis abans d'entrar com a novici. Avui és procurador general
de l'Ordre de l'Cister i doctor en Física (la seva tesi versa sobre mecànica quàntica). Estava
a Itàlia quan la pandèmia va fer acte de presència a Europa, però el confinament va
sorprendre estant a Barcelona.
-Què podem aprendre dels monjos de Poblet, ara que ens trobem de cop i volta tots
reclosos?
-Per a nosaltres, el confinament té una finalitat que li dóna un sentit. En el nostre cas és la
recerca de Déu. En el qual vivim a nivell global, és una emergència sanitària que hem de
respectar per intentar que no ens afecti a nosaltres ni a la nostra família, amics, veïns,
etc. Això ens fa entendre una cosa que potser fins ara no havíem experimentat tan
vivament: depenem els uns dels altres. Si es té aquest objectiu clar, ens dóna eines per
resituar adequadament moltes coses que aquests dies vivim amb més tensió i angoixa.
-Per exemple?
-Fer un esforç per evitar les tensions amb persones del nostre entorn, posar-se una mica
més en la pell de l'altre, tenir un cert ritme, un cert horari amb rutines ...
-Sembla que m'estigui recitant un resum abreujat de la Regla de Sant Benet, per la
qual es regeixen tant benedictins com cistercencs.
-En efecte. La Regla, un text relativament breu escrit en el segle VI, ofereix un model que
ha permès que grups de persones visquin en comunitat i no es tirin dels pèls cada dia,
donant a el mateix temps opcions per a un creixement personal i comunitari. I ho fa buscant
un equilibri, amb els tres vectors que conformen la vida benedictina: oració, treball i vida
comunitària.
-I això es pot traslladar a la nostra rutina en el confinament?
És clar. Qui sigui creient, pot dedicar part del dia a pregar oa fer lectures religioses. Qui no,
pot dedicar alguna estona a la reflexió personal, a la meditació, a estar amb un mateix o
també llegir. El temps de treball pot ser professional o fent manualitats o ajudant els nens
amb els deures, cosa que ens mantingui ocupats. I, finalment, no deixem de fer activitats
de lleure en família, amb qui estiguem confinats o amb qui puguem connectar per
telèfon. Segur que ens ajuda a descobrir facetes noves de les persones amb les que
convivim.
-Es pot un sentir lliure tot i estar confinat i havent de seguir unes regles tan estrictes
com les seves?
-Nosaltres hem entrat al monestir lliurement, no forçats. La comparació amb una presó es
fa sovint des de fora, però no correspon a la realitat. El monestir és una escola de llibertat
33 | 66

interior, d'anar-nos desapropiando de nosaltres mateixos, de les coses, del nostre egoisme,
de la pressió que els béns materials poden exercir. Qui s'arriba a això, aconsegueix uns
estadis de llibertat molt grans que potser altres persones, tot i viure sense aquestes regles,
no tenen. Per estar reclòs no ets menys lliure.
-Defineixi, doncs, llibertat.
-La llibertat té com a condició la possibilitat d'escollir entre diverses opcions, però va més
enllà. Som lliures per al bé, per assolir el bé personal i el bé comunitari. No és simplement
lliure albir, sinó la manera d'expressar la dignitat
humana de manera concreta en cadascun dels actes
que fem buscant el bé per a nosaltres i per als altres.
-Quan passi tot això, què li agradaria que
haguéssim après com a societat?
-Quan sortim, hauríem d'intentar no portar el mateix
tipus de vida. Aquesta aturada hauria d'ajudar a fernos entendre que, fins ara, hem portat un ritme de
vida deshumanitzant. Aspectes com les nostres
relacions socials i familiars, el temps per a un mateix,
la lectura, el silenci ... no vivien amb la profunditat amb què es viuen aquests dies en què
estem confinats. L'aturada també fa que ens adonem que hi ha coses que han canviat a
nivell mediambiental: els peixos en els canals de Venècia, per exemple. Això corrobora en
primer lloc que el canvi climàtic és fruit de l'activitat humana. Quan nosaltres vam parar la
nostra activitat, el planeta respon. Però també vol dir que la nostra activitat quan això passi
hauria de ser més coherent amb la conservació de la planeta, potenciant les energies
renovables, reduint la mobilitat, tant per feina com pel model de turisme massiu. Conèixer
món és molt important, però potser ho hauríem de fer amb altres criteris.
-Està vostè, doncs a favor de el teletreball?
-El teletreball resoldria qüestions ecològiques, però també de conciliació familiar. I
segurament treballant a casa les hores poden ser més productives. L'aturada pot ajudarnos a repensar molts aspectes que millorin la vida humana en general. I hi ha una altra cosa
que no hauríem de deixar en el tinter, si em permet ...
-... Si us plau.
-Estaria bé que tot això ens faci obrir els ulls als problemes que tenen de manera habitual
en altres zones de la planeta, o fins i tot en el quart món, en les nostres pròpies
ciutats. Sense menysprear el que estem vivint, no hauríem d'oblidar-nos d'altres que es
troben en situacions miserables des de fa anys, amb problemes tan greus o més que els
que nosaltres tenim.
-Vostè és una persona religiosa, però també de ciència. Estem veient grans esforços
dels investigadors per trobar vacunes. Podem deduir que el saber científic és l'única
solució a tots els nostres problemes?
-Jo no seria tan radical, i sé que ho pregunta per provocar una mica. En les circumstàncies
en què ens trobem, la veu de la ciència és molt important i cal escoltar-la, és fruit de la
intel·ligència humana i el seu esforç per entendre la naturalesa. Però no és una veu
absoluta. L'estrès que provoca el confinament, per exemple, té molt a veure amb la nostra
condició d'ésser humà. Aquí, la ciència potser no té tant a dir. Compta més l'experiència de
persones que estem acostumats a viure en un espai tancat. Hi ha també la cultura i altres
factors que ens ajuden a afrontar la situació de manera serena. Però cal seguir els consells
de la ciència per evitar el contagi.
34 | 66

