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Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 

29 de juliol de 2020 

 

Tres nomenaments a l’URC 

La junta directiva en sessió celebrada l’11 de juny va nomenar Llorenç Puig, jesuïta, com 

a nou secretari general de l’URC per a un primer quadrienni. A més, en sessió celebrada 

ahir, va nomenar Maria Rosa Olivella, salesiana, com a administradora de l’URC, també 

per a un primer quadrienni. En ambdós casos, d’acord amb els Estatuts de l’URC. També 

ahir, la junta directiva va nomenar Ana Mª Díaz, carmelita missionera, com a responsable 

de l’àrea de formació de l’URC. Aquests nomenaments es produeixen per la finalització del 

tercer quadrienni  de Lluís Serra i Llansana, marista, en l’exercici d’aquestes 

responsabilitats. Després, doncs, de 12 anys, ha expressat el desig de poder finalitzar 

aquesta etapa el pròxim 31 d'agost. 

 

La junta directiva agraeix al germà Lluís Serra la seva dedicació plena a l’URC durant aquest 

llarg període i als maristes les facilitats donades, així també al nou equip, que assumirà les 

seves responsabilitats a partir de 1 de setembre, i a les seves respectives congregacions 

por la disponibilitat al servei de la vida religiosa a Catalunya. 

 

Llorenç Puig i Puig, jesuïta. Nascut a Barcelona i físic de formació, va entrar al noviciat 

l'any 1998, a Saragossa. Després dels estudis de teologia a la FTC i el Centre Sèvres de 

París i les experiències de formació corresponents, va ser director de Cristianisme i Justícia 

fins l'any 2014, on va passar a ser el Delegat de la Plataforma Apostòlica de Catalunya de 

la Companyia de Jesús, fins el 2020. Membre de la Junta de la URC des del 2014 al 2018 

i del 2019 fins el 2020. 

Maria Rosa Olivella i Solé, salesiana. Nascuda a Barcelona el 30 de desembre de 1944. 

El 1969 comença la vida salesiana (Institut Filles de Maria Auxiliadora) al servei dels nois i 

noies en diferents missions dintre la Província com a Mestre, Professora de BUP i Formació 

professional, Comunitat d’inserció, Coordinació provincial de pastoral, Provincial (1996-

2001), Titular d’una escola i Ecònoma provincial (2007-2017). 

Ana Mª Díaz i Martínez, carmelita missionera. Nascuda a Barcelona. Formació universitària 

en Filologia hispànica i francesa i en Ciències Religioses. Ha treballat en el camp de la 

docència a Catalunya, Romania i La Rioja. La seva activitat pastoral actual està centrada 

en l’acompanyament espiritual personalitzat, l'organització i realització d'Exercicis 

Espirituals en grup i individuals -modalitat intensiva, en la vida quotidiana i per Internet-, a 

la proposta i intervenció en xerrades i recessos per al creixement i personalització de la fe, 

a més del Diàleg Interreligiós i Cultural. 

 

 

 

La UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC) és la conferència de superiors i 

superiores majors dels  Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica amb 

presència a les diòcesis de Catalunya.  

NOTA DE PREMSA 
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Una cursa de relleus: passar el testimoni 
 
El DIEC2 defineix la paraula “testimoni” de la manera següent: “Tub lleuger que l’atleta 
porta a les mans en les curses de relleus i que, en un punt determinat del recorregut, cedeix 
al següent atleta del mateix equip.” La victòria només és possible si el darrer atleta de 
l’equip arriba amb el testimoni a les mans. El testimoni, en el nostre cas, és la institució de 
l’URC, i els atletes les diverses persones que al llarg del temps han rebut la responsabilitat 
d’encapçalar l’URC a través de la presidència, les juntes directives, la secretaria, 
l’administració, el CEVRE, així com d’altres instàncies de servei.  

 

En el meu cas, el 31 d’agost passaré el testimoni al P. Enric Puig, a la Gna. Maria Rosa 
Olivella i a la Gna. Ana Mª Díaz. Varia la distribució de feines, però el testimoni  és el mateix. 
Portem el tresor de l’URC a les nostres mans. De res no serviria que un atleta arribi molt 
ràpid al seu punt de traspàs si no porta el testimoni. No es tracta de cap promoció personal, 
sinó d’un servei intercongregacional en el si de l’Església i de la societat. Més que una 
feina, és una missió, que cal interpretar a través de les paraules de Jesús: “Així també 
vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: "Som uns servents que no 
mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer." (Lc 17,10). 

Hi ha congregacions molt conscients de la importància del testimoni (l’URC) en la vida 
consagrada i en la vida religiosa a Catalunya. No es tracta només d’una predisposició 
favorable, sinó d’una crida conciliar a viure intercongregacionalment en comunió. La 
presència d’una congregació a casa nostra sense aquest esperit de comunió i de compartir 
amb les altres congregacions els seus goigs i esperances, els seus dolors i dificultats, està 
mancada d’un element clau com recorda el document “Perfectae Caritatis”, n. 23, del Concili 
Vaticà II. La cursa continua amb nous atletes, però amb el mateix testimoni. 

D’entrada 
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Fidelitat 
 
«El do de la fidelitat. L’alegria de la perseverança» és el document que ha publicat fa poc 
la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica 
(CIVCSVA). L’origen d’aquesta reflexió respon a la preocupació per la no-continuïtat de 
religioses i religiosos en el seu camí vocacional. El papa Francesc va utilitzar una expressió 
tan gràfica com impactant en qualificar aquest fet d’hemorràgia, tot i que, en percentatge, 
respon només a un 0,3% del col·lectiu. Es tracta d’una realitat complexa que mereix un 
estudi a fons. No hem de descartar que, de vegades, per fidelitat no s’ha perseverar en 
l’equivocació si és el cas. 

Quan deixem la superfície dels 
problemes i ens submergim en les 
arrels profundes, observem que, 
més enllà de les decisions 
personals, es veuen afectades les 
estructures antropològiques. Cada 
col·lectiu tindrà les seves 
particularitats, però tots ells tenen 
punts en comú. La confrontació 
filosòfica entre Parmènides, que 
dona suport a la permanència de 
l’ésser, i Heràclit, que sosté el 
devenir i el canvi, aflora una altra 
vegada en la nostra cultura 
contemporània. Actualment, el 
ritme vertiginós de les 

transformacions tecnològiques ens instal·la en el pensament d’Heràclit. Com canta 
Mercedes Sosa en Todo cambia: «Así como todo canvia que yo cambie no es 
extraño.» Feines per a tota la vida, iniciar i acabar la vida laboral a la mateixa empresa... 
abans es reputava com un mèrit. Ara potser es veuria com una incapacitat de córrer riscos 
i tancar-se a millores. Les mateixes opcions de vida, com el matrimoni, deixen de ser 
permanents per abocar-se a separacions i divorcis. L’adscripció a partits polítics pot variar 
segons circumstàncies i interessos. 

La fidelitat està relacionada amb la fe, amb creure fermament en l’opció realitzada i amb 
mantenir el compromís adquirit. Implica lleialtat, perserverança, constància... sense deixar-
se sacsejar pels vaivens de la vida. Fidelitat a la mateixa consciència. En la vida 
consagrada, en la vida cristiana, la «conversió» sempre es realitza en nom de la fidelitat. 

 

 

Escurçar la distància 

  
Els drets humans i els drets dels pobles constitueixen un punt crucial de referència per a 
tota actuació personal, social i política. El Compendi de la Doctrina Social de l’Església en 
parla. Es tracta d’un dels documents eclesials més importants, i a la vegada més 
desconeguts. Recullo tres afirmacions contingudes al número 158. Primera: «La 
proclamació solemne dels drets de l’home es veu contradita per una dolorosa realitat de 
violacions.» Segona: «Malauradament existeix una distància entre la “lletra” i l’”esperit” dels 
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drets de l’home.» Tercera: «Omplir la distància entre la lletra i l’esperit» és l’afirmació que 
propugna un objectiu de gran abast. 

 

És molt important que els drets humans i els drets dels pobles estiguin ben clars i definits, 
però la seva inclusió en Constitucions i textos legislatius no en garanteix el compliment. 
Sovint, n’evidencia l’«incompliment». La realitat mostra la quantitat de violacions que 
pateixen, tant pels que els vulneren directament com pels que diuen que els defensen, 
situació aquesta especialment greu quan la infracció va a càrrec dels poders públics. La 
proposta és escurçar la distància entre lletra i esperit. En els últims anys, aquesta distància 
s’ha allargat fins a nivells preocupants. La pandèmia pot ser una nova ocasió per retallar 
drets. Amb el mantra de la seguretat i de la salut, es poden mutilar drets sense que es noti 
gaire. N’hi ha prou de posar en marxa alguna maniobra de distracció per aconseguir-ho. 

Si el preu de la unitat es basa en la violació constant dels drets humans i els drets dels 
pobles, la democràcia s’afeblirà i s’ampliarà l’espai de la repressió. Solucions a curt termini, 
que a la llarga es descobriran equivocades i nocives. Els vents mediàtics que bufen 
enalteixen alguns èxits aparents, acompanyats pel menypreu de drets humans. El problema 
és que ens hi estem acostumant, com si fos un virus inoculat a les neurones. La denúncia 
és indispensable. En cas contrari, caurem en la complicitat. 

 

Lluís Serra Llansana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest és el darrer Horeb del curs 2019-2020, ja que el mes d’agost representa un temps de pausa i de 

descans. Oportunament, podreu rebre algún Servei d’Orientació (com els nums. 313 i 314 aquí 

anunciats) o alguna tramesa d’aspectes concrets, però sense el compromís que hem mantingut cada 

dijous des del mes de setembre sense interrupció de posar a les vostres mans o en les vostres pantalles 

aquest informatiu. Enguany, hem fet un servei excepcional durant els mesos inicials de la pandèmia, 

en la fase de confinament general i de major mortalitat, a través de textos seleccionats durant més de 

cent dies sense interrupció. 

Gràcies pel vostre acolliment i interès. Bon estiu i bones vacances!!! 



6 | 64 

 

VATICÀ 
 

 

campaña “Cada anciano es tu 

abuelo” 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 

¡Usa la fantasía del amor: llámales por teléfono o por video, escúchales! 

#sendyourhug 

 

Es posible superar el aislamiento de las personas mayores, incluso observando 
rigurosamente las normas sanitarias en relación al Covid-19. 

 

La pandemia ha afectado en modo particularmente duro a las personas mayores y ha 
interrumpido los ya débiles lazos entre las generaciones, pero respetar el distanciamiento 
no quiere decir aceptar un destino de soledad y abandono. 

 

Por ello, a raíz de las palabras que el papa Francisco pronunció después del Ángelus, el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida lanza la campaña “Cada anciano es tu 
abuelo” para invitar a los jóvenes de todo el mundo a hacer un gesto de ternura hacia las 
personas mayores que se sienten solas, porque “¡cada persona mayor sola es tu abuelo y 
tu abuela y te necesita!” 
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En estos meses, muchas conferencias episcopales, asociaciones y fieles, con “la fantasía 
del amor”, han encontrado el modo de llevar a las personas mayores solas la cercanía de 
las comunidades eclesiales. Hemos recibido noticias de llamadas por teléfono, por internet, 
a través de las redes sociales – incluso serenatas a los huéspedes de las casas de reposo 
– realizadas por los jóvenes para interrumpir la soledad de tantas personas obligadas por 
la pandemia a permanecer en sus casas o encerradas dentro de las estructuras 
residenciales. 

 

En esta fase de la campaña, y respetando las normas de salud en vigor en los distintos 
países, se invita a llegar virtualmente a las personas mayores más solas del propio barrio 
o de la parroquia y enviarles un abrazo, como ha dicho el Papa, a través de una llamada 
por teléfono, una videollamada o el envío de una imagen. Siempre que sea posible – o 
cuando la emergencia sanitaria lo permita – invitamos a los jóvenes a concretar aún más el 
abrazo, yendo a visitar personalmente a las personas mayores. 

 

La campaña está asociada con el hashtag #sendyourhug para difundir la iniciativa. Los post 
más significativos se divulgarán en las redes sociales del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida @laityfamilylife. 

 

Nuestra esperanza es que, también desde esta campaña, se pueda cumplir el deseo del 
papa Francisco, que escribió: “Esto es lo que yo quisiera: un mundo que viva un nuevo 
abrazo entre los jóvenes y las personas mayores (Introducción al libro "La sabiduría del 
tiempo")”. 

 

En la memoria de santos Joaquín y Ana, los “abuelos” de Jesús, quisiera invitar a los 
jóvenes a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, sobre todo a los que están más 
solos, en las casas y en las residencias, los que desde hace muchos meses no ven a sus 
seres queridos. 

 

¡Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo! ¡No les dejéis solos! 
Usad la fantasía del amor, haced llamadas, videollamadas, enviad mensajes, escuchadles 
y, donde sea posible respetando las normas sanitarias, id a visitarlos. Enviadles un abrazo. 
Ellos son vuestras raíces. 

 

Un árbol separado de las raíces no crece, no da flores ni frutos. Por esto es importante la 
unión y la conexión con vuestras raíces. “Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que 
tiene sepultado”, dice un poeta de mi patria. Por esto os invito a dar un aplauso grande a 
nuestros abuelos, ¡todos! 

 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

27 de julio de 2020 
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Servei de Documentació: 
« Laudato si' Año Aniversario Especial 2020-2021» 

 

 

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

 

 

Autor 
Dicasteri per a la Promoció del Desenvolupament Humà 
Integral 

313 

Títol Laudato si' Año Aniversario Especial 2020-2021 

Font 
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploa
ds/2020/6/2LAUDATO_SI_Spanish_Web_1_.pdf 

Publicat 30 de juliol de 2020 
 

 
 
 

Un año de celebraciones de la encíclica  

del papa Francisco  

sobre el cuidado de la casa común 

 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Servei de Documentació: 
« Humana Communitas en la era de la pandemia: Consideraciones 

intempestivas sobre el renacimiento de la vida » 
 

 

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

 

 

Autor Pontifícia Acadèmia per a la Vida 

314 

Títol 
Humana Communitas en la era de la pandemia: 
Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de 
la vida 

Font http://www.vatican.va 

Publicat 30 de juliol de 2020 
 

 

 
 

PONTIFÍCIA ACADÈMIA PER A LA VIDA  

HUMANA COMMUNITAS EN LA ERA DE LA PANDEMIA: 

CONSIDERACIONES INTEMPESTIVAS 

SOBRE EL RENACIMIENTO DE LA VIDA 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

 

Les immatriculacions 
La Conferència Episcopal Tarraconense  

 

Conferència Episcopal Tarraconense 

23 juliol 2020 

 

1. Les deu Diòcesis amb seu a 
Catalunya que formen la Conferència 
Episcopal Tarraconense, pel que fa al 
tema de les immatriculacions, sempre 
han seguit el procés legal vigent, 
sense cercar privilegis. No han actuat 
en cap moment de manera arbitrària i 
han documentat tot el que els 
constava com a propi. L’Església no 
s’ha apropiat de res que no fos seu. 

 

Cal tenir en compte que una “immatriculació” és la primera inscripció d’una finca en el 
Registre de la Propietat i és necessari que cap particular o entitat la tingués registrada 
abans. Cada vegada que una Diòcesi ha registrat un immoble, ha presentat la 
documentació de prova de la titularitat eclesial,  d’acord sempre amb la legalitat vigent, 
i amb la supervisió professional dels tècnics del Cadastre i dels Registradors de la 
propietat.  

 

2. Les immatriculacions s’han dut a terme després que entre 1861 i 1998 no es poguessin 
inscriure temples destinats al culte catòlic, perquè es considerava de pública notorietat 
la possessió de l’Església sobre aquells temples. El 1998 es considerà inconstitucional 
aquesta prohibició i es van poder registrar els béns fins el 2015, amb la forma legal 
d’inscripció per “certificació”. 

 

3. En el cas de possibles errors en les immatriculacions, les Diòcesis amb seu a Catalunya 
estan obertes al diàleg amb els interessats i a resoldre-ho de forma amistosa. Si no hi 
hagués acord, sempre es podria recórrer als tribunals de justícia competents. 

 

4. Els béns immatriculats han estat i estan a disposició dels fidels, ja que no pertanyen a 
cap Rector o Bisbe a títol personal, que només són administradors d’aquests béns. 
Aquestes propietats són de les comunitats de fidels cristians i estan al servei del conjunt 
de la societat. 

