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TRASTERS 
 

Sempre hi ha hagut trasters. En moltes cases, existia un espai reservat per guardar-hi els 
objectes de menor ús. Ara, a les ciutats es produeix una nova modalitat de trasters, 
desvinculats de l’habitatge. Es lloguen espais concebuts per a aquesta finalitat. L’augment 
de l’oferta obeeix a un increment de la demanda. Els pisos són més petits i no poden 
contenir totes les propietats dels seus amos. La falta de l’habitatge, el preu dels lloguers, 
l’efecte dels divorcis… han esperonat la creació de trasters. Una empresa famosa ha 
divulgat un nou concepte de marca amb la campanya: «Com més vius, més espai 
necessites.» El traster es presenta com un signe de vida, de rellevància social, de 
potència capitalista. 

 Gabriele Romagnoli ha escrit un llibre titulat Viatjar lleuger. La vida amb equipatge de mà. 
Es tracta d’un manifest perquè perdis la por de perdre. El traster acumula. Reflecteix 
una certa incapacitat de la persona per desprendre’s fins i tot dels trastos, entesos 
despectivament segons el diccionari, com a «objecte que no serveix per a res, que no té 
cap valor o que destorba en algun lloc». La japonesa Marie Kondo ha obtingut un èxit 
internacional amb el seu llibre La màgia de l’ordre. Romagnoli i Kondo se situen als 
antípodes dels trasters i del lema: «Com més vius, més espai necessites.» Al contrari, 
acumular trastos exigeix espai i diners per pagar el lloguer, però resten llibertat i generen 
sensació d’aclaparament. L’essència implica despreniment del que és accessori. 

Com aconseguim perdre la por de perdre? L’acumulació alimenta una seguretat falsa i 
hipoteca la llibertat. La mercadotècnia i la publicitat juguen amb informacions falses i 
alimenten la vanitat dels inversos. La por de perdre frena la llibertat de les persones i 
impedeix la innovació i el risc. Les eleccions més profundes comporten renúncies 
inevitables. Sovint, perdre és trobar. N’hi ha prou de repassar moments significatius de la 
pròpia existència per adonar-nos que la vida humana i espiritual segueix paràmetres ben 
diferents dels proposats per l’imperi dels mercats. 

 

 

 

  Lluís Serra Llansana 

D’entrada 

Barcelona, 18 de juliol de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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URC: dates 2019-2020 
 

 

2020 

Fòrum de la Vida Religiosa 

Celebració dels 40 anys de la constitució de l’URC 

 
 
Al final d’aquest informatiu, publiquem el calendari URC sencer de 2019-2020. Avancem 
aquí les dates més significatives. 

 
DATES D’INTERÈS GENERAL 

 
 
ASSEMBLEES GENERALS URC 

 
JUNTA DIRECTIVA URC 

 
ASSEMBLEA GENERAL CONFER 

 
RAP – ANAWIM 

 
FORMACIÓ PERMANENT 

 
MISSIÓ PASTORAL A CATALUNYA AVUI 

Reserva de dates pendents d’una posterior consulta sobre participants 

17 dj 81 assemblea general de l’URC Octubre 

26 dj 82 assemblea general de l’URC Març 

2 dl Junta directiva de l’URC Setembre 

17 dm Junta directiva de l’URC ampliada Setembre 

1 dm Junta directiva de l’URC Octubre 

19 dm Junta directiva de l’URC: 10.30 Novembre 

11 dc Junta directiva de l’URC Desembre 

7 dm Junta directiva de l’URC Gener 

18 dm Junta directiva de l’URC Febrer 

9 dl Junta directiva de l’URC Març 

15 dc Junta directiva de l’URC Abril 

6 dc Junta directiva de l’URC Maig 

25 dj Junta directiva de l’URC: 10.00 – 18.00 Juny 

11-13 dl-dc XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid) Novembre 

8 dm 
Reunió del grup Anawim (abadesses, priores i superiores 
majors 

Octubre 

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic Novembre 

19 ds Jornada de Formació Permanent Octubre 

16 ds Jornada de Formació Permanent Novembre 

8 ds Jornada de Formació Permanent Febrer 

21 ds Jornada de Formació Permanent Març 

25-27 dv-dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1 Octubre 

24 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2 Novembre 
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HOREB, LA MUNTANYA DE DÉU 

 
La primera lectura de la litúrgia eucarística d’ahir estava extreta del llibre de l’Èxode. Narra 
la trobada de Moisès amb Déu al cim de l’Horeb, nom que dona nom a la capçalera del 
nostre informatiu de l’URC. Recordem el text 
 
Ex. 3,1-6.7a.9-12 
 
En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita. Tot 
guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor 
se li aparegué en una flama enmig de la Bardissa. Va mirar, i s’adonà que la Bardissa 
cremava, però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar a veure aquesta visió 
extraordinària: què ho fa que no es cremi la Bardissa». 

El Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la Bardissa estant: 
«Moisès, Moisès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’acostis aquí. 
Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo soc el Déu del teu pare, Déu 
d’Abraham, d’Isaac i de Jacob». Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu. 
Déu li digué: «M’ha arribat el clam dels israelites i he vist com els egipcis els oprimeixen. 
ves: jo t’envio al Faraó perquè deixi sortir d’Egipte els israelites, el meu poble». Moisès 
preguntà a Déu: «Qui soc jo per anar a trobar el Faraó i fer sortir d’Egipte els israelites?». 
Déu li respongué: «Jo seré amb tu. I un cop hauràs fet sortir d’Egipte el meu poble, 
vindreu a adorar Déu en aquesta muntanya, com a prova que t’envio jo». 
 
 

VATICÀ 

 

Intervención del Subsecretario para las Relaciones con los 
Estados con motivo de la presentación en Roma del 

“Persecution of Christians Review”, 16.07.2019 
 
Publicamos el discurso que Mons. Antoine Camilleri, Subsecretario para las Relaciones 
con los Estados, pronunció anteayer en la basílica de San Bartolomé en la Isla ( Roma), 
con motivo de la presentación del Persecution of Christians Review 

Intervención de Mons. Antoine Camilleri 

Su Eminencia, 
Excelencias, 
Distinguidos participantes, 
Señoras y señores, 

Agradezco la invitación y me complace tener la oportunidad de ofrecer algunas breves 
observaciones sobre la alarmante realidad de la persecución de los cristianos, un tema 
que, como indica el Informe preparado por el reverendo Philip Mountstephen,  se hace 
cada vez más extendida y urgente. La iniciativa de hoy es un ejemplo tangible de la 
creciente preocupación por el problema de la discriminación y la persecución a causa de 
las creencias religiosas y de la determinación de contribuir  a concientizar todavía más 
sobre  la situación trágicas de los cristianos en muchas partes del mundo y del esfuerzo 
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por superar lo que el Papa Francisco ha descrito como "una especie de genocidio 
causado por la indiferencia general y colectiva".[1] 

Es apropiado, aunque tal vez no muy feliz, que llevemos a cabo la presentación en Roma 
del  Persecution of Christians Reviewen esta basílica dedicada al apóstol Bartolomé, 
quien, como sabéis, fue víctima de la persecución religiosa, y sufrió el martirio a causa de 
su fe cristiana siendo, según la leyenda, desollado y luego decapitado. 

Para comenzar, quisiera subrayar que la discriminación injusta, la violencia y la 
persecución de cualquier ser humano inocente, y especialmente sobre la base de la 
religión y las creencias, es moralmente inaceptable y reprensible. En los últimos años, 
hemos sido testigos de atentados contra individuos y grupos de diversos orígenes 
religiosos por parte de terroristas, grupos extremistas y fanáticos religiosos que no 
respetan las vidas de quienes tienen creencias diferentes a las suyas. Dada esta realidad 
trágica, no podemos ignorar el hecho de que una variedad de comunidades, grupos e 
individuos religiosos en muchas partes del mundo sufren persecución religiosa en un 
contexto más amplio. Lamentablemente, la mayoría de estos crímenes parecen continuar 
con impunidad  y con poco más que un rubor vergonzoso por parte de la comunidad 
internacional y muy a menudo se les concede  una escasa atención. 

Naturalmente, para la Santa Sede, la perturbadora realidad de la persecución religiosa es 
muy preocupante no solo a causa de los cristianos que sufren, sino también del 
 sufrimiento de los miembros de cualquier convicción religiosa. Tal persecución es un 
ataque a la libertad más fundamental de la persona humana, a saber, la capacidad de 
adherirse libremente, y sin temor a la persecución, a una religión. Sin duda, la difícil 
situación de los cristianos que sufren la tortura y la muerte es particularmente angustiosa 
para aquellos de nosotros que también compartimos con ellos un profundo vínculo 
espiritual. 