DECLARACIÓ DEL CONSELL EUROPEU DE
LÍDERS RELIGIOSOS SOBRE LA PANDÈMIA
CORONAVIRUS
GTER, 24 d’abril de 2020
El GTER/Consell Interreligiós de Catalunya format per les
següents organitzacions, federacions i institucions religioses:
Església Catòlica, Conferència Episcopal Tarraconense;
Església Evangèlica, Consell Evangèlic de Catalunya; Comunitat Musulmana, Unió de
Comunitats Islàmiques de Catalunya i Federació Consell Islàmic de Catalunya; Església
Ortodoxa, Església Ortodoxa Sèrbia; Comunitat Jueva, Comunitat Israelita de Barcelona;
Comunitat Budista, Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes; Església de Jesucrist dels
Sants dels Darrers Dies; Comunitat Bahá’í; Comunitat Taoista dirigida pel mestre Yuan
Limin ; Comunitat hindú, temple hindú IKSON Barcelona; i Comunitat Sikh; i com a membre
de Religions per la Pau Europa (RfP), s’adscriu promocionant el següent manifest i donantli suport: Ara més que mai, estem junts.
Europa i el món s’enfronten actualment a una de les majors crisis de la història moderna.
La COVID-19 és una malaltia que ha atacat el teixit físic, mental i social de les nostres vides.
Desenes de milers de persones estan morint; els sistemes de salut estan sobresaturats; i
el mitjà de vida de milers de milions de persones està en perill. És un moment inquietant i
espantós per a tothom. Com a persones de fe ens basem en els ensenyaments i la saviesa
de les nostres diverses tradicions religioses com a font de refugi i confort i, alhora, celebrem
la diversitat religiosa i que, en moments de crisis profundes, la nostra creença comuna en
la benevolència i la solidaritat marquin diferència.
El sosteniment espiritual i psicològic és un àmbit en què la religió té una llarga història i
molts recursos. Les nostres pràctiques, fes i creences ajuden a sostenir les persones que
viuen aquests moments aterridors; i en resposta al distanciament social de les comunitats
religioses s’està trobant noves i innovadores formes de fer culte i de celebració conjunta.
Com a líders i representants de les comunitats religioses europees nosaltres animem
fermament tothom a seguir consells i polítiques governamentals que els ajudin a reduir la
transmissió del virus i salvar vides.
Estem plens d’admiració i agraïment envers els metges/metgesses, personal d’infermeria i
infinitat d’ajudants que treballen incansablement per assistir els altres, independentment del
seu benestar. Preguem per la seva seguretat i la seva força mentre continuen els seus
esforços extraordinaris. Les organitzacions i comunitats religioses de tot Europa també
donen resposta a les necessitats oferint suport als nostres propis serveis de salut i jugant
un paper vital en el suport als membres més vulnerables de les nostres societats. El Consell
Europeu de Dirigents Religiosos – RfP (ECRL) és interpel·lat per la resposta d’aquestes
persones, que des de la seva fe estan ajudant els altres en aquest moment de més
necessitat.
La creença tant en la religió com en la ciència no és antitètica; i agraïm sincerament la
comunitat de científics que es troba al capdavant de la lluita mundial contra el virus. Com a
comunitat de líders religiosos rebutgem i condemnem fermament les afirmacions que la crisi
actual és una forma divina de càstig o de retribució. Aquest pensament equivocat contradiu
tot el que creiem i el nostre servei com a tradicions religioses.
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L’ECRL actua com a “amic crític” dels governs i de les institucions multinacionals. Estem
agraïts als polítics que han respost amb la calma i decisió en el requeriment d’aquesta
situació dràstica.
Moltes persones, famílies, mitjans de vida i empreses han tingut vivències extremadament
difícils essent afectats negativament. Reconeixem que aquestes mesures són necessàries
per protegir els malalts més vulnerables i encoratgem als governs a fer tot el possible per
donar suport a tots els afectats per aquestes mesures extremes.
En els últims dies, els líders mundials han advertit dels perills de l’augment de tendències
amb alguna evident retòrica política basada en la divisió i la culpa. Les nostres diferents
tradicions deixen clar que som tant responsables com dependents els uns dels altres. Com
a model, en les nostres accions i unitat fem un rebuig contundent a les ideologies basades
en la por i la divisió. Com a líders implicats en les relacions o el diàleg interreligiós i les
accions multireligioses, sabem per experiència que som més forts quan estem junts. Creiem
fermament que la cooperació entre les fronteres nacionals i entre els països europeus és
fonamental per abordar i recuperar-se d’aquesta crisi.
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, també ha expressat amb raó
les preocupacions significatives sobre aquest tema i l’impacte devastador que el virus podria
tenir als països en desenvolupament, on els sistemes de salut són febles i viuen moltes de
les persones més vulnerables del món.
També s’ha demanat un cessament
mundial dels conflictes armats. Si bé
reconeixem
que
la
primera
responsabilitat d’un govern és la
protecció dels seus propis ciutadans,
nosaltres també demanem als dirigents
que s’assegurin que aquest problema
global rep una resposta realment global; i que no s’oblidin dels països en desenvolupament
i de les persones més vulnerables de la nostra comunitat global. L’atenció sanitària, les
disposicions i els recursos han de ser repartits uniformement per tot el món, allà on siguin
necessaris i hem d’assegurar-nos que ningú no es quedi enrere.
Com a part de la família de Religions per a la Pau, reafirmem l’esperit d’una seguretat
humana compartida, que es va subratllar en termes de benestar en la recent Assemblea
Mundial de Lindau, i es va donar suport al cessament mundial de tot tipus de violència.
També donem suport a la crida de Religions per la Pau Internacional a relacionar-nos amb
la “Fe pels drets” en el marc de la resposta a la COVID-19.
El terme grec metanoia significa un canvi en els pensaments i accions d’un mateix com a
resultat d’una profunda reflexió personal i espiritual. Aquesta crisi ofereix una oportunitat
important per reforçar els ponts entre comunitats, governs i societat civil basades en la fe.
Com a malaltia, la COVID-19 no diferencia religió, ètnia o nacionalitat i tampoc no haurien
d’haver distincions en l’amor, la compassió, l’equitat i la responsabilitat. Esperem que
aquests temps de proves ens serveixi per acostar-nos en comprensió, amor i en solidaritat
global.
Rev. Dr. Thomas Wipf – ECRL- RfP President Chief Rabbi Dr. Izhak Dayan – Vice President ECRL- RfP Mufti
Prof. Nedzad Grabus – Vice President ECRL- RfP Bishop William Kenney C.P. – Vice President ECRL- RfP
H.E. Metropolitan Emmanuel – Vice President ECRL- RfP Mr Jamie Cresswell – Vice President ECRL- RfP
Maria Cristina Kaveri Cantoni – President European Women of Faith Network- RfP Emina Frljak – World
Interfaith Youth Network- RfP Natia Tsintsadze – European RfP Youth Prof. em. Dr. h.c. Wolfgang Schürer –
Honorary President – Religions for Peace Stina Tysk – World Interfaith Youth Network- RfP Dr. Mark Owen –
ECRL- RfP Secretary General.
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LA PARRÒQUIA DE SANTA ANNA ES PREPARA PER A LA CRISI
SOCIAL POSTCONFINAMENT
MARC TORO. Ara. Cat 14/04/2020
"Estem veient que la crisi sanitària quedarà en res comparada amb la crisi social que
generarà". Qui fa aquesta previsió és Adrià Padrosa, educador social i coordinador de
voluntaris a l'església de Santa Anna de Barcelona, on des de fa més de dues
setmanes reparteixen àpats a persones vulnerables. El perfil dels 200 usuaris de mitjana
que atenen cada dia ha forçat la parròquia a afrontar la situació actual amb mirada llarga,
de manera que ja s'està preparant per a la tasca que caldrà fer un cop s'acabi el
confinament. L'objectiu de cara als pròxims mesos és habilitar al recinte un espai per a la
higiene personal amb dutxes i una cuina des d'on, més enllà de repartir menjar, el puguin
cuinar i servir calent. Per al primer projecte ja està pràcticament tot a punt, però per al segon
falten els diners.

Repartiment de menjar a la parròquia de Santa Anna de Barcelona / MANOLO GARCÍA

"El que ens preocupa és el dia següent, quan deixaran fora la gent que ara és a la Fira de
Barcelona i a les persones que estan al carrer se'ls afegiran persones migrants o que
treballaven en l'economia submergida i que ara no tenen ocupació, diners ni accés a
l'alimentació", explica Peio Sánchez, capellà de Santa Anna. Confinat a l'església amb una
desena de col·laboradors més –alguns dels quals són antics usuaris dels serveis que
ofereix la parròquia–, cada matí a les 9.30 h reparteixen uns paquets amb esmorzar, dinar
i sopar a la llarga cua de persones que comença a la porta de l'edifici, continua per tot el
carrer Santa Anna i acaba Portal de l'Àngel amunt. Tret de la beguda calenta de primera
hora, la resta d'aliments són freds, i els proporciona un càtering al qual tenen accés gràcies
a la col·laboració amb Càritas i l'Ajuntament de Barcelona.
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Els usuaris que hi arriben, però, ja no són només els que atenien abans de la pandèmia, no
tot són persones sense sostre. La monja teresina Maria Victòria Molins, ara confinada a
casa però informada de tota l'activitat per videoconferència, explica que hi arriben
treballadores domèstiques que no tenien contracte i que ara no tenen ingressos o gent que
estava "al límit" per arribar a final de mes i que ara no ho aconsegueix, afegeix Padrosa. "El
50% dels que venen viuen en habitacions rellogades o en pisos pastera", sentencia
l'educador social, que recorda que espais com el de Santa Anna són per a moltes persones
l'única font d'aliments després que, amb l'estat d'alarma, tanquessin menjadors socials de
la ciutat. "Alguns venen directament derivats des de serveis socials", explica.
Noves necessitats
I, amb el canvi de perfil, també han sorgit noves necessitats. Fins ara s'han pogut repartir
mascaretes, productes d'higiene personal i algunes peces de roba, però les demandes no
s'acaben aquí. "Moltes persones ens diuen que porten molts dies sense dutxar-se", afirma
Molins. A partir de donacions particulars, la parròquia ha aconseguit recaptar 30.000 euros
des que va començar el confinament, i part d'aquests diners es destinarà a la construcció a
l'edifici d'un espai amb dutxes, lavabos, una zona on canviar-se i un servei de bugaderia,
amb rentadora i assecadora industrials incloses. Si tot va bé, explica Sánchez, la setmana
que ve començaran les obres, tot i que els usuaris no hi podrien entrar fins que ho permetin
les restriccions de l'estat d'alarma.
En paral·lel Santa Anna treballa per dotar-se d'una cuina on es puguin preparar i servir
àpats a qui ho necessiti. "Ara només tenim dos o tres microones a la sagristia", assenyala
Molins, mentre Sánchez destaca que els preus dels càterings seran més cars després de
la crisi. El projecte de la cuina ja s'està planificant i pressupostant, però ara falten els diners.
A la pàgina web de l'església es poden fer donatius, i el capellà confia que puguin arribarne suficients com més aviat millor, perquè estigui a punt un cop s'aixequi el confinament.
"Tindríem moltes ganes d'obrir-la abans, però el que no podem és crear un nou focus de
contagi, que per fer el bé ara acabem fent el mal demà", argumenta Padrosa.