 

Tarragona, 23 de juliol de 2020 
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Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona amb motiu 

de la celebració de l’Eucaristia pels difunts durant el 

temps de confinament 

 

Església de Barcelona 

26 juliol 2020  

 

Recordem que aquesta 
tarda a les 19.00 h a la 
Basílica de la Sagrada 
Família se celebrarà una 
Missa en record dels nostres 
germans i germanes difunts durant el temps de confinament provocat pel coronavirus i que 
no van poder comptar amb el comiat merescut. A més de pregar per l’etern descans dels 
nostres difunts, en aquesta celebració s’oferirà també una acció de gràcies a Déu pels qui 
tant van fer per tractar de vèncer la pandèmia. 

 

 
Els recordem que només podran assistir presencialment els familiars dels difunts, els 
representants dels sectors de l’alimentació, de les residències d’ancians, dels tanatoris, dels 
cementiris, dels periodistes i venedors de premsa, dels hotelers, de les entitats caritatives, 
de les autoritats que així ho desitgin i altres persones que comptin amb la invitació que han 
rebut durant les últimes setmanes. 

 

A més del compliment de totes les mesures sanitàries vigents que han estat considerades 
suficients per l’administració pública per a l’obertura ahir i avui de la Sagrada Família als 
turistes, d’acord amb la insistent invitació de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya per reactivar la vida econòmica, els informem que per a la celebració 
d’aquesta tarda s’ha previst la mesura addicional de prendre la temperatura a cada persona 
que entri al temple de la Sagrada Família. 
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En tot cas, els recordem que aquesta celebració serà retransmesa en directe pel canal 8 
TV, per 13 TV i per Ràdio Estel (106.6 FM). 

 

Tot i que s’ha obert aquest cap de setmana la Basílica de la Sagrada Família als turistes, 
atenent la petició de l’administració autonòmica i local, amb gran dolor hem de dir que, de 
moment, no se’ns ha notificat d’acord amb el dret vigent una resolució que compleixi els 
requisits de la legalitat ordinària. Aquesta petició, que es va fer seguint les indicacions de la 
Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, 
va ser presentada formalment davant l’Ajuntament d’aquesta ciutat el passat dia 21 de juliol. 
Prèviament, en data 2 de juliol de 2020, havia estat comunicada a la Basílica de la Sagrada 
Família l’autorització de la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya per a 
la celebració d’aquesta Eucaristia pels difunts durant el temps de pandèmia. 

Així mateix, tampoc hem aconseguit que es canviés la previsió establerta en la Resolució 
SLT/1746/2020, de 17 de juliol, que va emetre la Conselleria de Salut per la qual es limitava 
a 10 persones l’assistència als actes religiosos. És una previsió que ens sembla injusta i 
discriminatòria tenint en compte que hem estat molt acurats i respectuosos per mantenir les 
normes sanitàries exigides per als espais tancats, presentades en tot moment a 
l’Administració, comptant amb el vistiplau dels metges i, sobretot, tenint en compte que per 
a altres locals interiors més reduïts s’admet un aforament del 50%. 
 

Davant d’aquesta situació, demanem a les persones que vulguin participar presencialment 
en la celebració de la Missa que considerin la conveniència d’assistir o participar a través 
dels mitjans de comunicació indicats. En tot cas els assegurem que aquesta tarda les 
mesures aplicades a la Sagrada Família seran, fins i tot, més rígides que les aplicades des 
d’ahir al matí a les visites de turistes i que l’aforament serà del 23% de l’aforament legal 
màxim. 
 

Davant del poc previsible canvi d’actitud de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, durant els pròxims dies iniciarem les accions legals oportunes contra 
l’arbitrarietat i la indefensió que sofreixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte, 
constitucionalment protegits. 
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Manifest del GTER, contra la limitació 

d’assistència als serveis religiosos pel 

coronavirus 
 

GTER 

23 juliol 2020 

 

El Grup de Treball Estable de Religions (GTER) ha fet públic un comunicat en el qual mostra 
la seva disconformitat sobre la limitació d’aforament en l’assistència als serveis religiosos. 
Aquesta mesura, entre d’altres, ha estat recomanada pel PROCICAT després que s’hagin 
produït diversos rebrots de Covid-19 arreu del territori. 
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Com s’ha arribat a l’enfrontament 

públic entre Torra i Omella? 
 

Jordi Llisterri 

Catalunya Religió 27/07/2020 

 

Com s’ha arribat a un enfrontament obert entre la Generalitat i l’arquebisbat de Barcelona? 
Més visiblement amb el president de la Generalitat i l'arquebisbe de Barcelona? Hi ha dos 
factors que expliquen perquè el que podria ser una tempesta en un got d’aigua ha acabat 
sent un xoc de trens. Un factor de caire més polític i personal i un de caire més institucional 
i administratiu. 

 

Tots dos factors s’ajunten perquè finalment acabi malament: que el cardenal Joan Josep 
Omella presideixi una missa de difunts aquest diumenge amb alguns centenars de 
persones en ple rebrot de la pandèmia a l’àrea metropolitana i que no estava autoritzada 
pel Procicat. Que l’arquebisbat anunci mesures legals contra la Generalitat. I que el 
president Quim Torra aquest dilluns al matí en una roda de premsa anunciï que ha donat 
instruccions a la consellera de Salut per obrir un expedient sancionador a l’arquebisbat de 
Barcelona per haver vulnerat una resolució del Procicat. 

 

Però el president Torra ha anat més enllà i, repreguntat sobre el tema en la roda de premsa, 
ha afirmat: “Com a president de la Generalitat em sembla molt bé que el cardenal Omella 
apel·li a la llibertat de culte religiós, però lamento que durant tots aquests anys s’hagi oblidat 
de la Constitució quant als drets fonamentals. I que, a més de la Constitució, hi ha unes 
cartes de Drets Humans que protegeixen la llibertat d’expressió i la llibertat de manifestació 
i concentració. I lamento que durant tots aquests anys el cardenal Omella no hagi alçat ni 
una sola vegada la veu per a condemnar la repressió que viu Catalunya”. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/enfrontament-public-torra-omella
https://cruxnow.com/church-in-europe/2020/07/barcelona-cardinal-holds-mass-in-defiance-of-government-order/
https://www.youtube.com/watch?v=uWrp1BML66U
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Unes hores abans, el president Carles Puigdemont carregava també personalment contra 
Omella a TV3 parlant del seu paper l’octubre del 2017: “No es va comportar com un home 
d'Església. Es va comportar com un home d'Estat. I això em sembla inacceptable, pels que 
som catòlics i cristians. S'ha d'estar al costat precisament del dèbil, del que és perseguit, 
del que pateix”. I encara li recriminava també la falta d’empatia amb els familiars dels presos 
polítics. Una setmana abans Oriol Junqueras també es mostrava dolgut en aquest sentit. 

  

Ve de lluny 

La coincidència en el temps de tot plegat pot ser casual, però ve de lluny. Finalment s’ha 
acabat expressant públicament, amb gestos com tirar endavant tossudament un acte no 
autoritzat o posant directament el dit al l’ull del cardenal Omella. 

 

Mai hi ha hagut una gran relació institucional més enllà dels formalisme, però sobretot mai 
hi ha hagut sintonia personal ni complicitat entre els actuals representants de la Generalitat 
i de l’arquebisbat de Barcelona. I els circuits secundaris de relació estan rovellats o són 
inexistents. Al contrari del que ha passat durant la pandèmia amb el ministre Salvador Illa. 
Una relació excel·lent amb Omella estrenat com a president de la Conferència Episcopal 
Espanyola, ha evitat que el tema de la suspensió del culte per un govern progressista 
acabés sent causa d’enfrontament. Com en alguns moment va passar, per exemple, amb 
els bisbes italians i com en tenien ganes els sectors més il·luminats de l’Església espanyola. 
En canvi, les declaracions de Torra, Puigdemont o Junqueras es focalitzen en Omella, no 
contra l'Església. 

 

A aquesta manca de sintonia política i 
personal amb Omella s’hi han anat sumant 
diversos greuges per l’acció de 
determinades conselleries del Govern. 
Especialment el progressiu assetjament a 
l’escola concertada des del departament 
del conseller Josep Bargalló, que és 
incomprensible des de l’Església i des del 
sentit comú. Però per acabar d’enrarir la 
situació, aquest dijous el vicepresident 
Pere Aragonès i la consellera de Justícia 
van reobrir un altre front. Tornar a posar 
davant l’opinió pública el tema de les 
immatriculacions i fent servir l’argumentari 
dels qui diuen que “l’Església ens roba”. Hi havia una comissió amb els bisbes per afrontar 
aquest tema, però de la roda de premsa de dijous se’n van assabentar pels diaris. 

 

Sobre com enfocar la relació dels temes que afecten l’Església també hi ha una manca de 
cohesió entre els partits que formen el Govern, i dins dels partits mateixos. Això també ha 
ajudat molt a acabar tots recorrent als jutjats i obrint expedients. Massa sovint s’imposen 
els sectors polítics que estan convençuts que l’anticlericalisme o ficar el dit a l'ull 
de l’Església dona vots. 

  

Les resolucions del Procicat 

El procediment que va conduir a que el Procicat no autoritzés la missa de diumenge arrenca 
el 13 de juliol, quan s’aprova l’enduriment del confinament del Segrià. Aquella Resolució de 
la Generalitat ja establia que “es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu 
persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, 

https://www.ccma.cat/324/puigdemont-parlo-mes-amb-junqueras-que-amb-torra-estem-intentant-reconstruir-la-unitat-estrategica/noticia/3039176/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-aigua-coll
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vives-esglesia-no-apropiat-indegudament-cap
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vives-esglesia-no-apropiat-indegudament-cap
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
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serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres”. 

 

En aquell moment això només afectava Lleida. És evident que posar aquesta limitació als 
serveis religiosos no té gaire sentit. És de suposar que el qui ho va escriure estava pensant 
en les celebracions i banquets de batejos, comunions i casaments. Però la limitació 
s'entèn per les misses -ja abans de la pandèmia difícilment omplien a vessar els 
temples- que des del desconfinament se celebren amb estrictes mesures d’higiene, 
distància i reducció aforament. 

 

Tot i no compartir-ho, el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, des del primer moment es va 
adreçar als capellans explicant que el culte no quedava suspès ni es tancaven les esglésies 
però que un jutge havia validat que “els diferents actes, públics i privats, que se celebrin en 
aquesta quinzena no poden excedir la quantitat de deu persones”. En definitiva, s’apel·lava 
a cada rector a mantenir les celebracions si ho creia convenient, recordant aquesta 
prohibició. 

 

Ja feia setmanes que des de la Conferència Episcopal Espanyola s’havia convidat a tots 
els bisbats a celebrar una missa en record de les víctimes del coronavirus i especialment 
de la gent gran el cap de setmana del 26 de juliol, coincidint amb la festivitat dels avis de 
Jesús. El bisbat de  Solsona va anar per lliure i ja l’havia fet el mes de juny. I el bisbe de 
Lleida, just a l’inici del nou confinament, va anunciar que quedava ajornada. I com que per 
molts Lleida queda molt lluny, aquesta decisió plenament discutible del Procicat no va 
generar més conflicte. 

 

El problema va venir quan en pocs dies es va veure que això també afectaria a l'area de 
Barcelona. Amb els circuits de relació entre l’arquebisbat i el govern rovellats i amb sectors 
del govern que creuen que el culte religiós és un tema menor, les gestions de darrera hora 
per modificar aquest punt a Barcelona van ser un fracàs. I el 17 de juliol es va aprovar i 
validar per un jutge en els mateixos termes que a Lleida. Això afectava principalment a les 
celebracions de municipis l’arquebisbat de Barcelona i del bisbat de Sant Feliu.   

  

https://www.bisbatlleida.org/ca/content/missatge-del-bisbe-salvador-arran-del-confinament-del-segri%C3%A0-15-7-2020
https://www.catalunyareligio.cat/ca/restriccions-covid19-suspensio-serveis-religiosos-misses
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Un paper a cada mà 

La indignació de l’arquebisbat amb aquesta decisió i la seva impossibilitat per frenar-la es 
va manifestar en una nota que “estimava” que la resolució del Procicat no canviava res i 
que “havien de seguir vigents sense major limitació les normes per a les celebracions 
litúrgiques a les esglésies com ho tenim fins ara”. La resolució del Procicat també va ser 
considerada com a “discriminatòria” pels representants d’altres confessions. Però, malgrat 
la crítica, entitats com el Consell Evangèlic de Catalunya, va recomanar suspendre el culte 
amb més de 10 persones. 

 

Així, amb un paper en una mà de la Generalitat avalat per un jutge dient que no es poden 
fer reunions de més de 10 persones, i amb un paper a l’altra mà de l’arquebisbat dient que 
tot continua igual i que només cal respectar les mesures de seguretat, cada parròquia ha 

acabat discernint amb resultats 
desiguals que calia fer amb les misses. 

 

A partir del 17 de juliol, i amb la 
indignació sobre la taula de les 
confessions religioses, es continuen 
fent moviments perquè es modifiqui la 
resolució del Procicat. Mentre, 
l’arquebisbat aconsegueix que 
l’ajuntament de Barcelona i el 
comissionat encarregat dels afers 
religiosos doni suport a autoritzar el 

funeral de diumenge a la Sagrada Família i ho tramiti al Procicat. Però paral·lelament, sense 
aquesta autorització, de manera pública l’arquebisbat dona per fet que se celebrarà la 
missa. Dimarts convoca els mitjans de comunicació a una celebració que “entre els 
convidats, està prevista l’assistència de representants de l’àmbit sanitari i sòcio-assistencial 
així com de cossos de seguretat i d’altres estaments, que es sumaran a les primeres 
autoritats de les diferents administracions de la ciutat i del país”. 

 

Al mateix temps, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat dijous comença a fer circular una nota 
més en la línia del bisbat de Lleida. El bisbe Agustí Cortés qualifica “d’injusta i 
contradictòria” la normativa de la Generalitat però recorda als capellans que està vigent. 
Per tant, recomana “no desobeir la resolució i informar dels límits establerts”. Finalment, 
dissabte al vespre es va celebrar el funeral a la Catedral de Sant Feliu presidit pel bisbe 
Cortés però sense convidats i advertint les limitacions d’aforament a l’entrada. És el mateix 
que la nota recomana fer als rectors de les parròquies afectades del Baix Llobregat. 

A la resta de bisbats catalans la missa funeral es va celebrar amb normalitat perquè als 
seus municipis no els afectaven les restriccions. Això no vol dir que els altres bisbes i líders 
religiosos estiguin d’acord amb les prohibicions, però només s’ha visualitzat clarament a 
Barcelona amb el cardenal Omella per saltar-se la normativa. 

  

Ponts trencats 

No és fins divendres al vespre que el Procicat  “no autoritza l’activitat” a la Sagrada Família, 
per superar les 10 persones que preveure la normativa. Per acabar-ho d’agreujar, en una 
reunió de dissabte al matí es va voler debatre al Procicat una proposta per vincular la 
celebració d’actes religiosos a l’aforament del temple i a les mesures higièniques, i no a la 
limitació de 10 persones pensada per evitar els actes socials festius. Però un sector del 
Procicat vinculat al Departament de Salut s’emparra a no considerar una reformulació de la 
resolució del 17 de juliol fent seva la màxima de Pilat: “El que he escrit, ja està escrit”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/gter-contra-limitacio-assistencia-als-serveis
https://bisbatsantfeliu.cat/orientacions-als-mossens-de-les-poblacions-afectades-per-restriccions/
https://bisbatsantfeliu.cat/orientacions-als-mossens-de-les-poblacions-afectades-per-restriccions/
https://twitter.com/catedralstfeliu/status/1287064982442643457
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/diocesis-catalanes-celebren-eucaristies-en-memoria
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És en aquest moment que l’arquebisbat decideix definitivament tirar pel dret. Fa pública una 
nota remarcant que les mesures de prevenció sanitària a la missa de la Sagrada Família 
seran fins i tot més estrictes que les que s’apliquen als turistes i anunciant que “durant els 
pròxims dies iniciarem les accions legals oportunes contra l’arbitrarietat i la indefensió que 
sofreixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte, constitucionalment protegits”.  I 
la celebració es manté amb l'argumentació de preeminència de la llibertat religiosa sense 
esperar el resultat d'un recurs judicial que ho avali. 