No obstante el derecho internacional estipule que los Estados tengan el deber primordial 
de proteger a sus propios ciudadanos, también es crucial reconocer la importante 
responsabilidad de los líderes religiosos en  promover la coexistencia pacífica a través del 
diálogo y la comprensión mutuos, de modo que sus comunidades y sus seguidores 
respeten a aquellos con un patrimonio religioso diferente, en lugar de fomentar la agresión 
y la violencia. Un buen ejemplo de esa colaboración activa y clara entre líderes religiosos 
se puede encontrar en la declaración conjunta firmada en Abu Dhabi el pasado 4 de 
febrero por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, sobre la 
"Fraternidad humana".  Uno de los muchos puntos notables elaborados  en ese texto 
puede proporcionarnos una visión muy precisa, con precisión quirúrgica,  si puedo decirlo 
así, de la realidad actual de la persecución basada en la religión y en  las creencias. 

Juntos, el Papa Francisco y el Gran Imán declaran “firmemente— que las religiones no 
incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni 
invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la 
desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las 
interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en algunas fases de la historia— 
de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres para llevarlos a 
realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión, para alcanzar fines 
políticos y económicos mundanos y miopes”.[2] 

La comprensión de la "manipulación política de las religiones" es algo a lo que debemos 
prestar especial atención. Tal subversión no debe entenderse solo como una referencia a 
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actores no estatales, es decir, a extremistas religiosos o terroristas, que explotan o 
"politizan" la religión para promover sus ideologías. Los gobiernos deben preguntarse 
hasta qué punto están realmente comprometidos con la defensa de la libertad religiosa y 
la lucha contra la persecución basada en la religión y las creencias. ¿Cuántos se 
abstienen de justificar tales actos, o incluso los condenan, y sin embargo "colaboran" 
política, económica, comercial y  militarmente o de otra manera, o simplemente hacen la 
vista gorda, con algunos de los violadores más notorios de esta libertad fundamental? 

Además, y sería una negligencia por mi parte no mencionarlo, existen, como todos 
sabemos, otras formas de discriminación religiosa y persecución que, aunque quizás 
menos radicales a nivel de la persecución física, son sin embargo perjudiciales para el 
pleno disfrute de la libertad de religión y la práctica o la expresión de esa convicción, ya 
sea en privado o en público. Me refiero aquí  a una tendencia creciente, incluso en las 
democracias establecidas, a criminalizar o penalizar a los líderes religiosos por presentar 
los principios básicos de su fe, especialmente con respecto a los ámbitos de la vida, el 
matrimonio y la familia. 

Además, el aumento de la tensión social, cultural y religiosa que rodea la percepción del 
conflicto de los derechos entre sí, como ha señalado el Papa Francisco, "no siempre ha 
contribuido a la promoción de las relaciones de amistad entre las naciones, puesto que se 
han afirmado nociones controvertidas de los derechos humanos que contrastan con la 
cultura de muchos países, los cuales no se sienten por este motivo respetados en sus 
propias tradiciones socio-culturales […].Al mismo tiempo, es bueno tener presente que las 
tradiciones de cada pueblo no pueden ser invocadas como un pretexto para dejar de 
respetar los derechos fundamentales enunciados por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.”.[3] 

 El derecho a la libertad religiosa está arraigado en la dignidad misma de la persona 
humana, y no es solo el logro de una cultura política y jurídica sólida, sino también una 
condición para la búsqueda de la verdad que no se impone por la fuerza. De esta manera, 
las religiones pueden representar un factor importante para la unidad y la paz dentro de la 
familia humana a través de la búsqueda razonada del bien común, que debe ser 
alimentado por el diálogo. A este respecto, si bien todos los medios para superar esa 
persecución deberían recibir apoyo, incluido la necesidad de un diálogo intercultural e 
interreligioso abierto y honesto, un aspecto todavía más esencial es el reconocimiento 
indispensable de todas y cada una de las personas como conciudadanos. De ello se 
desprende el deber del Estado de proteger a los creyentes de cualquier convicción 
religiosa, o de ninguna, porque son ciudadanos iguales. En este contexto, el documento 
mencionado anteriormente sobre “Fraternidad humana” subraya la dimensión básica de 
respetar la igualdad de ciudadanía de todos los miembros en una sociedad determinada, 
en cualquier Estado en particular. 