Les persones que ara necessiten menjar només el poden rebre fora del recinte, tant de
l'església com de diversos de punts de Barcelona on s'estan repartint. La regidora de Salut,
Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, explicava aquest mateix dimarts que la ciutat està
servint una mitjana de 7.900 àpats diaris a persones vulnerables en les diferents modalitats,
cosa que representa un 113% més que els 3.700 àpats que se servien abans de la
declaració de l'estat d'alarma. L'objectiu del consistori és esponjar aquests espais, tot i que
a Santa Anna no només hi arriba gent de Ciutat Vella, sinó també de Sants, la Sagrera,
Sant Martí i fins i tot de l'Hospitalet de Llobregat, explica Padrosa. "Els que estan pitjor són
els últims i nosaltres estem amb els últims dels últims. Quan acabi aquesta crisi hi haurà
més gent al carrer. La pobresa serà terrible", conclou Molins.
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LA SORPRESA: NO DONAR RES PER FET

Catherine L’Ecuyer
doctora en Educació i Psicologia
LA VANGUARDIA. 17 ABRIL 2020
En cada un d’aquests deliciosos caps, deiaChesterton referintse als nens, hi ha un univers
acabat d’estrenar com ho va ser el setè dia de la creació. Així veuen el món els ulls
sorpresos dels nostres menuts, perquè “no donen res per fet”. Els nens no creuen ni deixen
de creure en els miracles, perquè per a ells tot és un miracle. I nosaltres, els adults, ens
sorprenem? Quan ens hem llevat aquest matí, ens hem sorprès de veure la persona que
era al nostre costat? La vam veure com si fos per primera vegada? O per última? Costa.
Ens costa de veure el món amb ulls nous, perquè el tenim molt vist.

Els nens se sorprenen perquè veuen el món literalment per primera vegada. Cada vegada
que miren per la finestra i veuen el cel és com si el cel s’estrenés davant seu. Els adults, en
canvi, tendim a pensar que les coses i les persones existeixen perquè ens les mereixem.
La societat de l’hiperconsum, de la immediatesa i del benestar ha contribuït a anestesiar el
nostre sentit de la sorpresa. Qui ho té tot acaba creient que el món s’ha de comportar al seu
aire. Com és lògic, una societat en la qual cada persona es considera el centre de l’univers
és una societat malalta, insensible i ingovernable. És la societat de les queixes i de les
revoltes contínues. La pèrdua de la sorpresa porta a la cultura de l’autosuficiència, que fa
ignorar la fragilitat de l’ésser humà, a la del cinisme, que fa pensar que tot li és degut, iala
de la indignació i del victimisme, que porta al ressentiment venjatiu i insolidari.
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Mentre els països de l’hemisferi sud estaven ja en guerra contra epidèmies successives de
dengue, de zika, de febre groga i de malària amb centenars de milions de persones
afectades des del 2017, el coronavirus va arribar per sorpresa als països del nord,
convertintse en una pandèmia amb conseqüències terribles.
Tant de bo aquesta tragèdia sigui almenys una oportunitat per tornar al que és essencial,
per agrair i valorar el que tenim. No, els ous no venen del supermercat, la calefacció no
prové del radiador i els ajuts de l’Estat no venen de l’Estat (sinó de cadascun dels que
paguem honradament els nostres impostos). Darrere d’un àpat calent, d’una cura sanitària,
d’una tecnologia que funciona o d’una ajuda social hi ha una cadena de persones estudiant
i treballant de dia i de nit. Potser aquesta crisi és una oportunitat per entendre el poder de
l’abast silenciós de cada un dels nostres gestos. Darrere d’un gest a la llar oala feina, hi ha
milers de persones que viuen més bé, o que continuen vives. Potser és també una ocasió
per empatitzar i adonarnos de la solitud de la nostra gent gran, a qui devem tant.
En pocs dies, un virus invisible ha aconseguit que el món sencer s’agenollés de cop. Enmig
de tanta desgràcia, qui sap si s’aplanarà també la corba de la supèrbia de pensar que
dominàvem el món, o que l’arreglaríem cridantnos els uns als altres.
Potser és el temps d’adonarnos del valor del silenciidel temps dedicat als nostres éssers
estimats. Potser és una ocasió per deixar de tenir tanta fe en les promeses d’immortalitat
que ens ofereixen la ciència i la tecnologia, i per aspirar a una perfecció de la qual sí que
som capaços, una perfecció més humana. Adonarse de la nostra misèria, vulnerabilitat i
fragilitat no només és compatible amb aquesta perfecció, sinó que podria ser el camí per
assolirla, perquè és precisament aquesta condició que ens fa ser més solidaris i
compassius. Encara que sembli paradoxal, la perfecció de l’ésser humà passa per la presa
de consciència que no ho és.

El confinament posarà a prova la nostra interioritat. Un silenci interior que, segons Tagore,
el gran poeta filòsof bengalí, busquem ofegar en la multitud. En un estudi publicat el 2014
a la revista Science, el 25% de les dones i el 67% dels homes prefereixen autoadministrarse
una descàrrega elèctrica a estar asseguts de sis a quinze minuts en una habitació buida
sense cap més distracció que els seus propis pensaments. Blaise Pascal deia que “tots els
problemes de la humanitat provenen de la incapacitat de l’home d’estar en silenci tot sol a
la seva habitació”. Ara que els carrers són buits del clamor de la multitud anònima, la vida
ens dona una oportunitat irrepetible per tornar a trobarnos amb nosaltres mateixos. Ens
convida a ocupar l’espai interior del qual havíem desertat per empatxarnos d’estímuls i viure
a remolc d’ells. Només des d’aquest espai interior pot brollar el sentit de la sorpresa que
ens fa veure l’univers com si tot just fos estrenat. És el sentit de la sorpresa el que ens fa
adonarnos que la nostra fragilitat és una part essencial de la nostra humanitat, que la vida
és un regal i que el món és un miracle.
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“LA PURESA DE MARIA” EN TEMPS DE CONFINAMENT
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ZPjfngKj7P8&feature=youtu.be
Text: Avui la Gna M. Jesús Torrente, de la congregació de la Puresa de Maria ens convida
a "intentar veure el que està succeint amb una mirada ressucitada, ja que estem a Pasqua
i parar atenció en els signes d'alegria que ens envolten".
La també directora del Col·legi Pureza de María Sant Cugat ens explica com viuen aquest
temps de confinament a la comunitat. #PreguemACasa
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Unió de Religiosos de Catalunya

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

CALENDARI

ALGUNS CONTINGUTS

Preparació

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

Primera
ESCOLTAR

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

2020
gener,
febrer
i març

2020
abril, maig
i juny

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

2020
juliol, agost
i setembre

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

Tercera
RESPONDRE

2020
octubre,
novembre
i desembre

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

Cloenda
POSAR-SE
EN CAMÍ

2021
gener,
febrer
i març

Segona
DISCERNIR

Fase
intermèdia

▪
▪
▪
▪
▪

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5)
Difusió de les recomanacions
Pregària mensual per comunitats
84 assemblea general de l’URC
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Jornades de formació permanent
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Exercicis Espirituals a Montserrat
amb el suport de l’URC - Estiu 2020
EE1

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

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

EE2

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

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor...
Anton Gordillo, monjo
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020
Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11,
2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de
09,00h a 13,00h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: confirmació de la plaça.
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places
disponibles, podrà passar-se al tercer pas.
3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça,
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina
les inscripcions.

EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
JORNADA MUNDIAL D'ORACIÓ PER LES VOCACIONS
Diumenge que ve 3 de maig és l'IV diumenge de Pasqua, diumenge del Bon Pastor.
Un any més, té lloc la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions -en la seva 57ena
edició-, que a Espanya es celebra al costat de la Jornada de Vocacions Natives.
Tarragona Missionera. 27 abril 2020
Encara que en aquest any no sigui possible celebrar-ho a les parròquies de manera pública,
els cristians tornen a estar cridats a pregar per totes les vocacions d'especial consagració
en el món, perquè el Senyor continuï cridant, i els joves puguin dir sí a aquesta crida.
En aquests dies estem veient el gran paper que els preveres, religiosos i consagrats estan
fent en aquesta situació extraordinària de pandèmia. La importància de la seva presència
s'ha vist subratllada en tants testimoniatges de lliurament i acompanyament al nostre país i
en el món sencer. Per això, es veu la necessitat de resar perquè molts joves puguin seguir
el seu exemple, i escoltar la veu de Déu.
La Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions, i la Jornada de Vocacions Natives és
convocada de manera conjunta per quatre grans
institucions eclesials, que representen la diversitat i
riquesa de les vocacions d'especial consagració:
la Conferència
Episcopal
Espanyola (CEE),
la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), la
Conferència Espanyola d'Instituts Seculars (CEDIS)
i Obres Missionals Pontifícies (OMP). El lema
d'enguany és “Jesús viu i et vol viu”.
Diversitat de vocacions
Tots els cristians estan cridats a seguir a Crist, però hi
ha algunes persones que són cridades a seguir-lo d'una
forma particular, a través d'una consagració. Dins
d'aquestes vocacions, hi ha una gran diversitat:
preveres diocesans, religiosos i religioses de vida activa
i contemplativa; i consagrats i consagrades d'instituts
seculars. Aquest diumenge, l'Església convida a pregar
per ells, i per tants joves que estan sentint la crida
vocacional en qualsevol d'aquestes formes.
La jornada convida també a aixecar la vista, i pregar per
tants joves que estan sent cridats per Déu a seguir-lo en els territoris de missió. Són les
anomenades Vocacions Natives. Aquest diumenge, l'Església convida a resar per ells,
perquè assumeixin el relleu dels missioners, i mantinguin visqui la flama de l'Evangeli als
seus països i cultures. I a més, es demana la col·laboració econòmica, perquè cap
d'aquestes vocacions es perdi per falta de mitjans, i poder ajudar a un de cada tres
seminaristes del món.
Iniciatives previstes
Per a poder celebrar aquesta Jornada, CEE, CONFER, CEDIS i OMP proposen com cada
any materials comuns (recollits en la web de la CEE i en la d'OMP). D'altra banda, han
llançat diverses iniciatives conjuntes.
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•

El dimecres 29, a les 12.00, es presentarà a través de Youtube, la cançó oficial de
la Jornada, “Jesús viu i et vol viu”. Composta i interpretada per Chito Morales pertanyent al grup musical "Brotes de Olivo"-, és una invitació a seguir a Crist per a
donar llum als altres.

•

A més, en el canal de Youtube que s'ha obert per a aquesta Jornada ‘Jesús viu i et
vol viu’, s'han publicat 9 entrevistes fetes en aquests dies, que recullen
testimoniatges de persones que han sentit la crida vocacional d'especial
consagració, en les seves múltiples formes.

•

La Missa de la 2 de TVE es retransmetrà des de la Conferència Episcopal, com és
habitual en aquest temps de pandèmia, i serà presidida per Mons. Jesús Vidal
Chamorro, Bisbe Auxiliar de Madrid i President del Subcomissió de Seminaris de la
CEE. En ella es resarà especialment per les vocacions d'especial consagració a
Espanya i als països de missió.

FUNDACIÓN VATICANA JUAN PABLO I
El Santo Padre Francisco, con el Rescriptum ex
audientia Ss.mi del 17 de febrero de 2020, erigió la
Fundación Vaticana Juan Pablo I, de conformidad con
el Código de Derecho Canónico y de la Ley
Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano,
respondiendo así a la propuesta de crear un ente
destinado a profundizar en la figura, el pensamiento y
las enseñanzas de su venerable predecesor, el Papa
Juan Pablo I -Albino Luciani (26 de agosto de 1978 28 de septiembre de 1978)- y a promover el estudio y
la difusión de sus escritos (cf. Estatuto, art. 1).
Más concretamente, la Fundación se propone:
•
•
•
•
•

Proteger y preservar la herencia cultural y religiosa dejada por el Papa Juan Pablo I.
Promover iniciativas como conferencias, reuniones, seminarios, sesiones de estudio.
Establecer premios y becas.
Ocuparse de la actividad editorial tanto de los resultados de sus propios estudios e
investigaciones como de los trabajos de terceros.
Proponerse como punto de referencia, en Italia y en el extranjero, para quienes
trabajan en el mismo campo y con los mismos fines (Estatuto, art. 2).

Al mismo tiempo, el Sumo Pontífice nombró como Presidente de la Fundación al cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 4 del Estatuto, el mismo Presidente ha procedido al nombramiento de los miembros
del Consejo de Administración por un período de cinco años, en las personas de: Dra.
Stefania Falasca, que también asume el cargo de vicepresidenta de la Fundación, Su
Eminencia el cardenal Beniamino Stella, el Rev. Mons. Andrea Celli, el Rev.do Don Davide
Fiocco, la Dra. Lina Petri y el Dr. Alfonso Cauteruccio.
Para llevar a cabo sus actividades, la Fundación cuenta con un Comité Científico,
compuesto por seis miembros, elegidos entre personalidades de probada competencia y
experiencia, pero con la posibilidad de ampliarse temporalmente para iniciativas, proyectos,
estudios, investigaciones o consultas particulares.
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
CELEBRACIÓ DELS 150 ANIVERSARI DE L’ENTRADA DE
MARE ALBERTA AL COL·LEGI PURESA DE PALMA DE
MALLORCA

https://www.youtube.com/watch?v=oMl_zCQwREo
https://www.youtube.com/watch?v=RxWpNxVCyg8
https://www.youtube.com/watch?v=GsSrbOhQ62w
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UISG: COVID19: RE-IMAGINAR EL FUTURO
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In memoriam
Les circumstàncies de l’actual pandèmia del coronavirus no permeten fer el comiat, com
sempre les congregacions han fet de forma fraternal i sentida, de les religioses i dels
religiosos que són cridats per Déu al repòs etern i a la seva presència amorosa.
A partir d’aquesta situació, l’URC vol fer memòria, a través de la pregària i del record històric,
de les religioses i dels religiosos difunts, sigui a causa del coronavirus com d’altres malalties.
Amb aquesta finalitat, s’ha obert un formulari, que s’emplena per internet, per recollir les
dades bàsiques i així poder-les publicar a l’Horeb per fer-ne un patrimoni col·lectiu de la vida
religiosa. El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener
de 2020. Romandrà obert permanentment.
L’adreça és
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP0JAvQ7TG_E07zcbOtnp0UHxMPNHP_txhFUFzk_dxOmkrA/viewform
Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra col·laboració, que representa sens
dubte un homenatge als difunts i un agraïment intercongregacional a Déu pel seu
testimoniatge fins a la mort.
Resultats globals (encara parcials). S’han obtingut per ara 31 respostes.