 

 

 

 

 

 

El punt que va molestar més a l’arquebisbat i en el que insisteix la nota és el greuge respecte 
l’obertura de la Sagrada Família als turistes. Mentre l’arquebisbat movia cel i terra per 
canviar la normativa de les misses sense resultat, les administracions els pressionaven 
perquè la basílica tornés a acollir turistes i ajudés a dinamitzar comercialment la zona. Tot 
i que l'arquebisbat va organitzar la missa sense tenir l'autorització necessaria després de la 
resolució 17 de juliol, també va ser determinant per decidir tirar endavant la celebració el fet 
de rebre la resolució del Procicat el dissabte sense tenir marge legal per recorrer-la 
fins dilluns.   

 

És tot aquest procés que ha acabat trencat els ponts. Enrocat el Departament de Salut en 
una regulació francament millorable i amb Omella exercint una desobediència de facto 
encara que sense citar-la i emparant-se en l’exercici de Drets Fonamentals. Si el que es 
volia era un acte de consol a les víctimes i remar tots en la mateixa direcció per sortir de la 
crisi, no ha estat la setmana més lluïda en aquest sentit. I oberta la finestra dels retrets 
públics, ja serà molt difícil reconstruir les confiances que mai havien acabat de sedimentar. 
I s’estableix un precedent de desobediència subtil que marcarà altres situacions.  

https://esglesia.barcelona/notes-premsa/comunicat-de-larquebisbat-de-barcelona-amb-motiu-de-la-celebracio-de-leucaristia-pels-difunts-durant-el-temps-de-confinament/
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PANDÈMIA 
 

 

Solitud 

 
PILAR RAHOLA 
La Vanguardia 24 juliol 2020 
 
Un dels efectes més demolidors de la pandèmia, especialment en el seu pitjor moment, quan 
el confinament total intentava protegir-nos del virus però, alhora, ens empresonava en una 
gàbia d’incerteses, va ser la impossibilitat de viure el ritual del dol pels nostres morts. 
 
De sobte moria la nostra gent, pares, fills, avis, amics, veïns, i ho feien sols, sense el nostre 
consol, ni la nostra proximitat, i en deixar-nos, no hi havia companyia, ni trobades, ni 
abraçades, ni el dolor compartit en el comiat. Només la mort solitària, seca i implacable. Hi 
vaig pensar moltes vegades durant el confinament, sobretot quan la notícia de la mort d’algú 
proper em sacsejava, i aleshores imaginava aquell comiat en la distància, un llit d’hospital, un 
adeu penjant a l’aire, unes oracions en solitud..., quin comiat abrupte i esquinçat! En aquells 
moments, el ritual del duel adquiria tota la seva importància, potser perquè aquesta és una 
part fonamental de la naturalesa humana, la de viure el dolor en companyia. Som animals 
gregaris i és quan conjuguem el verb compartir que ens elevem més enllà de les nostres 
misèries. Especialment quan compartim emocions que ens colpeixen. I la mort d’un ésser 
estimat és la més colpidora de totes. 
 
Però si la impossibilitat de viure el dol en companyia va ser una de les ferides de la pandèmia, 
no puc imaginar què significa no tenir ni això, ni l’enyorança del comiat, perquè no hi ha ningú 
per acomiadar-te. És a dir, el morir sol, en aquell llit d’hospital, arrasat per aquella mateixa 
pandèmia, lluny de tot i de tots, però, a més, 
sense ningú que es lamenti pel ritual perdut 
de l’oració, el plor i l’abraçada. I sobre ells, 
sols en la vida i en la mort, parla una petita 
notícia que llegeixo a la secció Vida de La 
Vanguardia digital: Madrid ha decidit 
enterrar 59 persones que mai no van ser 
reclamades. Durant tres mesos, els cossos 
de les víctimes han estat al Instituto de 
Medicina Legal esperant un reclam i la 
sepultura, però ningú no va demanar per 
ells, i al final la Comunitat es farà càrrec del 
trasllat i la inhumació al cementiri de 
Madrid. Perdonin la confessió personal, 
però em sembla una notícia tan trista... 
 
La solitud té una cara amable, quan és una 
solitud conquerida, una pausa dedicada a 
nosaltres mateixos, recollits en la nostra pròpia intimitat. Aquesta pausa desitjada és una 
solitud plena de gent. Però l’altra solitud, la de l’abandonament i el silenci, ha de ser terrible. 
I en el moment de la mort, colpidora. Per a ells, els que mai no van ser reclamats, aquest 
article amb voluntat d’humil rèquiem. 
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Quatre professionals de Sant Joan 

de Déu seleccionats per 

transformar el sistema públic de 

salut 
 

Orde Hospitalària Sant Joan de Déu vía Catalunya Religió 

22/07/2020 

 

 Quatre col·laboradors de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu han estat elegits per 
formar part del Comitè d'Experts per a la transformació de sistema públic de salut. El Comitè 
el formen 25 persones de reconegut prestigi en l'àmbit sanitari, de l'economia, de la salut i 
en la administració pública. Es tracta del Dr. Manuel del Castillo, gerent de l'HSJD 
Barcelona; Cristina Adroher, adjunta a la direcció de Planificació i de suport a la gestió de 
l'HSJD Barcelona; dra. Lorena Molina, directora de Campus Docent SJD i Assumpta Prat, 
directora d'infermeria de la Fundació Althaia. 

 

La funció principal d'aquest comitè serà elaborar un document sobre les actuacions de 
reforma de sistema sanitari per tal que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. 
També assessorarà o informarà sobre les qüestions que li plantegi la Comissió 
Interdepartamental per a l'elaboració de l'Agenda de transformació del sistema públic de 
salut. 

 
Amb la creació d'aquest comitè, el govern de la Generalitat de Catalunya vol impulsar un 
procés de reformes per tal de reforçar el sistema de salut i garantir el seu caràcter universal, 
equitatiu, així com la seva sostenibilitat i la seva capacitat de resposta davant d'emergències 
com la pandèmia provocada pel coronavirus. Aquest procés s'ha de basar en una estratègia 
transversal que vagi més enllà de l'àmbit sanitari i que inclogui altres àmbits de la salut com 
les residències assistides, les llars residències, els centres de dia i habitatges tutelats, que 
cobreixen les necessitats de la gent gran. 

https://www.ohsjd.es/noticia/cuatro-profesionales-san-juan-dios-expertos-del-comite-transformar-sistema-publico-salud
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quatre-professionals-sant-joan-deu-seleccionats
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Les altres visites als CAP 
 
 
ANTONI BASSAS  
Ara.cat 27/07/2020 
 

 
UNA PROFESSIONAL sanitària amb trenta anys de feina a l’ICS m’explica que al centre 
d’assistència primària on ara treballa ja fa dies que reben “moltes visites per angoixa i 
ansietat”, resultat de la “desesperació dels pacients davant la situació d’impotència per la 
pèrdua de mobilitat, de relacions socials i, sobretot, de feina, i per la incertesa sobre el 
futur”. Per acabar-ho d’adobar, resulta que tota aquesta demanda de cura de la societat 
recau sobre un personal mèdic que ha arribat a l’estiu molt justet de forces, després de 
clavar-se la pallissa professional, física i emocional més gran de la seva vida. I sembla que 
en tenim per a mesos. De manera que val més que comencem a cuidar-nos els uns als 
altres, que comencem a dedicar temps a escoltar, a acompanyar i a donar un cop de mà 
als altres. Que ens convertim en una certesa de generositat. 
 

https://www.ara.cat/firmes/antoni_bassas/
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Una buena noticia 
 

Víctor Codina sj 

 

Recibimos cada día tantas malas noticias, sobre todo a raíz del Covid 19, que las buenas 
noticias nos resbalan, más aún si son acerca de la Iglesia. 

 

La actual pandemia ha eclipsado acontecimientos anteriores, como el Sínodo de la Amazonía 
celebrado en Roma en octubre del 2019. Ahora solo se habla de la Amazonía dentro del 
capítulo de las víctimas del coronavirus, con fotos como la de un niño yanomami que juega 
con una mascarilla...  

 

La buena noticia es que se ha constituido la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Hay que 
explicarlo un poco para comprender su novedad y su importancia.  

Indígenas Brasil.  (AFP or licensors) 

El Sínodo de la Amazonía cuyo lema fue “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral” quiso promover una Iglesia con rostro amazónico, una Iglesia que 
pudiera responder a las necesidades e inquietudes de los pueblos amazónicos, buscar la 
mejor manera de defender su vida amenazada y de anunciar el evangelio de salvación de 
forma inculturada, en diálogo con su cultura, espiritualidad e identidad histórica, una identidad 
que va más allá de las diferentes fronteras políticas y geográficas de los pueblos.  

 

En el Documento final del Sínodo se pide una Iglesia  samaritana, profética, misionera, 
defensora de la vida en todas sus dimensiones, que busque nuevos caminos de 
evangelización y de inserción pastoral (DF 107-114).  

Una de las propuestas aprobadas del Documento final fue la constitución de un Organismo 
Episcopal para la Región Amazónica (DF 115) que pueda discernir y llevar a término las 
decisiones sinodales. 
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El 29 de junio del 2020, el Papa ha constituido 
oficialmente no un Organismo Episcopal, ni una 
Conferencia Episcopal Amazónica, sino la Conferencia 
Eclesial de la Amazonía. Es el primer fruto eclesial  del 
Sínodo.  

 

Esta Conferencia Eclesial de la Amazonía es 
consecuencia de un largo proceso de acercamiento, de 
escucha del clamor de los pueblos y de la tierra, de la 
sangre de muchos mártires y del testimonio de 
misioneros, de mujeres y de laicos.  

 

La novedad es que no se trata de una Conferencia 
Episcopal, sino de una Conferencia Eclesial Amazónica, 
en colaboración con el CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano), pero con autonomía propia.  

 

Bajo la presidencia del Cardenal Claudio Hummes 
forman parte de esta Conferencia Eclesial no solo 
obispos representantes de las 7 Conferencias 
episcopales de países amazónicos, representantes de la 
REPAM (Red Eclesial Amazónica) y de Caritas, sino también miembros laicos de la Iglesia 
de la Amazonía: Liliana Franco presidenta de la CLAR  (Conferencia latinoamericana de 
religiosas y religiosos) en representación de la vida consagrada y lo que es más significativo, 
tres miebros de los pueblos originarios amazónicos: Patricia Gualinga, la Hermana Laura 
Vicuña y Delio Siticonantzi. La voz de la periferia llega al centro, como ya aconteció en el 
Sínodo. 

 

Corresponderá a esta Conferencia Eclesial de la Amazonía, un grupo eclesial mixto, 
representativo y permanente,  implementar las propuestas aprobadas en el Sínodo.Por 
ejemplo, la elaboración de un rito amazónico, que tenga en cuenta no solo la inculturación 
litúrgica, sino también teológica y ministerial, como acontece en los 23 ritos diferentes de las 
Iglesias católicas orientales (Documento final 116-119; LG 23) 

 

Sin duda, también serán objeto de esta nueva Conferencia Eclesial Amazónica los dos temas 
candentes del Sínodo, que concentraron de forma exclusiva la atención y expectación de los 
Medios y fueron aprobados mayoritariamente en el Sínodo: la ordenación de hombres 
casados (DF 111) y el diaconado femenino (DF103), sobre los que Francisco no se pronunció 
en su Exhortación apostólica  post-sinodal Querida Amazonía, quizás esperando un 
discernimiento eclesial más amplio.  

 

La importancia de esta Conferencia Eclesial de la Amazonía es un paso muy significativo, ya 
que, por una parte, reafirma la realidad de la Iglesia local y por otra parte desborda los límites 
de las Conferencias Episcopales y se abre a toda la Iglesia.  

 

Para algunos observadores expertos (Carlos María Galli, José Antonio de Almeida, Mauricio 
López, etc) no es un simple remiendo nuevo a un vestido viejo, sino que abre un camino 
nuevo en la línea de la sinodalidad eclesial y de nuevas formas eclesialidad regional, en un 
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clima de colaboración y comunión eclesial de todo el Pueblo de Dios que en el bautismo ha 
recibido el Espíritu, es un kairós, un tiempo de gracia.  

 

Sinodalidad significa una Iglesia en camino conjunto hacia el Reino, donde todos tenemos 
voz propia y nos escuchamos, donde lo que afecta a todos ha de ser tratado por todos. La 
comunión en el Espíritu es principio permanente de vida sinodal. Francisco da mucha 
importancia al tema de la sinodalidad eclesial: es el camino que Dios espera de  la Iglesia en 
el tercer milenio, profundiza el tema de la sinodalidad  en Episcopalis communio y ha 
convocado el próximo Sínodo universal sobre la sinodalidad. Francisco habla una Iglesia en 
salida, poliédrica, que sea una pirámide invertida, donde en la cúspide esté el Pueblo de Dios 
y abajo los obispos y el Papa.No desea una Iglesia en la que las cosas se disciernan 
autoritaria y verticalmente desde arriba, sino una Iglesia donde entre todos se discierna 
comunitariamente el camino de lo que el Señor nos pide hoy. La sinodalidad es lo más 
opuesto al clericalismo patriarcal todavía existente. 

 

 

Esta nueva Conferencia Eclesial de la Amazonía, en su apertura a la sinodalidad, es una 
puesta en práctica de la teología del Pueblo de Dios del Vaticano II, un Pueblo  que ha 
recibido la unción del Espíritu en el bautismo y que posee el sentido de la fe y la 
connaturalidad  con los misterios de  la vida cristiana (LG 12). Por esto es importante y 
significativo que para buscar los nuevos caminos para la Iglesia de la Amazonía se consulte 
no solo a obispos y al clero, sino a toda la Iglesia, a la vida religiosa, al laicado y muy 
concretamente a los y las indígenas originarios del lugar, que son quienes mejor conocen su 
realidad y a quienes, por ser pobres y sencillos, el Padre ha revelado los misterios del Reino. 
Hay que ser contemplativos de la Palabra, pero también  contemplativos del pueblo (La 
alegría del Evangelio 154). 

 

No sabemos si esta nueva Conferencia Eclesial Amazónica será una experiencia piloto y un 
banco de prueba que se podrá extender a otras Iglesias, pero lo que sí podemos afirmar es 
que es una buena noticia, con sabor a evangelio y a Espíritu, al Espíritu que siempre nos 
sorprende por su constante creatividad divina (La alegría del Evangelio 11), y todo lo renueva 
desde abajo, silenciosamente. Como los hilos de agua que lentamente forman los ríos que 
afluyen en el gran Amazonas.  
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

 

Les monges de Sixena marxen del 

Monestir per la impossibilitat de dur 

una ''vida amagada'' 
 

Lamanyana.cat 21/07/2020 

 

Des de l'inici van expressar el seu malestar per l'obertura al públic i es van oposar a les visites 
entre setmana 

La vintena de monges de la comunitat de Betlem que viuen al Monestir de Sixena marxen 
aquest dimarts del Monestir, tal com van comunicar el desembre passat a la Direcció de 
Patrimoni Cultural de l'Aragó. Les monges ja van argumentar al desembre que la raó de la 
seva sortida era que no acabaven de trobar les condicions favorables per a la seva "vocació 
de silenci" ni per dur "una "vida amagada" des que el Monestir es va obrir al públic per visitar 
les obres traslladades des del Museu de Lleida fins al Monestir de Vilanova de Sixena l'11 de 
desembre del 2017. 

Des del començament, les monges residents van expressar el seu malestar pels dies i els 
horaris de visites proposats pel govern aragonès i es van oposar a les visites entre setmana.  
La Plataforma 'Sijena Sí' ha informat a través d'un comunicat la sortida de les monges del 
Monestir aquest i les ha agraït la seva presència durant 35 anys. 
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Jesús Renau: 

“Hi haurà una Església minoritària 

de persones convençudes”  
 

Laura Mor. Catalunya Religió 15/07/2020 

 

 Es defineix com una persona “moderadament optimista”. “El que toca a un vell és ser 
moderat”, apunta Jesús Renau i Manén en aquesta entrevista. Jesuïta i teòleg, té 86 anys, 
viu a Badalona i és membre de l'equip de Cristianisme i Justícia. Ha fet centenars 
d’acompanyaments i recessos. I ha exercit diverses responsabilitats a la Companyia de 
Jesús: va ser director del Col·legi de Casp (1977-1983) i provincial de l’orde a Catalunya 
(1995-2001). La disciplina d’escriure sempre l’ha acompanyat. I ha publicat diversos llibres 
per ajudar a pregar, com Suport, editat per Claret. 