“El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya 
protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos 
para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso 
discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e 
inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos 
religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos."[4] 

Es cierto que las constituciones de la mayoría de los países afirman que todos los 
ciudadanos, independientemente de su pertenencia étnica, religiosa o sexual, son iguales 
en derechos y deberes. Sin embargo, el resurgimiento del nacionalismo en algunos 
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países, combinado con la afirmación agresiva de la identidad religiosa, puede 
desembocar fácilmente en el fundamentalismo religioso. Las personas o grupos que no 
pertenecen a la mayoría del grupo étnico o religioso pueden no solo ser objeto de 
discriminación, sino también de marginación y persecución. Los ciudadanos que 
pertenecen a la mayoría pueden tener la sensación de que el Estado es "suyo" más que 
de aquellos que no pertenecen a esa religión. Efectivamente, como indica el Informe, en 
algunas partes del mundo, asistimos a niveles de persecución que podrían considerarse 
como una forma de genocidio, donde la presencia de los cristianos está siendo 
sistemáticamente eliminada de las sociedades y culturas, incluso de las áreas de su 
mismo origen. Dicha agresión objetivada no solo es un ataque a la coexistencia pacífica 
fundada en el pluralismo religioso, sino incluso más fundamentalmente al  concepto 
esencial de la dignidad igual e inviolable de toda persona humana. 

El teólogo cristiano del siglo II, Tertuliano escribía que "la sangre de los mártires es la 
semilla de los cristianos".[5] Motivados por su amor a Dios, los mártires sucumbieron 
libremente a una violencia que no fue auto-infligida, sino que llegó a manos de sus 
perseguidores .Su sufrimiento proporciona un grandísimo ejemplo de integridad de 
conciencia y testimonio de fe, esperanza y caridad. 

Mantener la presencia de las comunidades cristianas, particularmente en aquellas áreas 
donde no forman parte del grupo mayoritario, es mucho más que simbólico; es un fuerte 
testimonio de fe y un testimonio de que la coexistencia pacífica entre una pluralidad de 
religiones es posible cuando se respeta la dignidad de cada persona. 

[1] Papa Francisco, Homilía en la misa para los fieles de rito armenio (12 de abril de 2015) 
[2] Papa Francisco y Ahamad Al- Tayyeb, Abu Dabi, 4 de febrero de 2019 
[3] Papa Francisco, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 8 enero 2018 
[4] Íbid 
[5] Tertuliano Apologeticum (ca.197) 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

«Hem relacionat el benestar amb les coses materials, 

i això té el seu peatge» 
 
Catalunya Cristiana núm. 2077 
CARME MUNTÉ 
 
 
En una carta de l’any 1909 sant Benet Menni, fundador de les Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor de Jesús, explica que s’ha entregat clau de pas a les persones amb malaltia 
mental perquè puguin moure’s lliurement per la institució psiquiàtrica. Avui dia també es 
tracta d’entregar-los clau de pas, però ja no només perquè es moguin amb llibertat per la 
institució psiquiàtrica, sinó també per la vida. El Dr. José Antonio Larraz és director 
assistencial i educatiu de les Germanes Hospitalàries. 
 
Els dies 9 i 10 de maig es va celebrar a Barcelona el I Congrés Nacional de Bioètica 
Germanes Hospitalàries en què es va posar en relleu la necessitat d’humanitzar la 
salut. És un concepte vital per a una institució que té com a línies d’especialització 
la salut mental, la discapacitat intel·lectual i les situacions de final de vida? 
En els darrers anys s’han posat en un primer pla els avenços en ciències de la salut des 
del punt de vista tècnic i tecnològic, i ens hem oblidat una mica que al davant tenim una 
persona amb els seus sentiments, situació personal i entorn social i familiar. El repte del 
sistema sanitari és seguir avançant en recerca i avenços tecnològics, però posant al 
mateix nivell la relació personal entre professionals sanitaris i pacients. 
 