Difunts
Anys viscuts en conjunt
Mitjana edat
Més jove
Més gran
Congregacions
Coronavirus comprovat
Coronavirus probable
Altres malalties
Mes de gener
Mes de febrer
Mes de març
Mes d'abril

Religioses

Religiosos

Total

17
1493
87,82
75
94
6
6
7
4
1
0
10
6

14
1166
83,29
67
94
4
5
4
5
0
1
7
6

31
2659
85,77

10
11
11
9
1
1
17
12

Encara estem en fase de completar les dades

Una cita de pregària
Dia 4 de maig, dilluns, tinguem un intenció en la pregària comunitària per totes les persones
difuntes, especialment per les religioses i religiosos, que des de l’1 de gener d’enguany han
rebut la crida del Pare.
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FALLECIMIENTO DE SOR KATHLEEN APPLER,
SUPERIORA GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Hoy, día 18 de marzo de este año 2020, ha fallecido Sor
Kathleen Appler, Superiora General de la Compañía de las Hijas
de la Caridad. El triste suceso ha tenido lugar a las 7,00 horas
de la mañana, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, en
París.
Sor Kathleen Appler ha estado luchando con entereza, durante
año y medio, contra una larga y fatal enfermedad. A finales del
pasado mes de febrero cumplió 68 años.
Sor Kathleen Appler nació en Utica, Nueva York, el 23 de febrero
de 1952. Ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad en
abril de 1973, en Boston, Massachusetts. Cumplió los 46 años
de vocación en abril del pasado año 2019.
La andadura servicial de Sor Kathleen Appler como Hija de la Caridad se ha desarrollado
especialmente en tres amplios campos: la educación, la formación y la administración.
Su servicio educacional lo llevó a cabo en Syracuse, Nueva York (Cathedral School), de
1974 a 1975; en Bridgeport, Connecticut (St. Ann’s School, de 1975 a 1979; en Utica, Nueva
York (Escuela de Nuestra Señora de Lourdes), de 1979 a 1982 y de 1985 a 1995); y en
Wilmington, Del. (St. Peter’s School), de 1982 a 1985. También trabajó en la formación en
St. John’s Parish Center, en Brooklyn, Nueva York, de 1995 a 2000.
En tareas de administración y gobierno, Sor Kathleen Appler fue Hermana Sirviente en
Brooklyn de 1997 a 1999 y Visitadora de la antigua Provincia del Noreste, con sede en
Albany, Nueva York.
En el año 2009, dio el salto a París al ser nombrada miembro del Consejo General de la
Compañía. Y el 25 de mayo del año 2015 fue elegida Superiora General, en la Asamblea
General celebrada en París.
Sor Kathleen nunca presumió de títulos. Pero hay que reseñar que era licenciada en Artes
Liberales y en literatura inglesa con especialización en educación primaria. También obtuvo
una maestría en educación primaria de la Universidad Estatal de Nueva York y una
Certificación en dirección espiritual del Centro para la Espiritualidad en el Trabajo, en
Denver, Colorado.
Su último servicio a la Iglesia universal fue su nombramiento, por el Papa Francisco, el 8
de julio de 2019, como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica.
Me encontré con Sor Kathleen Appler en cinco ocasiones, por distintos motivos. Siempre
aprecié en ella su sencillez, su cercanía, su humildad, su sonrisa, su amabilidad, su
educación. Su cargo era de suma importancia en la Compañía de las Hijas de la Caridad y
en la Iglesia, pero ella siempre lo vio, lo consideró y lo vivió como un servicio generoso,
fraterno y amoroso. Se pueden decir de ella muchas cosas, todas buenas, pero estoy
seguro de que a ella le gustaría que se la recordase como “una humilde Hija de la Caridad,
sierva de los pobres, siempre dispuesta a seguir la voluntad de Dios”.
Celestino Fernández, C. M.
49 | 66

INFORMACIONS
Justícia i Pai: “Estrenem nou web”

Tot i el difícil context, a causa de la crisi de la Covid-19, i en què la defensa de les persones
més vulnerables esdevé encara més primordial, et presentem el nostre nou web, amb un
disseny més clar i minimalista i amb una disposició dels continguts més ordenada i
accessible. D'aquesta manera, reforcem la nostra tasca de contínua promoció i defensa
dels drets humans durant els darrers 52 anys.
Visita el nou web
El nou disseny potencia que tothom pugui visualitzar, a primer cop d’ull, l’activitat que duem
a terme des de l’entitat, estructurada en quatre eixos d’acció: pau, diversitat i democràcia;
desenvolupament humà integral; drets humans, i justícia restaurativa. L’objectiu últim és fer
arribar a més persones els nombrosos continguts d’informació i anàlisi social que Justícia i
Pau produeix de manera constant.
Seguint la nostra pràctica de treball amb organitzacions vinculades a l’economia social i
solidària, el web ha estat desenvolupat per part de l’estudi creatiu RiceUp, que és una
cooperativa membre de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Al mateix temps, el
nou portal és fruit del treball conjunt de multitud de persones vinculades a Justícia i Pau:
equip de govern, persones voluntàries, estudiants en pràctiques, equip tècnic i altres
membres de l’entitat, la qual cosa ha permès ajustar-lo a les necessitats del conjunt de
persones implicades.
Davant dels moments crítics que vivim, cal que tots ens preparem per assumir grans reptes.
Amb aquest nou web, Justícia i Pau afronta el futur més preparada.
Esperem que el nou web t'agradi!.
Cordialment, L'equip de Justícia i Pau
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ISCREB ENTRA EN LA SÈRIE “JOC DE TRONS”
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AcidH.org fa una crida
Campanya de donacions 'Emergència COVID a l'acidH'
AJUDA'NS A SEGUIR ATENENT A PERSONES AMB IL #jotambesocessencial
Gràcies a la teva aportació farem front a la cobertura urgent de Material i Personal. Ara més
que mai, et necessitem
▷ Fes el donatiu d'un Kit (o un altre import):
30 € | KitCOVID Material sanitari
100 € | KitCOVID Bretxa Digital
150 € | KitCOVID Personal
AJUDA'NS A ACONSEGUIR ELS 16.000€
Dóna aquí: https://www.migranodearena.org/reto/21834/kitcovid-il
▷DONANT 100€, HISENDA ET RETORNA 85€ ▷TU APORTES 15€
COMPARTEIX EL REPTE