 

Nascut a Barcelona el 1934, va fer 17 de formació abans d’assumir un destí com a 
jesuïta. José Ignacio González Faus, Ferran Manresa, Josep Maria Rambla, Ignasi 
Salvat van ser companys de noviciat i “amics de tota la vida”. L’espiritualitat ignasiana li ha 
ensenyat a “tenir creativitat i il·lusió” i això passa per “no quedar-se vuit, omplir-se de tot, 
caminar, gaudir de la vida”. No tot és el deure, diu. En aquest balanç vital reconeix que “no 
tot han estat flors i violes”. Però hi afegeix: “He sigut feliç i espero ser-ho”. 

 

Com ha viscut el confinament? 

Vaig viure dos moments d’incertesa per la possibilitat que dues persones conegudes 
haguessin agafat el virus. Fora d’això, el confinament ha estat per mi una època molt 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesus-renau-esglesia-minoritaria-convencuda
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesus-renau-ofereix-seu-suport-pregaria
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profitosa. He fet molt d’acompanyament i exercicis espirituals, lectura i també gimnàstica. 
Cada nit feia el programa del dia següent. Va ser com una vida monàstica. L’acompanyament 
espiritual l’he fet per correu electrònic i els escrits tenen molt de valor. La gent abans 
d’escriure s’ho pensa, és diferent d’una conversa. I jo també abans d’enviar una resposta ho 
meditava i ho pregava. 

 

Hi havia una preocupació compartida en aquests escrits... Com valora la resposta de 
l’Església en aquesta crisi? 

Amb la pandèmia, més aviat l’Església ha demostrat vitalitat i iniciativa, les circumstàncies 
han despertat alguna cosa. Hi ha hagut molta creativitat. Era una necessitat, perquè no ens 
podíem trobar amb els altres. M’he quedat sorprès, favorablement. 

 

I de cara a futur? 

No veurem un canvi espectacular, vivim en un món secularitzat. Però entre els 35 i els 50 
anys passen coses. Hi ha un cert moviment de gent que ha viscut la joventut amb possibilitats, 
amb experiència i, en arribar en aquesta maduresa de la vida, ve la pregunta: “Què serà, la 
segona part? El mateix sent jo més gran? Hi ha novetat? La vida què és?”. Són preguntes 
que remouen i en aquesta situació de la pandèmia, això s’ha accentuat. 

 

La manera de trobar-se i d’acompanyar, canviarà? Veurem una nova Església? 

Pastoralment, hem de ser 
cautelosos. No començar la casa 
per la teulada. El més important 
és facilitar el contacte amb 
Jesús, a través de l’evangeli. Si 
la gent llegeix l’evangeli 
tranquil·lament, ell ja se’n cuida. 
Nosaltres posem algunes 
condicions favorables, però la 
iniciativa és de l’Esperit. I, de 
debò, passen coses. En general, 
és un procés lent, de simpatia... 
Aquí hi ha l’acció de l’Esperit. 
Aquí hi ha una resposta de Déu a 
la situació que vivim. Va 
normalment acompanyada de 
l’interès social: de seguida salta 
la pregunta... 

 

La pregunta de “si Déu és bo, 
perquè ho permet?” 

Exacte. Mira, això no és una 
qüestió per tractar en una aula 
d’universitat, sinó per tractar 
ficant-te en el ‘meollo’. Amb 
voluntariat, amb interès, tocant la 
vida, no discutint sobre la vida. I 
això va bastant unit, perquè és 
estimar Déu. 
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Quan va sentir que estimava Déu per primera vegada? 

La meva vocació ve de la infantesa, no per influència de ningú. Recordo algunes experiències 
de nen. Aleshores no les entenia i les he anat entenent durant la vida. D’alguna manera 
predeien el que em passaria. Sobretot passant una malaltia, la diftèria, aquest record és el 
punt de trobada amb Déu: em va trobar a mi. No tenia ni idea de ser jesuïta en aquell moment, 
però sí que tenia idea d’una situació afectiva amb Déu que s’ha anat consolidant. Això es va 
repetir de diverses formes, anant pel carrer, quan tenia set o nou anys. De manera que quan 
vaig fer la primera comunió, sense saber massa què deia, ja li vaig dir Senyor: “Vull ser 
jesuïta”. La meva família tenia relació amb els jesuïtes i qui em va donar la primera comunió 
també ho era. Però després això mai no va marxar. 

 

Va entrar molt jove, al noviciat... 

Amb 16 anys, em faltava poc per fer-ne 17. Com que tenia la vista delicada, quan ho vaig 
plantejar seriosament a casa em van portar a tres metges. El doctor Barraquer, l’avi, va dir: 
“No, aquest nen no podrà estudiar com estudien els jesuïtes, no els hi aconsellem”. El doctor 
Arruga, que era una altra eminència, va dir: “Sí, podrà estudiar i llegir una hora al dia”. I tenia 
un metge de capçalera, el doctor Conill, que és qui va encertar: “Podrà estudiar tota la vida, 
però convé que entri aviat”. Amb l’excusa de la vista, vaig convèncer al meu pare espiritual i 
vaig entrar al noviciat. 

 

 Com va ser aquesta trobada amb Déu i que recorda de 
petit? 

No ho explico massa. El mèrit no és meu, és una cosa rebuda. 
Jo tenia un somni que anava per un camí. I a la banda del camí 
hi havia una paret de maons, i a l’altra hi havia uns camps. I hi 
anava amb algú que no veia, però estava tan feliç! I això m’ha 
durat tota la vida. En aquell camí, a mesura que ha anat 
passant la vida, he anat recordant no el que veia en el camí, 
sinó el que sentia. Podríem dir que era un amor de Jesús, 
perquè tota la meva vida està centrada en Jesús. Allò ja va 
determinar la meva vida. Després alguna altra experiència de 

petit. Anant pel carrer, sol, anar parlant amb la mare de Déu, que en aquella època era molt 
prioritària. Vivíem al carrer Mallorca i això passava al voltant del mercat del Ninot. Són les 
experiències més antigues, però les tinc presents com si fossin ara. 

 

Això és la vocació? 

La vocació no ets tu que dius “jo vull ser missioner...”, no. La vocació, almenys la meva, és 
un regal, m’ha arribat de fora. M’ha costat, eh? No tot han sigut flors i violes. Després tens 
25, 30 anys, veus els teus germans que es casen, que tenen fills i tu estudiant teologia... A 
mi la teologia m’ha agradat; però recordo alguna posta de sol i dir: “Caram, que bonic!, potser 
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m’agradaria estar amb una bona companya i amb una casa diferent...”. Però en sentir aquesta 
crida, em deia “només es viu una vegada”. 

 

Què diu sant Ignasi que s’ha de fer quan hi ha una crisi? 

En l’espiritualitat ignasiana diem: “En tiempo de desolación, no hacer mudanzas”. Si t’has 
enamorat, si hi ha coses més aviat afectives, és dir: “Para el carro, no canviïs, aguanta”. I 
passa. M’ha servit la formació. Això no vol dir que hagi acompanyat companys i sacerdots 
que diuen “deixa-ho córrer”. Jo ho comprenc. Algú que diu “a la vida, m’he equivocat”. Jo 
potser he estat en risc de saltar-m’ho tot “a la torera”. Però penso en aquesta frase 
ignasiana... Quan estàs en crisi, no canviïs, aguanta: la crisi mateixa o minvarà o es veurà 
que és real. 

 

Què recorda del noviciat? 

El vam fer a Veruela, a Saragossa, un monestir immens del Cister que havien deixat als 
jesuïtes, que els havien expulsat vàries vegades. Aquell 1950 vam entrar només per escolar, 
en previsió al sacerdoci, 51 catalans, valencians i mallorquins. Amb perspectiva, el noviciat 
va ser com una acadèmia militar de tipus espiritual. Ens despertaven a quarts de sis, en mitja 
hora havies de fer no sé quantes coses, una hora de pregària i meditació que et venien a 
vigilar si la feies. Tot estava molt ben organitzat. Cada dia feies coses diferents. Ens van 
formar amb una mena de disciplina interna notable. Després hem anat coneixent altres 
dimensions de la personalitat humana, i dels drets... no cal anar a toc de campana. Però hi 
ha una disciplina interna per la que estic agraït. I l’he mantingut. 

 

De rutina de pregària? 

Més que de rutines diàries, és de conviccions. D’un bon ús del temps, de comptar amb els 
companys, de sinceritat d’explicar les coses, de la importància del paper de Jesús a la vida, 
que sense meditació i vida espiritual, no s’aguanta. I la importància de l’estudi. Ja sent novicis 
el llatí i el grec era la nostra llengua d’estudi. Passats dos anys, amb 19 anys, ja vaig fer els 
vots per tota la vida. La companyia que és molt astuta diu que el novici faci vots per tota la 
vida, però la companyia no assegura tota la vida; d’aquí ics anys t’admetrà definitivament. La 
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Companyia diu: “Tu, et compromets; nosaltres et formarem, t’orientarem i quan estiguis ja 
madur, llavors t’admetrem”. 

 

I en el seu cas, quan el van admetre? 

Deuria ser l’any 1980, trenta anys després. Abans del cop d’Estat de Tejero. Recordo que 
era director del Col·legi de Casp. Estava a Berchmans i em diuen “hi ha un cop d’estat, han 
sortit els tancs a València i han assaltat el parlament”. Vaig anar de seguida al Col·legi de 
Casp, vaig reunir les dones de fer feines, que treballaven de nit, i els vaig dir “senyores, totes 
a casa, vagin amb els seus marits”. Vaig tancar el col·legi i em vaig quedar les claus. 
L’endemà podia haver-hi una persecució... què sé jo! Vivia en una petita comunitat de jesuïtes 
a la vora de Casp. Quan va sortir el rei, va dir: “Al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le 
digo ‘estáte tranquilo, esto está dominado’”. I jo vaig dir: “Me’n vaig a dormir”. L’endemà vaig 
obrir la porta del Col·legi.  

 

Al noviciat, va tenir bons professors? 

De la formació recordo bons professors. Sobretot d’humanitats. Batlló, professor de llatí, un 
tal Palau que ens feia sentir òperes, i ens va obrir al món musical i artístic. El que em costava 
bastant era el grec clàssic. Professors de filosofia també en vaig tenir uns quants de bons, no 
tants com a humanitats. I amb alguns professors joves que venien d’Alemanya vam fer la 
nova teologia. Era l’època del Concili, però el claustre era molt escolàstic. I interiorment hi 
estàvem en contra. Vam haver de fer tota una transformació, deixant l’escolàstica i agafant la 
nova teologia de Karl Rahner, etc. 

 

Entre passadissos, en la clandestinitat? 

Teníem una sala, que en dèiem el ‘šeol’ –l’infern–, perquè estava tota pintada de vermell. En 
aquesta sala, després de sopar, els que podien i volien anar-hi, estava permès de parlar de 
tot. Absoluta llibertat de premsa. Es podia parlar de cinema, de les relacions humanes, de 
política, de marxisme, de l’ateisme... De tot. I jo hi anava, perquè era molt interessant. Teníem 
companys molt ben preparats. I teníem unes discussions...! 

 

I fora del noviciat? 

En aquella època també anàvem a Sabadell a fer 
cases pels immigrants que venien d’Andalusia. 
El diumenge al matí i el dijous a la tarda, que era 
el temps que teníem lliure, fèiem d’ajudants de 
paletes, perquè els paletes eren ells. Allà estàvem 
tots a favor de la revolució social. Ara aquells 
immigrants, ho hem vist, treballant molt, tenen 
pisos, tenen cotxe, els fills han estudiat, no se’ls hi 
ha regalat res, però són els nous catalans. Amb 
petites excepcions, sempre he viscut amb aquesta 
gent, m’hi trobo bé. Sempre que m’ho han deixat 
fer, he viscut en barris populars. 

 

Quan va acabar la formació, on el van 
destinar? 

Els vots els vaig fer en una petita comunitat al 
carrer Bailèn. L’Ignasi Salvat era el provincial. 
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Quan vaig acabar tota la formació, el destí que vaig tenir va ser delegat de vocacions i de 
seguida em vaig dedicar a la pastoral de joves. Jo tenia trenta-tres, trenta-quatre anys. Des 
dels 17 fins als 34-35, tot un temps de formació! Allà vaig escriure els primers llibres: Cada 
dia, Meditacions per a una parella... 

 

Li agrada estar amb la gent. 

A mi m’és fàcil comunicar amb la gent. De seguida vaig tenir molta gent amiga. I vaig conèixer 
moltes parelles en aquella època. Quan arribava a casa, a la comunitat d’Hostafrancs, 
escrivia. Eren les dotze, quarts d’una, perquè amb la gent jove eren les hores bones. Escrivia 
a propòsit del que havia passat, reflexionava. I alguns dels llibres van ser conseqüència 
d’aquests escrits nocturns. Dormia poc, donava moltes tandes d’exercicis... Amb 35-40 anys 
estàs en plena ebullició. Jo volia anar a l’Índia. Però ràpidament em van dir que no per la 
vista: tinc ceguera nocturna i l’Índia era molt fosca. “Tu has d’estar en un lloc ben il·luminat”, 
em deien. Amb la intenció d’anar a missions, resulta que no m’he mogut d’aquí. 

 

Va descobrir que la missió era aquí, escoltant les persones? 

M’encanta escoltar. Escoltant veus la vida, els sentiments, les idees, les alegries, les penes i 
veus el que Jesús està fent, sigui creient o no. Escoltar és una certa contemplació. T’has 
d’oblidar de tu, n’has de prescindir. 

 

I això com es fa? 

Del tot no pots. Però es fa, fent-ho: interessant-te més pels altres que per tu. Em passo hores 
i hores escoltant. 

 

També ha exercit responsabilitats. Va dirigir el col·legi de Casp... 

Del 1977 al 1983 vaig ser rector i director de Casp, sis anys. Vivia al Bon Pastor i tenia el cor 
posat a Nicaragua. Al despatx de Casp posava les cançons revolucionàries! Quins records! 
La meva meta com a rector era ficar laics, nois i noies, que poguessin mirar el futur de Casp. 
En aquella època ja es veia. Van fer una profundíssima transformació del col·legi. 

 

Casp és com casa seva... 

Sí, a Casp he estat alumne, professor, 
director espiritual, director de COU i 
rector. Ara hi vaig poc. Però dels anys 
que vaig ser director, cada setmana 
deixava un setmanari: el dissabte a la 
tarda el dedicava a escriure el que 
havia passat aquella setmana, les 
meves impressions. Això està en l’arxiu 
del director. Molts directors que han 
vingut després m’han dit: “Oh, quina 
cosa més maca a l’arxiu! Quan tingui 
temps ho llegiré!”. I em sembla que no 
ho ha llegit ningú! [riu]. 

 

De què li servia? 

Era un exercici que també vaig fer quan era provincial i com a superior de Llúria. Quan he 
tingut responsabilitats, sempre he portat un diari setmanal. Perquè en una setmana passen 

https://www.claret.cat/ca/llibre/CADA-DIA-847263039
https://www.claret.cat/ca/llibre/CADA-DIA-847263039
https://www.claret.cat/ca/llibre/MEDITACIONS-PER-A-UNA-PARELLA-847263045
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/63081
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moltes coses, tens temes pendents i a mi m’agrada escriure. Cada tres mesos feia un repàs 
d’aquests escrits i cada any feia una reflexió sobre com havia anat l’any. 

 

Era una escriptura funcional, sense ambició poètica ni literària... 

No, a la feina, de poesia poca. Era disciplina metodològica per poder treballar bé. Els 
dissabtes quan acabava, tancava la porta i me n’anava al Bon Pastor. M’ho mirava poc, 
només de tant en tant, sobretot quan volia recordar decisions preses. 

Quin pòsit li queda del temps a l’escola? 

El món de l’escola és clau per al futur. Molts dels millors amics són antics de Casp o del Casal 
Loiola, llavors en deien Berchmans. Encara ara hi ha dos grups amb qui ens trobem cada 
mes. Tots estan jubilats, els havia tingut a classe, alguns han mort, o les seves parelles. I jo 
em sento molt amic seu. Cadascú ha fet el seu camí. 

 

En el seu darrer llibre parla del jesuïta Raimon Algueró... 

M’ha costat tres anys, escriure’l. Molts antics alumnes tenen els millors amics del Col·legi i 
això es va viure molt gràcies a ell. Quan va morir, el funeral a Santa Maria del Mar estava ple: 
amb gent dreta, no es podia entrar, i en un 90% era gent jove. Raimon Algueró és una de les 
persones clau del Col·legi de Casp: per la muntanya, la manera d’atendre els nens, el tracte 
amb les famílies. 

 

Eren amics? 

Molt amics. Durant quatre estius a ell li 
deixaven a Andorra un apartament i anàvem 
els dos a passar una setmana de vacances. 
Havíem tingut la mateixa formació, antiga. 
Ens aixecàvem a les sis del matí, resàvem 
una estona. Esmorzàvem. Agafàvem el cotxe 
i en els quatre anys vam fer tots els llacs 
d’Andorra. Pujàvem a les muntanyes i a les 
deu o les onze arribàvem al llac. Saludàvem 
els francesos. Ell sempre es banyava, jo mai 
em banyava. Preníem quatre coses i després 
baixàvem. Cap a les tres érem a l’apartament, 
dinàvem, migdiada. A la tarda, a comprar, 
celebràvem els dos l’eucaristia i a quarts de 
deu a dormir. Una setmana així, tornes nou! 

 

I després de la direcció de Casp? 

Va passar uns anys que era encarregat de la pastoral. Primer de la província i després 
d’Espanya, també en guardo bon record. Anava a Madrid amb trens de nit. Era la nit que 
dormia millor: el tren sortia a les deu i ja estava ficat al llit i a tres quarts de vuit em despertava 
arribava a Chamartín a les vuit. Dormia deu hores! Vam organitzar la pastoral per sectors, en 
tinc molt bon record. I va ser una ocasió per conèixer tot Espanya. 

He de dir que jo a Espanya me l’estimo. I ara no faig política. La gent, la cultura, la manera 
de ser, les costums, les tradicions. Ho he conegut, ho he vist i m’ha agradat. Altra cosa és 
l’Estat espanyol. Hem de distingir molt el que és el país, el govern, que fa el que li convé a 
uns que no apareixen, que són els que tallen el bacallà i busquen els seus interessos. Amb 
aquests s’ha de fer la política. Si hi ha la independència serà perquè ho han fet molt 

http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/
https://claret.cat/ca/llibre/RAIMON-ALGUERO-I-FORTUNY-S-I-849136291
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-jesuita-raimon-alguero-llarga-trajectoria
https://www.casp.fje.edu/ca
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malament. Independitzar-se d’un país és trist, en el fons. Pot ser necessari, però és trist. I no 
és el poble d’Espanya, que potser ha estat viciat per la premsa, els interessos, els governs... 

 

Com ha estat el diàleg entre jesuïtes de la resta de l’Estat? 

És difícil. És una feina que demana meditació abans: has d’aprendre a escoltar, veure la raó 
que tenen; que t’escoltin, que vegin la raó que tens. I posar-te d’acord amb qüestions tan 
elementals com que els pobles han de decidir en unes urnes, per unes votacions, que no s’ha 
de decidir des de dalt. O per una constitució que jo recordo que va estar escrita amb els 
militars al costat. Ja vàrem fer prou: la Constitució està bé, donades les circumstàncies que 
vivíem, però ara l’han canonitzada i s’hauria de canviar. Ho veig difícil: s’han alimentat les 
passions, les emocions. La racionalitat i el dret queden mediatitzats. 

 

Això el fa patir? 

A mi no em fa patir. El que voti Catalunya vull que vagi a missa. Ja no em preocupa, tinc altra 
feina; delego al vot de la majoria, el que sigui. Si és independència, fem un país nou. Amic 
d’Espanya, això sí. Si som intel·ligents, després de tants anys, Espanya ha de ser prioritària. 
Si també canvia. Els que manen de debò estan molt amagats i són molt rics i molt poderosos. 
T’explico una observació? 

 

Endavant... 

Jo he estat seguint, perquè m’agrada molt, 
el Sant Pare d’ara. He estat seguint 
el Sínode de l’Amazònia. I l’he seguit en els 
diaris: a La Vanguardia, El Periódico, 
l’Ara, El País i l’ABC. Una bona mostra, el 
periodisme m’agrada. Durant el Sínode 
cap d’aquests diaris ha dit res. I a l’acabar, 
el que han dit són dues coses. Primera, 
que hi havia unes imatges d’uns indis que 
uns feixistes els van tirar al riu Tiber i que 
el papa els va fer rescatar i els va fer posar 
en una capella. Anecdòtic! I segona, que el 
papa no ha dit res sobre que hi hagi en 
aquelles zones capellans casats. Que això 

és una heretgia, més aviat criticant-ho. Res més. D’un sínode que han fet 80.000 consultes 
a les tribus dels indis. Que els qui han portat la veu han sigut les dones, que estaven en 
minoria. Interessantíssim. Tu agafes això i dius: aquests diaris treballen per consignes. I la 
consigna és no parleu del Sínode de l’Amazònia. I amb una cosa tan important, tenint en 
compte el Bolsonaro, això demostra el control que tenen. 

 

L’Església, en conjunt, on hauria de ser? 

L’Església és l’Església de Jesús, jo hi crec. El Concili Vaticà II va ser un gran esforç. Però el 
món va tan de pressa que s’ha de fer un altre esforç. Mirant que no es trenqui. Comprenc que 
el Papa ho té difícil: es pot fer una Església índia, una per Amèrica del Sud... Però l’Església 
és catòlica, i això té un valor. Jo soc optimista, però no per tornar al que havia passat. Estic 
veient, observant, que ara hi ha una generació que del tema religiós no entén res. Si un dia 
van a missa i senten dir “mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món”. Es 
preguntaran: “Què és un Anyell? Un be! I Déu té un be? I què és el pecat? No entenc res”. 
Això, ho entenen els biblistes, els que coneixen l’Antic Testament, el sentit del sacrifici. I qui 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/sinode-amazonia
https://www.catalunyareligio.cat/blog/memoria-del-vatica-ii
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diu això, diu tantíssimes coses que són inintel·ligibles. Quan es diu “oh, el jovent, ha perdut 
la fe”. No! El jovent no ho entén. 

 

Falta context i no es comparteix el llenguatge. Cal refer? Traduir? Aquí veu 
oportunitat? 

S’ha d’anar refent. Siguem realistes. Però el jovent té vint anys, vint-i-cinc, trenta... i als trenta-
vuit, quaranta, comença a dir: “Estic més o menys la meitat de la vida, he aconseguit les 
coses que volia: una parella, tinc una família, he anat a l’Índia... El que sigui. “Però ara, què? 
Serà més del mateix?” I comença a buscar. Els més superficials van al gimnàs. Per això té 
tant d’èxit! Està ple d’homes i de dones al voltant de quaranta anys. Ho comprenc. Després 
molta gent tira cap a la cosa oriental, cap a la meditació. Però on ell o ella és el protagonista: 
fan mantres, respiren i arriben a un equilibri. No ho critico. Però les preguntes sobre Déu no 
les tenen solucionades. I en alguns comença una recerca: “I la vida eterna? Tothom ha vist 
la mort, seguim o no seguim?” Aquestes preguntes. Comencen a buscar, en diverses 
religions. I fan bé 
perquè no ho han 
entès. El cristianisme 
no es dona a 
entendre. Es dona a 
entendre la caritat, la 
justícia, la bona gent, 
però no el nucli. 

 

Aquí on som rep 
molta gent que li fa 
aquestes mateixes 
reflexions... 

Sí, en aquesta butaca 
rebo gent d’aquesta edat. M’encanta. I em diuen: “Jo no puc creure”. “En què no creus?” “En 
Déu”. “Ah sí? I quin Déu?” I els més grans em contesten en castellà: “Dios todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, infinitamente justo... que castiga a los malos, que premia a los 
buenos, que ha creado el universo”. I jo els hi dic: “Jo tampoc hi crec, aquest és el Déu 
d’Aristòtil i de Plató”. L’Església primitiva, per donar-se a entendre, va agafar la manera de 
parlar d’aquella època. “I tu no creus en Déu? Ets jesuïta, no? I en qui creus?” “En Jesús. 
Jesús revela Déu. I el Déu que revela no té res a veure amb això. Agafa els evangelis i ves-
te’ls llegint, escolta’ls i torna”. És anecdòtic. Però tornen i passen coses. Per això soc 
optimista. Jo no ho veuré. Però hi haurà una Església més minoritària de persones 
convençudes, autoconvençudes, amb experiència. 

 

Hi ha qui no es conforma a pensar que l’Església estigui cridada a ser el reducte d’uns 
pocs. Sinó que quants més, millor. I que els pocs que quedin no tenen perquè ser 
necessàriament més autèntics. 

Fracassaran. Ara es fan unes trobades i expliquen casos, ploren, i els donen un mocador. I 
les persones surten convertides, diuen. I inclús es confessen. Ja parlarem d’aquí un any què 
passa. S’ha d’anar a fons. Estem com a la Roma primitiva: els cristians eren minoria, i van 
anar a poc a poc. Vivim un món d’idolatries, els ídols dels diners, els fons d’inversions... I el 
món d’idolatries no admet massa l’existència de Déu, per això se’n riuen. Però jo tinc molts 
amics i amigues que són cristians i molts no se n’amaguen. I em diuen “és que en el fons, 
encara que riuen, els fa pensar”. 
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Ramon Olomí: “Si soc alguna cosa a 

la vida, m’ho ha donat la 

congregació” 
 

Claretians 

10 juliol 2020 

 

“Quants anys et queden de vida? No ho sabem. Doncs viu aquesta vida dins les teves 
possibilitats”. És el plantejament que es fa el pare claretià Ramon Olomí Batlle en iniciar una 
nova etapa vital. Aquest curs, en què ha celebrat 50 anys com a capellà, deixa enrere 28 
anys al govern de la província dels Claretians de Catalunya. 

 

Olomí fa la reflexió amb motiu de l’experiència de ‘Fragua per als 70 anys i més’. L’inici de la 
pandèmia del coronavirus el va atrapar a mig recés a Los Negrales, a Madrid. El recés durava 
tot un mes, del 28 de febrer al 28 de març. “Va ser l’últim dia que podia agafar el tren per 
tornar a casa”, recorda el pare Ramon. Amb el confinament, els que s’hi van quedar encara 
van allargar l’estada un mes més. 

 

Subratlla que hi ha fet “una valoració general de la vida, d’allò positiu i d’allò negatiu” i que 
ara sent una crida a mirar endavant: “Viu aquesta etapa, viu-la!”. Una nova etapa lliure de 
grans responsabilitats, amb un esperit vital renovat. “Tot el passat ens pot ajudar, però es 

http://claretpaulus.org/ca/2020/07/10/ramon-olomi-si-soc-alguna-cosa-donat-congregacio/
http://claretpaulus.org/ca/2020/06/19/ricard-costa-jussa-i-ramon-olomi-renoven-promeses-sacerdotals/
http://claretpaulus.org/ca/2020/03/03/segona-edicio-reces-majors-70-anys-fragua/
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tracta de mirar el futur amb les possibilitats actuals”. La nova etapa implica un ritme més 
pausat. “Abans feies quatre coses a la vegada i tenies 27 al cap pendents de fer; ara en tinc 
una i me n’oblido”, hi afegeix amb ironia. 

 

El pare Ramon va ser dotze anys provincial dels Missioners Claretians a Catalunya, del 1992 
al 2004, i després va formar part del govern provincial, fins a finals de 2019, amb el naixement 
de la nova província de Sant Pau. Com és aquesta nova etapa? “Ara visc molt tranquil; com 
a provincial has de tenir una visió global i tractes moltes persones, al govern tens una altra 
responsabilitat.” Els darrers anys portava l’economia de la província. I ara agraeix “no estar 
pendent del banc o d’aquell pagament”. I fa broma: “Ara ja ho tinc tot pagat”. 

 

“A la vida les coses positives superen les negatives” 

El treball del recés a La Fragua planteja tres elements claus en la vida del pare Claret. Primer, 
sobre la frase de l’Evangeli que va colpir el fundador dels claretians quan era a l’església dels 
sants Just i Pastor: “Quin profit en treu, l’home, de guanyar tot el món si perd la seva vida?”. 
Segons explica Olomí, “en un primer apartat es fa la reflexió de què has fet de la teva vida”. 
Després, entorn del Patris mei. És a dir, l’experiència del pare Claret de Déu com a pare. I, 
finalment, la donació: Caritas christi. “L’amor de Crist l’empeny”, apunta. 

 

“Són tres elements que conviden a fer una petita autobiografia”. Un moment per repassar i 
valorar l’itinerari vital. Amb 76 anys reconeix: “Déu n’hi do les pàgines que vaig escriure!”. En 
el capítol dels “errors” apunta: “De la culpabilitat de totes les coses mal fetes? Segons com 
es prengui, pot ser malaltís”. En el recés 
els fan fer llistar coses positives i 
negatives del conjunt de la seva vida i 
revisar experiències personals: on han 
estat, què han fet, què en valoren. Una 
primera setmana de reflexió. Un exercici 
“interessant”, assegura, que li va fer 
veure que “a la vida les coses positives 
superen les negatives”. 

 

Després van dedicar una segona 
setmana d’exercicis espirituals a 
diferents figures bíbliques. Personatges 
ja grans “que donen per molt”, diu. Des 
d’Isaac, Sara, Zacaries, el pare de Sant 
Joan Baptista, passant pels dos homes 
que volien abusar de Susana o Nicodem. 
Sense descuidar el personatge de Maria, 
imprescindible en l’espiritualitat mariana. 

 

“Què voldries dir a la congregació abans de morir?” 

També explica que un dels exercicis del recés és pensar què posaria en un testament 
personal per a la congregació: “Què voldries dir a la congregació abans de morir?” El claretià 
Ramon Olomí només té paraules de reconeixement: “Si soc alguna cosa a la vida és perquè 
m’ho ha donat la congregació: m’ha fet una formació, m’ha donat unes possibilitats de 
desenvolupar la meva vocació”. I continua: “Tot el que tinc, ho he rebut i m’ho ha donat la 
congregació: la vida de comunitat, els estudis, les responsabilitat que m’han donat i que 

http://claretpaulus.org/ca/2019/12/31/1-gener-2020-neix-nova-provincia-claretiana-sant-pau/
http://claretpaulus.org/ca/som-claretians/el-nostre-fundador/
http://claretpaulus.org/ca/2020/03/25/final-vida-sant-antoni-maria-claret/
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m’han fet desenvolupar unes capacitats que mai no hauria pensat que tenia”. Com a exemple, 
diu que mai s’hauria imaginat dedicar-se a l’economia. 

 

Ser claretià l’ha fet feliç? “Sí, sí, m’ha desenvolupat com a persona”, apunta. “També t’adones 
de què vol dir la felicitat… passes moments més dificilots i d’altres que et sents millor”. 
Reconeix “haver deixat moltes coses enrere”. És part de la feina del recés: “He fet el que he 
pogut i el que no, no ho he fet; i mira!, estic content”. Es remet al moment present, des de 
la comunitat claretiana de Valls: “Ara soc en una comunitat on ens entenem, som cinc 
persones, sempre amb bon humor; què més vols a la vida?” 

 

La dinàmica de grup a La Fragua 

El recés, orientat a gent gran, és la primera vegada que s’ha fet en clau de família claretiana. 
Catorze persones han conviscut al Centre Fragua, sota la guia espiritual dels claretians Juan 
Carlos Martos, de la província de Fàtima, i Salvador León, de la província de Santiago. El 
recés s’estructura amb una xerrada al matí i una altra a la tarda. I compta amb dinàmiques 
de treball individual, en parelles i en grup. 

 

L’experiència de recés ja l’han fet abans d’altres claretians, com en Josep Armengol, 
en Josep Roca o en Josep Rovira. Abans, però, el recés tenia un format més extens, de 
tres mesos. Es viatjava una setmana a Terra Santa i també es visitaven els llocs claretians: 
Vic, Cervera, Barcelona. 