acidh.org

Fundació Escola Cristiana
FECC INFORMA 27.04.2020 NÚM. 769
Pensant en el desconfinament
Després de les darreres notícies sobre la pandèmia, les fonts oficials han fet públic que la
xifra de contagis i morts amb coronavirus ha entrat en una fase de frenada. Diuen els
experts que, davant les dades dels darrers dies, la corba s’està aplanant.
Aquesta situació ha fet que s’anunciïn ‘mesures de desconfinament’ que, en alguns casos,
ja s’han anat aplicant, com per exemple la sortida dels menors acompanyants, ahir
diumenge, encara que el resultat i grau de compliment real hagi suscitat alguna polèmica.
Sigui com sigui, des de l’Administració ja s’està pensant en plans de retorn. Partint de la
premissa que s’han de valorar amb tota la cautela i prudència del món, ja que tot restarà a
expenses de com evolucioni la pandèmia, us fem noticia de les novetats que el Departament
d’Educació té previstes en aquest sentit i que hem pogut copsar darrerament.
Dimecres passat, dia 22 d’abril, el Conseller va anunciar algunes d’aquestes previsions a la
Comissió d’Educació del Parlament, i ens en fem ressò a l’espera dels plans concrets que,
segons va comentar, pròximament elaborarà el Govern. D’entrada, no va explicitar cap data
concreta de retorn a les aules. Es referí a diferents plans de desconfinament per a una
possible tornada a les aules, uns escenaris amb un seguit de condicionants: “Quan obrim
les escoles, sigui quan sigui, caldrà garantir la distància social entre els alumnes i el
professorat, i entre els mateixos alumnes. Caldrà dotar els centres de les mesures de
protecció i higiene personal que decretin el PROCICAT i les autoritats sanitàries, com
puguin ser gel desinfectant, guants, mascaretes... I finalment, establir un protocol d’actuació
que defineixi quines accions de neteja, descontaminació i seguretat sanitària -prèvies a
l’obertura dels centres i posteriorment- són necessàries”. Un escenari que, sens dubte,
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caldrà explicitar perquè aquestes mesures previstes són de gran incidència i volum material
i organitzatiu.
Pel que fa a la preinscripció, va anunciar que el Departament té previst que es faci de forma
telemàtica, però que per a aquells que no la puguin fer d’aquesta manera, caldrà garantir-li
presencialment. I va precisar dues dates per fer el procés: una, les dues primeres setmanes
de maig. L’altra, la segona quinzena de maig. Un escenari ben proper, que sempre ha
declarat supeditat a la situació derivada de l’estat d’alarma i el nivell de desconfinament.
Pel que fa a la manera de plantejar-la, la FECC discrepa que hagi de ser telemàtica. De
manera general, ha de ser presencial, i així ho hem demanat. També insistim que les
jornades de portes obertes s’han de poder dur a terme, sempre respectant les mesures
sanitàries de rigor. Unes jornades de portes obertes a les quals ja us hem convidat a
avançar de manera telemàtica i que us demanem que les compartiu a la web Tria Escola.
També es referí el conseller Bargalló a l’estat de tramitació dels decrets previstos, el
d’admissió i el de concerts. En aquest sentit va ser molt explícit en comentar que, un cop
s’aixequi la suspensió dels procediments administratius imposada per l’estat d’alarma, el
Departament no es planteja adoptar cap postura d’urgència en l’aplicació, i que caldrà
reobrir períodes de consulta i negociació. Per a la FECC, aquest replantejament no és
negatiu, però cal anar més enllà. Aquesta crisi ha ressaltat de manera molt crua les
deficiències del sistema i aquests projectes de decrets s’han de reconsiderar de manera
radical. Cal una nova perspectiva d’aquestes dues matèries, per a la qual el redactat
proposat no serveix.
Aquestes són les notes més importants extretes de la compareixença a la Comissió
d’Educació, que indiquen la postura de l’Administració, tot i que, al nostre parer, encara
resten molts dubtes sense aclarir.
A les escoles cristianes hem de preparar el retorn a les aules donant-li un significat d’acord
amb el nostre caràcter propi. Hi haurà molts nens i nenes que hauran perdut éssers
estimats, sobretot avis. Hem de poder fer un procés d’acompanyament, d’acomboiar-los en
el dol, en l’esperança i en la pregària. La retrobada amb els i les mestres, els seus amics i
amigues, pot ser un camí de retrobada en la fe i l’esperança al qual ens convida el missatge
de l’Evangeli. Tant de bo que sigui el més aviat possible.

Dossier URC
Continua de les primeres pàgines

Junta directiva
•

Eduard Rei i Puiggrós - President
Caputxins
(elegit president el 20 de març de 2019 - elegit vocal el 18 d’octubre de 2018)

•

Rosa Masferrer i Felip - Vicepresidenta
Religioses de Sant Josep de Girona
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(reelegida vicepresidenta el 16 de març de 2017 - elegida vicepresidenta l’11 de març de
2015 - elegida vocal el 23 d’octubre de 2013)
•

Eduard Pini Barreiro
Escola Pia de Catalunya
(elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)

•

Mercè Arimany Pujol
Hospitalàries de la Santa Creu
(elegida vocal el 20 d’octubre de 2016)

•

Llorenç Puig i Puig
Jesuïtes
(elegit vocal el 20 de març de 2019)

•

Maria Rosa Masramon
Dominiques de l’Anunciata
(elegida vocal el 20 de març de 2019)

•

Lluís Serra i Llansana - Secretari General
Maristes
(ratificat el 5 de novembre de 2008, el 17 d’octubre de 2012 i el 20 de octubre de 2016)

Junta 2017-2018
P. Màxim Muñoz Duran, Claretià. (reelegit president l’11 de març de 2015 - elegit president el 16
de març de 2011 - elegit vicepresident el 7 d'abril de 2007- elegit vocal el 7 d'abril de 2006)
Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de
2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)
Gna. Mercè Arimany Pujol, Hospitàlaria de la Santa Creu (elegida vocal 20 d'octubre de 2016)
Gmà. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)
Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal
l’11 de març de 2015)
Gmà. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)
Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre
de 2012)
Junta 2016-2017
P. Màxim Muñoz Duran, Claretià. (reelegit president l’11 de març de 2015 - elegit president el 16
de març de 2011 - elegit vicepresident el 7 d'abril de 2007- elegit vocal el 7 d'abril de 2006)
Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de
2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)
Gna. Pilar Rovira i Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida vocal el 17 d’octubre de
2012)
Gna. Mercè Arimany Pujol, Hospitàlaria de la Santa Creu (elegida vocal 20 d'octubre de 2016)
Gmà. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)
Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal
l’11 de març de 2015)
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Gmà. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)
Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre
de 2012)

Junta 2014-2015
P. P. Màxim Muñoz Duran, Claretià. (elegit vocal el 13 de març de 2007 - reelegit president l’11 de
març de 2015)
Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de
2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)
Gna. Pilar Rovira i Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida vocal el 17 d’octubre de
2012)
Gmà. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)
Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal
l’11 de març de 2015)
Gmà. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)
Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre
de 2012)

Junta 2013-2014
P. P. Màxim Muñoz Duran, Claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008)
(elegit president el març de 2011)
Gna. M. Eulàlia Freixas Farré. Missionera de la Immaculada Concepció (elegida el 16 de març de
2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)
Gmà. Agustí Borrell Viader, Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)
Gma. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona. (elegida el 23 d’octubre de 2013)
Gmà. Pascual Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)
Gna. Pilar Rovira Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida l’octubre de 2012)
Gmà. Lluís Serra Llansana, Germà Marista. (ratificat el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de
2012)

Junta 2012-2013
P. Màxim Duran, Claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008) (elegit
president el març de 2011)
Gna. M. Eulàlia, Freixas Farré, Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida el 16 de març de
2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)
Gmà. Agustí Borrell Viader, Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)
Gmà. Pascual Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)
Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, Salesiana. (elegida el març de 2011)
Gna. Pilar Rovira Puig, Missioneres de la Institució Claretiana. (elegida l’octubre de 2012)
Gmà. Lluís Serra Llansana, Germà Marista. (ratificat el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de
2012)

Junta 2011-2012
P. P. Màxim Muñoz Duran, claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008)
(elegit president el març de 2011)
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Gna. M. Eulàlia. Freixas Farré, Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida el 16 de març de
2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)
Gmà. Agustí Borrell Viader. Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)
Gna. Mireia Galobart, Religiosa de l’Infant Jesús (elegida el novembre de 2010)
Gmà. Pascual, Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)
Gna. Lourdes Ruiz de Gauna , salesiana. (elegida el març de 2011)
Gmà. Lluís Serra i Llansana, germà marista, secretari general. (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2009-2010
Gna. Cristina Martínez, presidenta
P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident
Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona
Gmà Josep Martí, germà de La Salle
P. Jacint Duran, caputxí
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció
Gmà. Lluís Serra, germà marista, secretari general (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2008-2009
Gna. Cristina Martínez, presidenta
P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident
Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona
Gmà Josep Martí, germà de La Salle
P. Jacint Duran, caputxí
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció
Gmà. Lluís Serra, germà marista, secretari general (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2007-2008
Gna. Cristina Martínez, presidenta
P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident
Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona
Gmà. Josep Martí, germà de la Salle
P. Jacint Duran, caputxí
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció
Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata (vocal fins al març de 2007)
Gmà. Antoni Salat, germà marista, secretari general