 

El pare Ramon valora la bona relació entre els participants, així com la profunditat en les 
estones de compartir. “Érem gent de llibre, amb una capacitat de reflexió bastant potent”. 
Explica que encara es comuniquen per Whatsapp. “Va ser un grup molt col·laborador en les 
intervencions i les activitats grupals”. 

 

Els espais amplis també hi ajuden. A uns cinquanta quilòmetres de Madrid, a La Fragua hi 
podrien viure unes quaranta persones, matisa el claretià. Amb un hort, s’hi pot passejar bé. 
“Amb el confinament tampoc tenies necessitat de sortir perquè hi havia espai a dins per 
passejar, donar voltes, podies jugar a frontó, el lloc és adequat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els caps de setmana es programen sortides. “El primer vam anar a l’Escorial, on el pare Claret 
va ser director i hi va fundar una Escolania que encara continua”. Després amb el confinament 
ja no van sortir. Però van veure alguna pel·lícula que donava peu a valoració. “Interessant, 
ho recomanaria”, conclou el pare Ramon. 

http://claretians.cat/2019/09/09/claretia-ramon-olomi-nou-vicari-lledo-valls/
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L'abat de Poblet entén les protestes 

contra la visita del rei 
 

Tac12.tv 

22 Juliol 2020 

 

L'abat de Poblet, Octavi Vilà, entén les protestes de rebuig a la visita del rei d'aquest dilluns i 
considera que són del tot legítimes. Ara bé, també reconeix que el monestir està obert a 
tothom i més si té un càrrec que afecta l'estructura de la institució, ja que Felip VI és 
president d'honor del patronat del monestir. 

 

Centenars de persones es van concentrar dilluns a les portes del Monestir de Poblet per 
rebutjar la visita del rei. Les protestes eren comprensibles i estaven en el seu dret, així mateix 
ho veu l'abat, Octavi Vilà, qui ha estat també assenyalat pels qui s'oposaven a la visita de 
Felip VI. També ha estat en el punt de mira de les crítiques per la breu estada del monarca a 
Catalunya, però l'abat reconeix que el Monestir de Poblet té les portes obertes. 

 

Tot i entendre que el moment és complex, reconeix que havien d'acceptar la visita de Felip 
VI perquè, de fet, és president d'honor del Patronat que gestiona el monestir. Ara bé, Octavi 
Vilà també admet que la presència del rei va causar un enrenou per l'ampli dispositiu de 
seguretat i protocol, molt més important que quan ha rebut als presidents de la Generalitat. 

 

Són les reaccions de l'Abat de Poblet a la visita de la casa reial, unes valoracions que ha 
fet en una entrevista que s'emetrà aquest estiu a Tac12 i que s'ha enregistrat en les 
darreres hores. 

 

https://www.tac12.tv/camp-de-tarragona/arxiu-camp-tarragona/item/13842-l-abat-de-poblet-
enten-les-protestes-contra-la-visita-del-rei 

https://www.tac12.tv/camp-de-tarragona/arxiu-camp-tarragona/item/13842-l-abat-de-poblet-enten-les-protestes-contra-la-visita-del-rei
https://www.tac12.tv/camp-de-tarragona/arxiu-camp-tarragona/item/13842-l-abat-de-poblet-enten-les-protestes-contra-la-visita-del-rei
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Sisena i última jornada del Capítol 

Provincial dels carmelites 

Descalços 
 

Carmelites Descalços · 26-07-2020 

 

Benvolguts germans, en el dia d'ahir vam arribar al termini del nostre capítol. 

Durant el matí, vam tenir una gran activitat a l'aula capitular dedicada a acabar de perfilar el 
projecte provincial per als propers tres anys i aprovàrem les determinacions capitulars que 
venen a ser els passos a seguir perquè millorem com a germans i com a religiosos, cercant 
sempre el millor per a poder ser “homes de Déu”. 

La tarda es va dedicar a votacions i eleccions. S’escolliren els superiors de les cases que 
correspon triar al capítol; els altres superiors els nomena el provincial amb el seu consell. Els 
nomenaments van ser els següents: Fernando Donaire (Còrdova), Héctor Cárceres Salazar 
(Úbeda),  Sebastián García (Desert de les Palmes), Miguel Hernansáiz (València), Ricardo 
González (Lleó), David Jiménez (Àvila), Salvador Ros (Segòvia), Ángel Briñas (Lleida) i Jesús 
Sans (Badalona). 

 

Després de lliurar les patents i signar les actes, vam anar agermanats a la Santa per a 
celebrar l'Eucaristia d’acció de gràcies a la nostra Mare pel II Capítol Provincial de la Província 
Ibèrica de Santa Teresa de Jesús. Després de la missa els germans d'Àvila ens van oferir el 
sopar. 

 
Agraïm els pares Pedro i Amando la seva feina com a secretaris, han estat treballant de valent 
i fins a altes hores de la nit perquè la dinàmica de les sessions capitulars tinguessin el ritme 
necessari per a la bona marxa del capítol. Agraïm també els nostres germans que han hagut 
de participar via on-line, Ángel Briñas, Jean Baptiste i Emile M'Bra, representants els dos 
últims de la delegació d'Àfrica i els pares Carlos Medina i Armando Sejas, representants del 
Vicariat de l'Uruguai, Paraguai i Bolívia. Agraïm especialment l'esforç d’aquests dos últims 
germans nostres perquè a causa del canvi horari s’han hagut de llevar a les quatre del matí. 

 

A tots els que ens heu seguit per aquests mitjans, moltes gràcies, i continuem comptant amb 
la vostra oració. “Déu sol és prou!” 
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El P. Antonio Ángel Sánchez va ser escollit 
provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa 
en el transcurs del dia 21 de juliol, en el marc del 
II Capítol Provincial. El nou provincial fins ara ha 
estat prior del convent d'Úbeda (Jaen). 

 

 

 

 

 

 

 

#TAMBEESTRAFIC  promou la 

protecció de les víctimes de tràfic de 

persones per a tots els fins 

d’explotació 
 

30 de juliol: Dia Mundial Contra el Tràfic de Persones 

 

SICAR cat-Adoratrius 

29 de  juliol  del  2020 

 

●Aquest nou projecte de Proyecto Esperanza i 
SICAR cat vol sensibilitzar sobre aquelles 
finalitats de tràfic d’éssers humans que es donen 
al nostre país però que romanen  ocultes,  per  
garantir  la  protecció  de  totes  les  víctimes  i  el  
seu accés a drets. 

●Els  casos  de  tràfic  de  persones  amb fins  
d'explotació  en  treballs  o  serveis forçats en el 
treball de la llar, la criminalitat forçada o els 
matrimonis forçatses  mantenen  infradetectats  a  
Espanya,  i  experts i  organismes internacionals 
han mostrat la seva preocupació al respecte.  

●Segons  l'ONU,  una  de  cada  tres  víctimes  
detectades  va  ser  traficada  per  a treballs  
forçats,  i  el  7%  de  les  víctimes  detectades  
ho  va  ser  per  a  tràfic  de persones amb altres fins d'explotació. 
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●La  investigació,  el  monitoratge  de  polítiques  públiques,  la  formació  d'agents clau,   la   
consolidació   d'aliances   intersectorials,   així   com   la   difusió   i   la comunicació de 
troballes clau seran les línies de treball que permetran crear un document amb 
recomanacions i propostes de millora. 

 

Amb  motiu  del Dia  Mundial  contra  el  Tràfic  de  Persones, Proyecto ESPERANZA i SICAR 
cat, delegacions d’Adoratrius especialitzades en tràfic d’éssers humans (TEH), presenten 
demà #TambeEsTrafic per a la protecció de les víctimes de TEH per a  tots  els  fins  
d'explotació.  Aquest  projecte  pretén  aconseguir  que  es  garanteixi  l'aplicació d'estàndards 
de drets humans a totes les dones víctimes de TEH d'aquelles finalitats d'explotació més 
invisibilitzades i que romanen infradetectades: TEH amb fins d'explotació en treballs o serveis 
forçats en el treball de la llar, TEH amb fins de criminalitat forçada i TEH per a matrimonis 
forçats. Tots aquests tipus d'explotació del delicte de tràfic de persones es recullen en l'article 
177 bis del Codi Penal. 

 

A més, #TambeEsTrafic preveu sensibilitzar la societat i oferir formació a agents clau dels 
sectors públics i privats amb l'elaboració, en els propers mesos, d'un document amb  
recomanacions i propostes de millora. 

 

Malgrat  els  importants progressos  en els  últims 20 anys, les polítiques públiques  adoptades  
a Espanya per lluitar contra el tràfic de persones contenen greus limitacions que dificulten 
l'accés a drets d'aquelles dones que han estat traficades amb fins d'explotació infradetectats 
i invisibilitzats. Aquestes víctimes també s'han de protegir i han de poder accedir a drets', 
comenta na Rosa Maria Cendón, Coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de 
SICAR cat. 

 

Proyecto ESPERANZA i SICAR porten anys 
atenent dones que han estat sotmeses al TEH 
amb altres fins d'explotació  tot i que, sovint, no 
hagin estat identificades  formalment  com  a  
víctimes d'aquest greu delicte. Per a ambdues 
delegacions aquesta no és una realitat nova, 
encara que sí complexa. 

 

Marta González, Coordinadora de 
Sensibilització de Proyecto ESPERANZA: 'Les  
conseqüències d'aquests delictes sobre les 
seves víctimes són  profundes i arriben a tots 
els  àmbits de la seva persona i, per tant, 
necessiten una atenció integral que els permeti 
reprendre el control sobre les seves pròpies 
vides. És fonamental, doncs, que aquests 
altres fins d'explotació siguin reconeguts pels 
actors clau, i que la seva capacitat per detectar-

los s’enforteixi. Veiem necessària també la creació d'aliances intersectorials que afavoreixin  
la  detecció  de  casos per derivar-los a serveis especialitzats com els nostres'. 

 

L'anàlisi  de casos pràctics atesos en els 10  últims anys en les dues delegacions mostra  que  
les dones víctimes de TEH amb fins de treballs o serveis forçats en el treball de la llar, la 
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criminalitat forçada i el matrimoni forçat pateixen greus vulneracions de drets que  atempten  
contra  la  seva integritat física, la seva llibertat de moviment i el seu dret a no ser sotmeses 
a un tracte cruel, inhumà o degradant, entre d'altres. 

 

S'observa, a més, que els casos de treballs o serveis forçats en el treball de la llar i de 
matrimoni forçat afecten de manera desproporcionada a dones i nenes pel fet de ser-ho, i 
que els casos de criminalitat forçada que afecten dones tenen un fort component de gènere 
que ha de ser analitzat en detall. Per tot això, l'enfocament de gènere és fonamental. 

 

Tant a nivell mundial com a nivell estatal, les dades estadístiques apunten també que dones 
inenes són víctimes majoritàries de tràfic de persones. 

 

Segons l'últim informe  disponible (2018)  d'UNODC, "les víctimes del  tràfic de persones amb 
fins d'explotació sexual van constituir el 59% de les víctimes detectades el 2016.Una víctima 
de cada tres detectades va ser traficada per a treballs forçats i el 7 % de les víctimes 
detectades van ser víctimes de tràfic amb altres fins d'explotació ". 
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Per la seva banda, segons el balanç 2014-2018 del Ministeri de l'Interior, a través del CITCO, 
les nenes van representar el 100% dels casos de TEH amb fins de matrimoni forçat, mentre 
que el 24% de les víctimes de TEH amb fins de treball forçat i el 72% de víctimes de TEH 
amb fins de criminalitat forçada van ser dones i nenes. 

 

Nacions Unides, Consell d’Europa (GRETA) i TIP report insisteixen a visibilitzar tots els tipus 
de tràfic de persones amb fins d’explotació 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per Nacions Unides1 el 2015 per 
l'Agenda 2030, inclouen metes clares per prevenir l'abús i l'explotació, eliminar totes les 
formes de violència contra les dones i les nenes, i eradicar el treball forçat i la mà d'obra 
infantil. 

 

El Grup d'Experts sobre Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) del Consell 
d'Europa, en nombroses ocasions, ha sol·licitat a les autoritats espanyoles que  
garanteixin  que  l'acció contra el tràfic de persones és integral i que es dirigeix a totes 
les víctimes de TEH per a tots els fins d'explotació, tenint en compte la dimensió de 
gènere del TEH i la vulnerabilitat particular dels nens i de les nenes.  

 

I a eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes en els àmbits públic i 
privat, inclosos el tràfic de persones i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació (ODS 5.2). 

 

En la mateixa línia, el recent informe TIP Report 2020 dels Estats Units indica que a Espanya, 
tot i els  esforços,  persisteixen llacunes en  la  identificació d'aquelles  víctimes  de  TEH  amb  
fins d'explotació més invisibilitzats. 

 

Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA:  

Tots  dos  projectes  d'Adoratrius  compten  amb  un  equip  multidisciplinari  de  professionals  
que considera el tràfic de persones una violació dels Drets Humans. Garanteixen un model 
de gestió compromès  amb  la  qualitat  i  l'Excel·lència  i  han  obtingut  el  diploma  de  
compromís  de segons el model EFQM (European Foundation for Quality Management). 

#TambeEsTrafic és un projecte que colideren Proyecto  Esperanza (a  Madrid) i SICAR  cat  
(a Catalunya), ambdues delegacions de l'entitat d’Adoratrius. SICAR cat i Proyecto 
ESPERANZA estan especialitzades en el suport integral a dones víctimes de tràfic de 
persones i en l'anàlisi crítica sobre el fenomen del TEH, en base a un enfocament de drets 
humans i de gènere, que garanteixi l'accés de les víctimes als seus drets i que ofereixi una 
resposta adequada a les seves necessitats 

 
1 El 2015, Nacions Unides va aprovar l'Agenda 
2030 amb 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. El tràfic d'éssers humans enforma 
part i és un fenomen relacionat amb diversos 
ODS com el 5 (Igualtat de gènere), el 8 (Treball 
digne i creixement econòmic) i el 16  (Pau,  
justícia  i  institucions  sòlides).  Cal  adoptar  
mesures  immediates  i  efectives  per  acabar  
amb  el  treball  forçat,  l'esclavitud moderna i el  
tràfic de  persones,  així com amb el treball infantil 
en totes les seves formes.  Un objectiu alhora 

permetcontribuir a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les  dones i les  nenes (ODS 5.1). 
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Programa de Actividades CONFER 

para el próximo curso 2020-2021 
 

IVICON · 21 de julio de 2020 

 

Como cada año, la CONFER presenta el Programa de Actividades para el curso 2020-2021. 

Han sido tiempos duros y difíciles. Se nos hurtó la posibilidad de acercarnos, de tocarnos, 
de abrazarnos. 

 

Entramos en una etapa nueva. Atrás hemos dejado algo de sufrimiento, algo de 
desasosiego y la reclusión en casa, para decirnos a nosotros mismos y a otros que la vida 
sigue. De manera renovada, creativa, con la profundidad que nos da el sabernos en las 
manos amorosas del Padre, que nos quiere con ternura, nos abraza con cariño y nos 
devuelve la vida. 

 

Por eso, la CONFER os ofrece en forma de agenda (para ir completándola a lo largo del 
curso) estas pequeñas gotas de vida, de anhelo común repartido y compartido, como fuerza 
ante la adversidad. 

 

Es el programa de actividades de la CONFER para el curso 2020-2021. Con una salvedad 
en el primer trimestre: sin actividad presencial, fruto de las recomendaciones sanitarias; y 
no por ello, carente de estímulo, pensando en las Comunidades a las que la CONFER 
desea servir.¡Sí! “Abrazando la vida”, porque nunca hemos dejado de hacerlo, porque nos 
mueve la fuerza de un Espíritu que da vida, porque abrazar devuelve cariño, fuerza, ánimo, 
compromiso.   

 

 

 

Se puede descargar el programa completo en este enlace.     

http://www.confer.es/685/activos/texto/8564-web_programa-de-.pdf
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SomosCONFER: “Seamos hombres y 

mujeres de encuentro” 
 

IVICON 

24 de julio de 2020 

 

Ya está disponible en nuestra web el número 21 de la revista SomosCONFER. 

 

Tras los peores momentos de la pandemia en nuestro país, somos más conscientes de que 
la “nueva normalidad” no puede estar exenta de la fraternidad y llevamos  a la oración a 
nuestros hermanos en América. 

 

Este nuevo número de SomosCONFER, que cuenta con el prefecto de la CIVCSVA, Jõao 
Braz de Aviz; la presidenta de la UISG, Jolanta Kafka; y el presidente de la USG; Arturo 
Sosa, nace con el objetivo de vislumbrar nuevas respuestas a una nueva realidad. 

 

Podrán leer diferentes testimonios de varias 
congregaciones religiosas repartidas por el mundo 
donde nos cuentan su experiencia en esta 
pandemia. 

 

Como destaca nuestra Presidenta Mariña Ríos, 
“Este tiempo que tenemos por delante, bien lo 
sabemos como Vida Religiosa, no es de parar sino 
de seguir caminando y hacerlo si cabe con mayor 
discernimiento en la búsqueda del cuidado de la 
vida, amenazada por la pandemia y sus 
consecuencias.” 

 

Para poder leer íntegra la revista pincha en el 
siguiente enlace  

 

SomosCONFER se edita también en papel y se 
distribuye encartada junto con la revista Vida 
Nueva  

 

http://confer.es/32/activos/texto/8577-somos_confer_21-.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/
https://www.vidanuevadigital.com/
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Experiencia de comunión 
 

JOLANTA KAFKA, RMI 

PRESIDENTA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES (UISG) 

Somos CONFER JULIO 2020 

 

A medida que pasan los días va cambiando rápidamente nuestra perspectiva en la vivencia 
de la pandemia. Pero la preocupación en el desconcierto, la intensidad del sufrimiento 
experimentados ante Dios y la realidad, hacen emerger inquietudes, intuiciones que 
no deben perderse. “No te olvides” del Deuteronomio me parece una pista importante. 

 

Siendo honestos y fieles al Espíritu, me gustaría que no perdiéramos el recuerdo ni el 
significado de las intuiciones que han surgido en nosotros, en el seno de nuestras 
comunidades, en las reflexiones que este tiempo nos ha dado. La Vida Religiosa podría 
ser esta fuerza “buscadora”, “procesadora”, con el ojo vigilante que, desde la 
contemplación, atenta al paso de Dios en lo que acontece, pudiera ofrecer claves de 
vida renovada, no en la teoría, sino en la práctica, como siempre lo ha hecho en la historia 
(cf. Papa Francisco, Carta en ocasión del Año de la Vida Consagrada). Eso no se in venta, 
debemos afinar el espíritu del discernimiento y dejar que acontezca. Sin prisas ni pausas. 

 

Todo ello irá acompañado de análisis más 
cuidados para que el discernimiento sea 
informado. La Vida Religiosa podría ser 
pionera en la resiliencia, haciendo tesoro 
de la fortaleza, generosidad, compasión 
y creatividad puestos a prueba, y dar 
propuestas ante la crisis. Lo hará si se 
deja interpelar por la novedad espiritual 
perenne de los carismas que han dado vida 
a las familias religiosas, surgidas siempre 
en tiempos límite. 

 

La Vida Religiosa puede poner al servicio de 
la humanidad herida, frágil, desequilibrada 
en sus relaciones y oportunidades, su 
sensibilidad evangélica y compromiso para 
atender a la vida, partiendo desde la mirada 
a Jesús, “haciendo presente su corazón y 
sus gestos en medio de la gente”. Esto es 
lo esencial de la consagración. Puede ser 
que lo realice de modo más humilde, 
sencillo, a partir de su ambiente inmediato... 
Sobre todo, si los confinamientos y limitaciones para la actividad se prolongan. Siempre 
podemos estar cerca y cuidar del que está al lado. 

 

La frontera para la Vida Religiosa aun más fuerte está en la comunión, en el compartir las 
experiencias, intuiciones y caminar juntos, con otros. En la UISG estamos experimentando 
en estos meses una comunión muy fuerte: acompañarnos mutuamente, orar, pensar y 
escuchar juntos, organizar la solidaridad para ayudar a las congregaciones más 
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afectadas, crear conexiones para aprender unos de otros. Hay muchos que no quieren 
limitar la lectura de las consecuencias de la pandemia a una visión meramente económica. 

 

No podremos salir mejores, como tantos 
sueñan, sino pensando en todos y más unidos. 
Por eso, una vez más, la Vida Religiosa está 
en “salida”. Salir de los modos de llevar 
nuestras obras, liberarnos de nuestros planes 
y presunciones, proyectos y ritmos tal vez 
también excesivos, ruidosos, superficiales. 
Salir donde nos espera y nos envía la Iglesia, 
el mundo. Esta realidad pide 
desprendimientos, que no resultan fáciles, 
por eso volveremos siempre a la oración. 

 

Algunos han llamado este tiempo un tiempo 
sabático en el que –aunque forzosamente, por 
medidas de protección– hemos dejado 
descansar el aire, la tierra, nuestros oídos; 
nos ha sorprendido como la naturaleza se 
ha expresado en su belleza con mayor 
vigor. El contraste nos ha hecho tocar el 
desequilibrio del ecosistema, pues bastaba, 
por ejemplo, dejar de emitir una cantidad 
considerable de gases contaminantes para 
recuperar la belleza, la armonía, la 
generosidad de nuestro hábitat. Contemplando este hecho podríamos pensar en ir frenando 
los ritmos de nuestras actividades, crear más espacios a la escucha y disminuir las 
contaminaciones de todo tipo, promover la cercanía con la gente; vivir y educar para la 
ecología integral en las decisiones que tomamos y sus consecuencias para la 
sostenibilidad del medioambiente, en general, y también de nuestros lugares 
concretos de vida. 

 

 

 

 

Al servicio de  los más necesitados  
 

ARTURO SOSA. SJ, 

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE 
SUPERIORES GENERALES (USG) 

Somos CONFER JULIO 2020 

 

La pandemia ha mostrado con 
crudeza la fragilidad de unas 
estructuras sociales mundiales que 
descuidan a los seres humanos. 
Relaciones sociales no solo injustas 
sino productoras de injusticia y 
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desigualdad en muchas dimensiones de la vida. Descuido que también ha causado un 
preocupante deterioro del medio ambiente. Sus consecuencias pondrán más claro aún 
aquellas áreas en las que es necesario producir cambios profundos para promover la 
participación libre de todos y todas en las decisiones políticas, disminuir la enorme brecha 
de la pobreza y la desigualdad, ofrecer educación de calidad junto a oportunidades de 
trabajo creativo a los jóvenes, además de tomarse en serio la restauración del equilibrio 
ecológico. 

 

A la Vida Religiosa se le abre una oportunidad de volver a sus fuentes carismáticas y 
recuperar el testimonio profético de una vida animada por el amor de Dios y de entrega 
servicio de los más vulnerables. La Vida Religiosa no es necesidad sino gracia, signo 
gratuito del cuidado del Señor por este mundo en el que habitamos y del que somos co-
responsables. 

 

El Covid-19 ha significado una aceleración del cambio de época que vivimos desde hace 
décadas sin mucha conciencia de la profundidad de la transformación de la vida humana y 
sin haberle dado la suficiente importancia a los desafíos que la nueva época representa 
para el anuncio de la Buena Noticia. A la Vida Religiosa se le abre una oportunidad de 
anunciar la necesidad y la posibilidad de reaccionar como la única humanidad que somos 
sin distingos de culturas o religiones. 

 

Desde lo que somos, estamos llamados a cuidar el presente y el futuro de la humanidad, 
acompañando a los jóvenes, aprendiendo de ellos, renovando el sentido de nuestra vida y 
misión como personas consagradas. Un cuidado que tiene como prioridad la vida de los 
descartados, multiplicados exponencialmente en esta pandemia. 

 

La Vida Religiosa está llamada en este momento al cuidado de su experiencia de Dios, que 
le permite ser receptora y trasmisora de los dones o carismas del Espíritu Santo a la Iglesia 
y a la humanidad. La Vida Religiosa ha aprendido durante la pandemia cómo el cuidado de 
los otros y el cuidado de uno mismo está relacionado. Cuidar la vida espiritual es la 
condición para que nosotros podamos cuidar de los otros y del planeta al modo propio de 
nuestra vocación carismática. 

 

No podemos suponer que la pandemia ha sido superada. Con ella y sus consecuencias, 
cuya complejidad aún desconocemos, tendremos que lidiar por un largo tiempo. Como Vida 
Religiosa tenemos el desafío de discernir dónde nos conduce el Espíritu Santo para ser 
agentes de las transformaciones profundas que necesita el mundo contribuyendo a la 
misión de fermento de la historia de la Iglesia de la que formamos parte. Queremos una 
Vida Religiosa conducida por el Espíritu Santo al servicio de los más necesitados 
plenamente integrada al cuerpo de la Iglesia de Jesucristo. 
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   FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

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

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Tres reunions comunitàries 
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
▪ 82 assemblea general de l’URC 
▪ Reunió del grup Anawim 
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

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

   

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 83 assemblea general de l’URC 
▪ Dues jornades de formació permanent 
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

  
 

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

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



 
 

João Braz de Aviz : 

“El Papa nos impulsa a crear procesos 

vitales marcados por el Evangelio” 
 

RUBÉN CRUZ  

Somos CONFER JULIO 2020 

 

Consagrados y consagradas han enfermado y han muerto por proteger la vida de las 
personas y estar cerca de quien sufre. Debemos dar gracias a Dios por este testimonio de 
santidad e inspirarnos en él para hacer crecer nuestra disponibilidad para el Reino de Dios”. 
Así se expresa el cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) en 
entrevista con SomosCONFER. Tras los peores momentos de la pandemia del coronavirus 
en Europa en los meses de marzo, abril y mayo, el máximo responsable vaticano de Vida 
Religiosa analiza el tiempo vivido sin perder de vista la situación de emergencia que ahora 
tiene lugar en América. El ministro vaticano reflexiona sobre qué Vida Religiosa necesita 
España y el mundo en esta ‘nueva normalidad’. 

 

Pese a la cuarentena, la CIVCSVA ha 
seguido al servicio de la Vida Religiosa 
en el mundo. ¿Cómo ha vivido usted 
los meses de confinamiento? 

Estuvimos confinados en casa durante 
dos meses y medio por el coronavirus. Sin 
embargo, el trabajo en el Dicasterio 
continuó. La emergencia provocó en los 
consagrados preguntas que necesitaban 
respuestas inmediatas. Siguiendo las 
orientaciones de las autoridades 
vaticanas para la emergencia, hemos 
tratado de llegar a todos de forma online. 

Personalmente, en casa he podido cuidar 
mejor la relación con las dos religiosas 
que trabajan conmigo y hemos crecido en 
una relación fraterna, aprendiendo a 
escucharnos más y descubriendo el valor 
de las pequeñas cosas necesarias de 
cada día, como el cuidado de la limpieza, 
los gastos o la cocina. He podido dedicar 
más tiempo para el estudio y también para 
el descanso y el cuidado de la salud. El 
tiempo dedicado a la oración ha 
aumentado e incluso ha mejorado, y he 
reanudado la adoración eucarística con las hermanas. 

En casa decidimos no encerrarnos en nuestro propio cuidado y protección, sino ayudar a 
servir comida a los pobres acogidos por la comunidad de Sant’Egidio junto al Vaticano. Una 
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de las hermanas iba dos veces por semana. Yo, por mi edad, tuve que quedarme en casa. 
De la parroquia que atiende a los latinoamericanos en Roma recibimos la noticia de que 
necesitaban ayuda, sobre todo alimentos para muchas personas que no tenían qué comer 
porque no podían trabajar. Por eso, destinamos parte de nuestro salario a comprar y 
entregar los productos a la parroquia. 

Seguíamos las noticias cada día y pudimos compartir en la oración los dolores de tantas 
personas que han perdido a miembros de su familia y que ni siquiera han podido verlos por 
última vez y despedirse de ellos. 

Estando en Roma hemos sentido la constante cercanía del Papa con sus gestos y palabras 
tan cercanos mientras la pandemia crecía y destruía nuestras seguridades humanas.  

 

La Vida Consagrada se caracteriza por estar siempre al servicio de quien la necesita. 
¿Cómo valora la misión de tantos religiosos y religiosas entregados durante esta 
pandemia? 

La presencia de muchos consagrados y consagradas al lado de los enfermos y sus familias 
en este período de pandemia ha sido significativa. Como muchos sacerdotes, también 
consagrados y consagradas han muerto por proteger la vida de los demás y estar cerca de 
quien sufre. Debemos dar gracias a Dios por este testimonio de santidad e inspirarnos en 
él para hacer crecer nuestra disponibilidad para el Reino de Dios. 

 

 

 

 

 

Tras esta pandemia que nos ha demostrado que solo unidos podemos salir adelante, 
como ha dicho el Papa, ¿qué Vida Religiosa necesita la Iglesia hoy? ¿Y la sociedad? 

Muchos consagrados y consagradas en este momento de la historia están tratando de 
identificar con más precisión el núcleo del carisma del fundador o fundadora, distinguiéndolo 
de las tradiciones culturales y religiosas de otros tiempos, para dejarse guiar por la sabiduría 
de la Iglesia en su Magisterio actual que, de modo particular a partir del Concilio Vaticano 
II, ha querido estar atento a los signos de nuestro tiempo para anunciar y testimoniar el 
Evangelio de Cristo. Este es un proceso vital que creemos que está impulsado por el 
Espíritu Santo para entrar con toda la humanidad en este cambio de época en el que 
Francisco guía muy atentamente a toda la Iglesia. Los consagrados y las consagradas 
necesitan valor (el Papa habla de “parresia”) para identificarse con el camino de toda la 
Iglesia, porque antes que cualquier otra realidad, la Iglesia es nuestra Casa común, de toda 
la Vida Consagrada, llamada ahora a caminar juntos en su coesencialidad con la jerarquía.  

Para esto ya no bastan los modelos de formación heredados. 
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La práctica de muchos comportamientos debe 
cambiar para asumir una formación inicial y continua 
que sea dinámica, porque dinámico es el Espíritu que 
la anima. La formación no puede detenerse en un 
período determinado de la vida. Toda la vida (desde 
el seno materno hasta la muerte) es tiempo de 
formación. Los formadores también están en proceso 
de formación y deben adquirir conciencia de su 
fragilidad y tender constantemente al testimonio de la 
séquela Christi junto con los que están en sus manos 
para ser formados. En primer lugar, formar para 
seguir a Jesús y, bajo esta luz, formar para seguir a 
los fundadores y fundadoras. Más que transmitir 
modelos ya realizados, Francisco nos impulsa a 
crear procesos vitales marcados por el Evangelio que 
nos ayuden a entrar en lo profundo de los carismas 
dados a cada uno. Estos procesos daran apoyo a  
 

 

Olivuccio di Ciccarello, Obras de misericordia, Vestir al desnudo (1404). Pinacoteca, Museos Vaticanos, © Musei Vaticani 

 

una vida fraterna en comunidad que sea capaz de satisfacer nuestro deseo de vida en 
familia, donde seamos libres, ligeros en las relaciones y felices. ¿No será esta una buena 
forma de que, entre hermanos y hermanas unidos, la fidelidad a nuestra consagración 
vuelva a ser para toda la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ve la Vida Religiosa española? 

En España, como en otros países de Europa, de Oceanía y de América, la Vida Consagrada 
sufre de falta de vocaciones, ha envejecido mucho y está herida por la falta de 
perseverancia. Son tan frecuentes las salidas que Francisco llama a este fenómeno “una 
hemorragia”. Esto vale también para la vida contemplativa tanto masculina como femenina. 
Desde hace unos diez años hemos visto crecer la decisión de renovación. El Santo Padre 
nos ha ofrecido documentos y un acompañamiento cercano. El cambio de época está 
provocando una nueva sensibilidad para volver al seguimiento de Cristo, a una sincera vida 
fraterna en comunidad, a la reforma de los sistemas de formación, a la superación de los 
abusos de autoridad y a la transparencia en la posesión, el uso y la administración de los 
bienes. Pero viejos modelos poco evangélicos se resisten aún a un cambio necesario para 
un testimonio del Reino de Dios insertado en el momento actual.  
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El envejecimiento de la Vida Consagrada sobre todo en Europa, en Oceanía y en América 
del Norte, y la poca presencia de los jóvenes en ella es un signo evidente de la disminu-
ción de las vocaciones a la Vida Consagrada. Son numerosos los Institutos que han pasado 
a ser pequeños o están desapareciendo. También la familia sufre una crisis en su testimonio 

cristiano. En cualquier estado de 
vida, lo sabemos, la vocación es un 
don de Dios, es una llamada llena de 
amor que Él nos hace a sus hijos e 
hijas ante todo para seguir a Jesús 
según el Evangelio. Francisco nos 
recuerda que en todas las 
vocaciones estamos llamados a “la 
radicalidad evangélica”. En el 
Evangelio esta radicalidad es común 
para todas las vocaciones. En 
efecto, no hay discípulos de “primera 
clase” y otros de “segunda clase”. El 
camino evangélico es igual para 
todos. Propio de la Vida 
Consagrada, en cambio, es la 
profecía, es decir, los consagrados y 
las consagradas viven en esta tierra 
un estilo de vida que anticipa los 
valores del Reino de Dios: la 
castidad, la pobreza y la obediencia 
en la forma de vida de Cristo. 
Estamos llamados a una mayor 
fidelidad y a entrar con toda la Iglesia 
en su reforma de vida propuesta y 
llevada a cabo por Francisco. 