Junta 2006-2007
P. Pere Borràs, jesuïta, president (fins al març de 2007)
Gna. Cristina Martínez, presidenta (des de l’abril de 2007)
Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (fins al març de 2007)
P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident (des de l’abril de 2007)
Gmà. Josep Martí, germà de la Salle
P. Jacint Duran, caputxí (des de l’abril de 2007)
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció
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Gmà. Antoni Salat, germà marista, secretari general

Junta 2005-2006
P. Pere Borràs, jesuïta, president
Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta
Gna. Cristina Martínez, teresiana
Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu (fins al març de 2006)
P. Màxim Muñoz, claretià (des de l’abril de 2006)
Gmà. Joan Codina i Giol, salesià
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció
Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2004-2005
P. Pere Borràs, jesuïta, president
Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (des d’abril de 2004)
Gna. Cristina Martínez, teresiana (des del març de 2004)
Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu
Gmà. Joan Codina, claretià
Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna (fins al març de 2005)
Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció (des de l’abril de 2005)
Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2003-2004
P. Pere Borràs, jesuïta, president
Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (fins al març de 2004)
Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (des d’abril de 2004)
Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu
Gmà. Joan Codina, claretià
Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona (fins al març de 2004)
Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2002-2003
P. Pere Borràs, jesuïta, president
Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta
P. Domènec Valls, salesià (fins al març de 2002)
Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu (des del 8 d’abril de 2002)
Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona
Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna
Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general
Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE

Junta 2001-2002
P. Enric Castells, caputxí, president
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Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül, vicepresidenta (fins al 12 de març
de 2001)
Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (des del 2 d’abril de
2001)
P. Domènec Valls, salesià
Gmà. Emili Turú, germà marista
Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona
Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna
Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general
Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE

Junta 2000-2001
P. Enric Castells, caputxí, president
Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (des d’abril de 2001)
Gmà. Emili Turú, germà marista
Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna
P. Domènec Valls, salesià
Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona
Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general
Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE, equip de secretaria

Junta 1999-2000
P. Enric Castells, caputxí, president
Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül, vicepresidenta (des de maig de
2000)
Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de Sant Josep de Girona
Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes
Gmà. Emili Turú, germà marista
Gna. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria
Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general

Junta 1998-1999
P. Andreu Trilla, escolapi, president
Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat – vedruna, vicepresidenta
Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes
P. Enric Castells, caputxí
Gna. Benita de la Cuerda, filla de Sant Josep
Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1997-1998
P. Andreu Trilla, escolapi, president
Gna. Lourdes Taberner, concepcionista, vicepresidenta
Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes
P. Josep Gendrau, franciscà
58 | 66

Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres
Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat - vedruna
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1996-1997
P. Andreu Trilla, escolapi, president
Gna. Lourdes Taberner, concepcionista, vicepresidenta
Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes
P. Josep Gendrau, franciscà
Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat - vedruna
Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1995-1996
P. Andreu Trilla, escolapi, president
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària, vicepresidenta
G. Fèlix Rodríguez, germà marista
P. Josep Gendrau, franciscà
Gna. Lourdes Taberner, concepcionista
Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1994-1995
P. Andreu Trilla, escolapi, president
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària, vicepresidenta
Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista
P. Josep Gendrau, franciscà
Gna. Lourdes Taberner, concepcionista
Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1993-1994
Gna. Núria Casas, Lestonnac, presidenta
Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista, vicepresident
P. Josep Gendrau, franciscà
P. Andreu Trilla, escolapi
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1992-1993
Gna. Núria Casas, Lestonnac, presidenta
P. Joan Botam, caputxí, vicepresident
P. Andreu Trilla, escolapi
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Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabell Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1991-1992
P. Joan Botam, caputxí, president
Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta
P. Oriol Tuñí, jesuïta
P. Andreu Trilla, escolapi
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1990-1991
P. Joan Botam, caputxí, president
Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta
P. Oriol Tuñí, jesuïta
Gmà. Ramon Benseny, germà marista
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1989-1990
P. Joan Botam, caputxí, president
Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta
P. Oriol Tuñí, jesuïta
Gmà. Ramon Benseny, germà marista
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1988-1989
P. Joan Botam, caputxí, president
Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta
P. Oriol Tuñí, jesuïta
Gmà. Ramon Benseny, germà marista
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1987-1988
P. Joan Botam, caputxí, president
Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresident
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P. Jordi Pijoan, claretià
Gmà. Ramon Benseny, germà marista
Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1986-1987
P. Josep Castellà, carmelita descalç, president
Gna. Feli Fernández, escolàpia, vicepresidenta
Gna. Núria Casas, Lestonnac
P. Jordi Pijoan, claretià
Gmà. Ramon Benseny, germà marista
Gna. Antònia Bonet, carmelita de la caritat – vedruna
P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1985-1986
P. Josep Castellà, carmelita descalç, president
Gna. M. Carme Passolas, dominica de la Presentació, vicepresidenta
Gna. Feli Fernández, escolàpia
P. Jordi Pijoan, claretià
Gmà. Lluís Diumenge, La Salle
Gna. Antònia Bonet, carmelita de la caritat – vedruna
Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1984-1985
P. Josep M. Balcells, escolapi, president
Gna. M. Carme Passolas, dominica de la Presentació, vicepresident
Gna. Feli Fernández, escolàpia
P. Jordi Pijoan, claretià
Gmà. Lluís Diumenge, La Salle
Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata
Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1983-1984
P. Ignasi Salvat, jesuïta, presidente
Hna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta
P. Josep M. Balcells, escolapio
Hno. Lluís Diumenge, La Salle
Hna. Montserrat Caselles, dominica de la Anunciata
Hna. Montserrat Gavín, carmelita de la caridad – vedruna, secretaria general