 
Olivuccio di Ciccarello, Obras de Misericordia: visitar a los presos, 1404, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani 

 

 

Hace meses, el propio Vaticano, a través del suplemento ‘Donne Chiesa Mondo’, que 
‘Vida Nueva’ publica en castellano, alertaba del síndrome de las monjas quemadas –
‘burnout’-. ¿Le preocupa, como prefecto de la CIVCSVA, que esta situación se 
generalice? ¿Cómo puede ser atractivo este tipo de vida para los jóvenes si se 
encuentran con personas “avinagradas”, como las denomina el propio papa 
Francisco? 

Hay institutos que han disminuido considerablemente en número. Este fenómeno no ha ido 
acompañado de una revisión de las estructuras, obras y casas. Una estructura demasiado 
grande administrada por pocas personas impone a los miembros un peso 
desproporcionado. Peor aún cuando este peso se deja en los hombros de los jóvenes. 
Existe también el fenómeno de una Vida Consagrada marcada por autoridades demasiado 
centralizadas con relaciones preferentemente jurídicas e impositivas, poco capaces de una 
actitud paciente y amorosa de diálogo y de confianza. En muchos casos, la relación 
hombre-mujer consagrada presenta un sistema enfermo de relaciones de sumisión y de 
dominio que quita el sentido de libertad y alegría, una obediencia mal entendida. Por otra 
parte, los vacíos dejados en el período de la formación inicial o de la formación permanente 
han permitido el desarrollo de actitudes personales poco identificadas con la llamada a la 
Vida Consagrada en comunidad, por lo que las relaciones se contaminan y crean soledad 
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y tristeza. En muchas comunidades se ha desarrollado poco la conciencia que para 
nosotros el otro, la otra, es la presencia de Jesús, y que, en la relación con Él amado en el 
otro, podemos garantizar su presencia constante en la comunidad (cf. Mt 18, 20). Esta 
renovación, provocada por una espiritualidad de comunión en la que el otro se hace central 
para nuestra experiencia de Dios, lleva también a arrojar luz sobre la experiencia de la 
autoridad como servicio y no como dominio marcado incluso con falsas motivaciones 
espirituales.    

 

 
Olivuccio di Ciccarello, Obras de Misericordia: dar de beber al sediento y  hospedar al peregrino. Museos Vaticanos, Pinacoteca. ©Musei 

Vaticani 

 

 

Con la Jornada Pro Orantibus ya celebrada, la Vida Contemplativa, que tiene su 
mayor fortaleza en España, vio cerrar 32 monasterios en 2019. ¿No goza de buena 
salud la clausura? 

Francisco ha ofrecido líneas orientativas para la clausura en dos documentos: Vultum dei 
quaerere y Cor orans. La vida contemplativa, de hecho, no está destinada a desaparecer, 
sino que debe reflejar con transparencia el ideal de vida evangélica de los fundadores y 
fundadoras que está en su base. La Iglesia ha recibido de la Vida Contemplativa a lo largo 
de los siglos una auténtica experiencia del rostro de Dios y ha aprendido a tener un corazón 
orante. Necesitamos la Vida Contemplativa como necesitamos el agua y el alimento para 
vivir. La vida contemplativa, sin embargo, no puede ser una isla paralela a la vida de la 
Iglesia, sino su tesoro bien integrado en su cuerpo.Es cierto que el Papa ha provocado 
críticas en el seno de la Iglesia. Sin embargo, se ha metido en el bolsillo a la Vida Religiosa... 

El amor del Papa por la Vida Consagrada resuena en su afirmación al inicio del Año de la 
Vida Consagrada (2015): “Os escribo como Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús 
confió la tarea de confirmar a sus hermanos en la fe (cf. Lc 22,32), y me dirijo a vosotros 
como hermano vuestro, consagrado a Dios como vosotros”. En estos siete años de 
pontificado, todos los consagrados hemos experimentado su cercanía. No nos falta luz para 
caminar y seguir al Señor. 

 

Usted conoce bien a la Vida Religiosa en España. ¿Qué mensaje le enviaría en este 
momento de dificultad? 

Les recordaría las palabras del Papa: “Los consagrados y consagradas están llamados a 
ser hombres y mujeres de encuentro. Quien encuentra verdaderamente a Jesús se 
convierte en testigo y hace posible el encuentro para los demás”. 
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S’ha mort el claretià Jordi Pijoan Parellada 

 

Claretians 

29.7.2020 

 

A la matinada d’aquest dimecres, 29 de juliol, 
ha mort a la comunitat Assistencial de 
Barcelona el pare claretià Jordi Pijoan 
Parellada. Agraïm el do de la seva vida. En 
pau descansi. 

 

En les circumstàncies del moment i pautes 
socials no hi haurà ara celebració-missa de 
comiat. Avisarem oportunament quan en 
puguem establir la data. Ara farem un breu 
comiat en la intimitat familiar. 

 

El pare Pijoan va ser provincial dels 
Missioners Claretians de Catalunya del 1983 
al 1989. En aquell període, del 1984 al 1987, 
va formar part de la Junta de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. 

 

Va ser director de l’Editorial Claret i en aquest 
segell va publicar el llibre El doctor Pere 
Tarrés (2005). 

 

 

 

 

Breus 

 

 

Amb data 21 de juliol de 2020 el Sr. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, 
ha nomenat Mn. Salvador Bacardit Fígols com a rector del Seminari Major i Menor 
Diocesà. 

 

El nou lloc web de la Biblioteca Vaticana està disponible des del passat 16 de juliol en 
vaticanlibrary.va, oferint un accés més fàcil a tots els continguts i serveis. 

 

 

El Comitè Executiu del Consell Mundial d'Esglésies (CME) ha aprovat les noves dates 
per a la celebració de la 11a Assemblea del CME, que ara tindrà lloc a Karlsruhe 
(Alemanya) del 31 d'agost al 8 de setembre de 2022. L'esdeveniment, previst inicialment 
per a l’any 2021, ha estat ajornat un any per la gravetat de la pandèmia de la COVID-19 i 
les incerteses relacionades amb ella. 

 

https://www.claret.cat/es/libro/EL-DOCTOR-PERE-TARRES-848297621
https://www.claret.cat/es/libro/EL-DOCTOR-PERE-TARRES-848297621
https://www.vaticanlibrary.va/
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Cop d’ull a l’agenda 
 

 

Ateneu Universitari Sant Pacià: Matrícules obertes per al curs 

2020/2021 
 

Facultat de Teologia de Catalunya 

7 de juliol de 2020 

 

A partir del divendres 10 de juliol la matriculació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià es podrà 
dur a terme en línia o presencialment, depèn del cas de cada alumne. També a partir 
d’aquest dia la Secretaria de l’Ateneu tornarà a estar oberta de manera presencial en 
un horari reduït: d’11 a 13h. 

 

Per als alumnes nous del curs 2020/2021, es pot fer la preinscripció en línia del 10 al 31 
de juliol a docencia.teologia@edusantpacia.cat o bé la matrícula presencial a Secretaria 
al juliol o al setembre: del 10 al 31 de juliol: d’11:00 a 13:00 h i de l’1 al 10 de setembre: 
d’11:00 a 13:00 h (de dilluns a divendres) i de 17:00 a 19:00 h (de dilluns a dijous) 

 

Per als alumnes ja matriculats en cursos anteriors, la mattrícula es pot fer en línia del 6 
de juliol al 10 de setembre de 2020 a http://areareservada.teologia-catalunya.cat, o de 
manera presencial a Secretaria de l’1 al 10 de setembre d’11:00 a 13:00 h (de dilluns a 
divendres) i de 17:00 a 19:00 h (de dilluns a dijous).  

 

Us recomanem trucar a la Secretaria de l’Ateneu per dubtes o consultes: 934 53 49 25 
o docencia.teologia@edusantpacia.cat. 

 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,111,99,101,110,99,105,97,46,116,101,111,108,111,103,105,97,64,101,100,117,115,97,110,116,112,97,99,105,97,46,99,97,116)+'?subject=Preinscripci%C3%B3%20Facultat%20de%20Teologia'
http://areareservada.teologia-catalunya.cat/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,111,99,101,110,99,105,97,46,116,101,111,108,111,103,105,97,64,101,100,117,115,97,110,116,112,97,99,105,97,46,99,97,116)+'?subject=Preinscripci%C3%B3%20Facultat%20de%20Teologia'


57 | 64 

 

CONFER: Primer curso de asesoramiento financiero para 

Instituciones Religiosas y entidades del Tercer Sector 
 

IVICON 

23 de julio de 2020  

La Dirección de Instituciones Religiosas y la Dirección de Formación de Banco Sabadell, con 
la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria, han desarrollado el primer curso de 
asesoramiento financiero destinado a aportar los conocimientos necesarios a las 
Instituciones Religiosas y entidades del Tercer Sector que les faciliten la gestión de sus 
instituciones y la optimización de sus recursos. 

 

El primer curso se lanzó el pasado 6 de julio. Doscientas horas de formación en materias 
como jerarquía, patrimonio, fiscalidad, sostenibilidad, inversiones socialmente responsables 
y su aplicación dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, cooperación al desarrollo y análisis 
de proyectos.  

 

El curso es 100% online, permite el acceso desde diferentes plataformas y dispositivos y se 
realiza por módulos o de forma completa, adquiriendo en este caso la certificación por parte 
de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Daniel Sada, Rector de la Universidad Francisco de Vitoria, “la universidad debe estar 
siempre abierta a colaborar con instituciones que promuevan una mejor capacitación 
formativa y profesional en aquellas iniciativas al servicio de la sociedad, como es el caso del 
Banco Sabadell en este programa pensado por y para las instituciones religiosas” 

Hay de plazo hasta agosto de 2021 para inscribirse, terminando el curso en diciembre de 
2021. 

 

Si alguien desea ampliar la información o tiene alguna duda, puede escribir a esta dirección: 
InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com y se pondrán en contacto con la persona 
interesada de cara a formalizar también la inscripción. 
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El Monestir de Montserrat ofereix dues propostes de formació 

per a organistes 
 

Comunicació de Montserrat 

23 de juliol de 2020 

 

El Monestir de Montserrat ofereix aquest estiu dues propostes de formació per a organistes. 
D’una banda, la setmana del 24 al 29 d’agost tindrà lloc el XXVIII Curset de Formació per a 
Organistes d’Església, adreçat a organistes que disposin del Cicle inicial de Grau mitjà o bé 
Grau elemental o equivalent; i, d’una altra, la de l’1 al 5 de setembre, un curs d’orgue impartit 
per Juan de la Rubia per a estudiants o organistes de Grau mitjà o superior. 

  

En ambdós casos, les matèries que es treballaran són: repertori, anàlisi musical, 
improvisació, tècnica i harmonia. Per tal de fer efectiva la inscripció, els alumnes hauran de 
presentar un currículum on hi consti els estudis musicals realitzats, la trajectòria musical i les 
obres que voldrà treballar. L’allotjament serà a l’hostatgeria del monestir, que compta amb 
totes les garanties sanitàries preceptives, i les places són limitades 

 

 

COVA SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut a l'estat actual generat per 
la Covid-19, hem preparat una 
nova programació d'Exercicis 
Espirituals per aquest estiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació i inscripcions 
 
 
 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-espirituals
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SANT PERE DE LES PUEL·LES 
 

Hostatgeria oberta 
A partir del dissabte 20 de juny. 
 
Silenci contemplatiu 
Cada divendres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala 
Madrui. 
 
Recés d’Estiu a la Ciutat 
Del 24 al 29 d’agost. 
 
Dansa Contemplativa 
Dissabte, 12 de setembre, de 8 a 9 del vespre 
a l’hort (Dolors Monserdà, 31) Integrada en 
La Nit de les Religions. Vespres a 2/4 de 8 a 
l’església (Anglí, 55) 
 

 

 

 

 

 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

Més informació al web www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 

 

 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Exercicis espirituals 
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MANRESA, ANY IGNASIÀ 

 
La Companyia de Jesús vol commemorar els 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola 
amb un any jubilar universal: anirà del 4 de maig del 2021 al 31 de juliol del 2022. Dues 
dates molt significatives: perquè el 4 de maig és l’aniversari de la ferida d’Íñigo a Pamplona, 
mentre que el 31 de juliol, dia de la seva mort l’any 1556, és ara la festivitat litúrgica de Sant 
Ignasi, canonitzat l’any 1622. 
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CALENDARI DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

2020 - 2021 

La postergació de la data de l’assemblea general de CONFER mes de març fa 
coincidir amb la data programada per a l’assemblea general de l’URC. Oportunament, 
es farà arribar la modificació del calendari. 
 

MES DATA   ACTIVITAT 
SETEMBRE 200908 dm Junta directiva de l'URC 

  200911 dv Diada Nacional de Catalunya 

  200914 dl Reunió de formadors  

  200924 dj Mare de Déu de la Mercè 

OCTUBRE 201005 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201006 dm Junta directiva de l'URC 

  201012 dj Mare de Déu del Pilar 

  201017 ds Jornada de Formació Permanent 

  201019 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201021 dc Assemblea general de l'URC 82 

  201026 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

NOVEMBRE 201102 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201103 dm Junta directiva de l'URC 

  201109 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201116 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201121 ds Jornada de Formació Permanent 

  201123 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201126 dj 134 RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

  201129 dg Diumenge I d'Advent 

  201130 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

DESEMBRE 201208 dm La Immaculada 

  201214 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201215 dm Junta directiva de l'URC 

  201221 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201225 dv Nadal 

  201226 ds Sant Esteve 

GENER 210101 dv Any Nou 

  210106 dc Epifania del Senyor 

  210111 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210112 dm Junta directiva de l'URC 

  210118 dl Reunió de formadors  

  210118 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210118 dl Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25) 

  210120 dc Fòrum de qüestions econòmiques 

  210125 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

FEBRER 210201 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210202 dm Junta directiva de l'URC 

  210202 dm Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
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  210205 ds Jornada de Formació Permanent 

  210208 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210215 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210217 dc Dimecres de Cendra 

  210222 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

MARÇ 210301 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210302 dm Junta directiva de l'URC 

  210308 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210313 ds Jornada de Formació Permanent 

  210315 dl 
XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

 210316 dm XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  

  
210317 

dc 
XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  
Assemblea general de l'URC 83 

  210322 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

ABRIL 210402 dv Divendres Sant 

  210404 dg Pasqua de Resurrecció 

  210405 dl Dilluns de Pasqua 

  210406 dm Junta directiva de l'URC 

  210412 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210419 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210423 dv Festa de Sant Jordi 

  210426 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210427 dm Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

  210429 dj 41 anys de la constitució de l’URC 

MAIG 210501 ds Festa del Treball 

  210503 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210504 dm Junta directiva de l'URC 

  210510 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210517 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210523 dg Festa de la Pentecosta 

  210524 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210530 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

  210531 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

JUNY 210607 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210609 dc Fòrum de qüestions econòmiques 

  210614 dl Reunió de formadors  

  210615 dm Junta directiva de l'URC 

  210624 dj Sant Joan 

JULIOL 210700   Exercicis espirituals a Montserrat 

AGOST 210800   Exercicis espirituals a Montserrat 

  210815 dg Assumpció de la Mare de Déu 

    

sense determinar     Anawim: reunió de superiores majors 

      SIRBIR 

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

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

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

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

 

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

http://www.urc.cat 
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