Junta 1982-1983
P. Ignasi Salvat, jesuïta, president
Gna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta
P. Josep M. Balcells, escolapi
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Gna. Feli Fernández, escolàpia
Gmà. Lluís Diumenge, La Salle
Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata
Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1981-1982
P. Alfred Roca, salesià, president
Gna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta
P. Ignasi Salvat, jesuïta
Gna. M. Isabel Clemente, Lestonnac
Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata
P. Josep M. Balcells, escolapi
Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1980-1981
P. Alfred Roca, salesià, president
Gna. M. Lluïsa Salvadó, Sagrada Família d’Urgell, vicepresidenta
P. Ignasi Salvat, jesuïta
Gna. M. Isabel Clemente, Lestonnac
Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata
P. Josep M. Balcells, escolapi
Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Membres URC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoratrius | Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat, A.A.S.C
Agustines Missioneres, A.M.
Agustins | Orde de Sant Agustí, O.S.A.
Angèliques | Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Sants Àngels, RR. Ang.
Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot, A.P.C.S.
Avemarianes | Operaries del Diví Mestre, O.D.M.
Barnabites | Clergues Regulars de Sant Pau, CC.RR.S.P.
Benedictins, O.S.B.
Betània | Missioneres Germanes de Betània, M.G.B.
Camils | Ordre dels Ministres dels Malalts, M.I.
Caputxines de la Mare del Diví Pastor, C.M.D.P.
Caputxins | Ordre de Framenors Caputxins, O.F.M. Cap.
Carmelites de Sant Josep | Germanes Carmelites de Sant Josep, G.C.S.J.
Carmelites Descalços | Orde dels Germans Descalços de la Benaurada Verge Maria del
Mont Carmel, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, O.C.D.
Carmelites Missioneres , C.M.
Carmelites Missioneres Teresianes, C.M.T.
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Carmelites Tereses de Sant Josep | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, C.T.S.J.
Carmelites | Orde del Carme, O. Carm.
Cartoixans | Orde de la Cartoixa, O. Cart.
Cistercencs | Orde del Cister, O. Cist.
Claretians | Missioners Fils de l'Immaculat Cor de Maria, C.M.F.
Combonians | Missioners Combonians del Cor de Jesús, M.C.C.J.
Companyia de Maria | Companyia de Maria Nostra Senyora, O.D.N.
Companyia del Salvador | Germanes de la Companyia del Salvador
Comunitat Intercongregacional
Comunitat Monàstica de Santa Maria del Mas Blanc
Concepcionistes, M.I.C.
Concepcionistes Missioneres | Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament
Cooperadores Parroquials de Crist Rei, C.P.C.R.
Corazonistas | Germans del Sagrat Cor de Jesús, S.C.
Darderes | Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, F.M.N.
Dominics | Orde de Predicadors, O.P.
Dominiques de l'Anunciata, D.A.
Dominiques de la Presentació | Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la
Santíssima Verge, O.P.
Domiques de l'Ensenyament | Dominiques de l'Ensenyament de la I.C., D.E.I.C.
Esclaves de Crist Rei, E.C.R.
Esclaves de Maria Immaculada, E.D.M.
Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, A.C.I.
Esclaves | Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, C.M.A.
Escolàpies | Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies
Escolapis | Ordre Clergues Regulars Pobres de la Mare de Déu de l'Escola Pia, Sch. P.
Felipons | Oratori de Sant Felip Neri, C.O.
Filipenses | Religioses Filipenses Missioneres d'Ensenyança, R.F.
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, F.C.
Filles de la Verge dels Dolors, FF.V.D.
Filles de Sant Josep , F.S.J.
Filles de Santa Maria de Leuca
Filles de Santa Maria del Cor de Jesús, F.D.N.S.C.
Filles del Cor de Maria
Filles del Diví Zel , F.D.Z.
Filles del Sagrat Cor de Jesús
Fills de la Sagrada Familia | Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep, S.F.
Franceses | Germanes de la Misericordia de Moissac
Franciscanes Auxiliars Laiques de les Missions
Franciscanes de la Divina Pastora | Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor,
F.M.M.D.P.
Franciscanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria
Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció, F.M.I.C.
Franciscanes Missioneres de Maria, F.M.M.
Franciscans Conventuals |Orde de Frares Menors Conventuals, O.F.M. Conv
Franciscans de la Creu Blanca | Germans Franciscans de la Creu Blanca, FCB
Franciscans del TOR | Tercera Orde Regular de Sant Francesc, TOR
Franciscans | Orde de Frares Menors, O.F.M.
Gabrielistes | Germans de la Instrucció Cristiana de Sant Gabriel, S.G.
63 | 66

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Germanes de l'Amor de Déu
Germanes de l'Àngel de la Guarda, S.A.C.
Germanes de la Caritat de Santa Anna
Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de Jesús
Germanes de la Consolació | Germanes de Nostra Senyora de la Consolació
Germanes de la Doctrina Cristiana , G.D.C
Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, S.F.
Germanes de la Sagrada Família de Bordeus, S.F.B.
Germanes de la Sagrada Família de Villefranche-Rouergue
Germanes de la Santíssima Trinitat, S.T.
Germanes del Bon Salvador | Institut Filles del Bon Salvador de Caen, B.S.
Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver
Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, H.S.C.
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, H.H.S.C
Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre
Germanetes de l'Assumpció, H.A.
Germanetes de Nazaret
Germanetes dels Ancians Desemparats
Germans de la Sagrada Familia | Germans de la Sagrada Familia de Belley, F.S.F.
Germans de la Salle | Germans de les Escoles Cristianes, F.S.C.
Germans de Sant Camil | Missioners dels Malalts Pobres, G.M.M.P.
Germans de Sant Joan de Déu | Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, O.H.
Germans Maristes | Germans Maristes de l'Ensenyament, FMS
Germantes dels Pobres, P.S.D.P.
Infant Jesús | Institució Caritativa Sant Nen Jesús
Institut de Germanes de Sant Francesc d'Assís
Instituto Filles del Cor de Maria, F.C.M.
Jesuïtes | Companyia de Jesús, S.J.
Jesuïtines | Filles de Jesús, F.I.
Josefines de Vic | Germanes Josefines de la Caritat, G.J.C.
Legionaris de Crist | Congregació Legionaris de Crist, L.C.
Marianistes | Filles de Maria Immaculada, F.M.I.
Mercedàries de la Caritat, M.C.
Mercedaris | Orde de la Benaurada Verge Maria de la Mercè, O. de M.
Mínims I Orde dels Mínims, O.M.
Mínims | Orde dels Mínims, O.M.
Missioneres de la Mare de Déu del Pilar
Missioneres Claretianes | Missioneres Claretianes de Maria Immaculada
Missioneres Cordimarianes | Missioneres Filles del Cor de Maria, M.C.
Missioneres Croades de l'Església, M.C.E.
Missioneres de Crist Jesús, M.C.J.
Missioneres de Jesús, Maria i Josep, M.J.M.J.
Missioneres de la Institució Claretiana, M.I.C.
Missioneres de la Madre Teresa de Calcuta | Missioneres de la Caritat, M.C.
Missioneres de Natzaret | Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, M.S.F.N.M.N.
Missioneres del Cor de Maria
Missioneres del Santíssim | Missioneres del Santíssim Sagrament i de Maria Immaculada
Missioneres dels Sagrats Cors | Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, MM.SS.CC.
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Missioners del Sagrat Cor | Missioners del Sagrat Cor de Jesús, M.S.C.
Missioners del Sagrats Cors | Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, MM.SS.CC.
Missioners Espiritans | Congregació del Sant Esperit, C.S.Sp.
Monges Alemanyes | Congregació de Jesús, C.J.
Natzarenes | Missioneres Eucarístiques de Natzaret, M.E.N.
Oblates | Oblates del Santíssim Redemptor , O.S.R.
Obra de la Visitació de Nostra Senyora
Pares Maristes | Societat de Maria Pares Maristes, S.M.
Passionistes | Congregació de la Passió de Jesucrist, C.P.
Paulines | Pia Societat de les Filles de Sant Pau, F.S.P.
Paüls | Congregació de la Missió, C.M.
PICPUS | Congregació dels Sagrats Cors , SS.CC.
Pies Deixebles del Diví Mestre, P.D.D.M.
Redemptoristes | Congregació del Santíssim Redemptor, C.SS.R.
Religioses de l'Assumpció
Religioses de l'Infant Jesús I Dames Negres
Religioses de la Immaculada Concepció de Castres
Religioses de la Mare de Déu de la Merced , R.M.M.
Religioses de Sant Josep de Girona, R.S.J.
Religioses del Bon Pastor | Religioses de la Caritat del Bon Pastor, R.B.P.
Religioses del Sagrat Cor | Societat del Sagrat Cor de Jesús
Religioses Jesús-Maria, R.J.M.
Religioses Puresa de Maria Santíssima, R.P.
Reparadores | Congregació de Maria Reparadora, M+R
Rogacionistes | Rogacionistes del Cor de Jesús, R.C.J.
Salesianes | Filles de Maria Auxiliadora, F.M.A.
Salesians | Societat de Sant Francesc de Sales, S.D.B.
Sant Josep de la Muntanya | Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, M.D.
Sant Pere ad Víncula | Congregació de Sant Pere ad Víncula , S.P. ad V.
Servei Domèstic | Religioses de Maria Immaculada, R.M.I.
Serventes de Jesús de la Caritat
Serventes de la Passió, S.+P.
Serventes de Maria Ministres dels Malalts, S. de M.
Serventes de Sant Josep, S.S.J.
Serventes del Sagrat Cor de Jesús, S.C.J.
Somascs | Clergues Regulars de Somasca , C.R.S.
Teatines de la Immaculada Concepció, R.T.
Teatins | Clergues Regulars Teatins, C.R.
Teresianes | Companyia de Santa Teresa de Jesús, S.T.J.
Trinitàries | Religioses Terciàries Trinitàries, RR.TT.
Trinitaris | Orde de la Santissima Trinitat i dels Captius, O.SS.T.
Vedrunes | Carmelites de la Caritat, C.C.V.
Verbum Dei | Fraternitat Missionera Verbum Dei, F.V.D.
Xaverianes | Institució Xaveriana

* Vida contemplativa i monástica
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Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

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

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

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