A principis del segle XX, sant Benet Menni va posar en valor l’autonomia de les 
persones amb malaltia mental. Un segle després, com cal entendre el concepte 
d’autonomia? 
En temps de sant Benet Menni concedir més autonomia als pacients consistia a donar-los 
la clau perquè poguessin moure’s amb llibertat per dins la institució psiquiàtrica. Avui dia 
consisteix a donar-los la clau de la vida, que significa recuperar-les. Pensem en la 
persona fora de la institució psiquiàtrica amb una vida el més normalitzada possible i que 
només ingressa quan realment ho necessita. 
 
Des de l’ètica reflexionem sobre com empoderar les persones perquè siguin capaces 
d’accedir als dos elements fonamentals de desenvolupament: vivenda i feina. 
 
La societat està preparada per acceptar més autonomia de les persones amb 
malaltia mental i discapacitat intel·lectual? 
Certament que per recuperar les persones necessitem societats més inclusives i capaces 
de superar els estigmes que afecten aquests collectius. En l’imaginari col·lectiu parlar de 
malaltia mental greu és parlar de perillositat i, per tant, de reclusió. En discapacitat 
intel·lectual també hi ha un estigma, però és diferent. Se la considera una persona que no 
és perillosa però que és incapaç i, per tant, cal tenir-ne cura com si fos petita. Tenim molt 
per avançar en aquest sentit. 
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De quina manera la nostra societat influeix en l’aparició de noves fragilitats 
mentals, que afecten especialment nens i joves? 
 
Hem detectat un augment de trastorns de conducta i desadaptació social que acaben 
arribant als professionals de salut mental, i que són de molt més difícil govern que les 
malalties mentals greus perquè el que està trastornada és l’estructura general de la 
persona: com ha construït la seva personalitat. Són situacions noves per als professionals 
de salut mental que no tenen un tractament farmacològic clar i que tenen un abordatge 
més des de la psicologia però amb una estructura ja construïda de personalitat difícil de 
canviar. Certament, estan relacionades amb la societat que hem construït i el tipus 
d’educació que donem. Els fills no venen amb un manual d’instruccions sota el braç però 
sí que hi ha una cosa bàsica: la personalitat la construïm en els primers anys de vida. 
D’aquí la importància de les figures parentals i el nucli més pròxim. 
 
En concret, a quines situacions es refereix? 
 
Cada cop trobem més joves i nens que presenten símptomes de desadaptació que es 
manifesten amb conductes antinormatives a diferents nivells. No toleren la frustració ni 
l’espera, no han estat educats en l’esforç i senten que la seva satisfacció ha de ser 
immediata. Hem arribat a veure nens de 4-5 anys amb uns pares que venen a la consulta 
perquè a l’escola són antinormatius i perquè a casa no poden amb ells. 
 
Segons l’OMS, el suïcidi és la segona causa de mort entre joves de 15 a 29 anys. 
Cal parlar-ne o, al contrari, val més no fer-ho per evitar un efecte contagi? 
 
El suïcidi és un tema del qual avui cal parlar, sobretot quan hi ha un pic en adolescents. A 
Catalunya el percentatge és d’un 8%, lleugerament inferior a la mitjana d’Espanya. Els 
països nòrdics com Finlàndia i Noruega, que són presentats com a model educatiu i 
assistencial, tenen percentatges del 13%. Cal veure com prevenim i acompanyem 
l’adolescent, que en molts casos pot haver fet ja algun intent o pot haver comentat les 
seves intencions. El 80% de les situacions estan relacionades amb depressions força més 
greus. D’altra banda, tots sabem que l’adolescència és un moment crític. En aquest 
context, poden passar a l’acció.  
 
Un altre pic de suïcidis es dona entre la gent gran. Té relació amb el fet de formar 
part del col·lectiu dels «descartats» del qual parla el papa Francesc? 
La gent gran ha passat de viure plegats amb altres generacions a la soledat més absoluta. 
Si hi sumes alguna malaltia que afegeix limitació i patiment, pot ser motiu per decidir 
posar fi a la seva vida. Cal fer una reflexió a fons en tot el conjunt de la societat. Hem 
relacionat els nostres nivells de benestar amb les coses materials, i això té el seu peatge.  
 
El debat sobre l’eutanàsia està sobre la taula dels comitès de bioètica. Quina 
posició hi té al respecte? 
 
No posaria el debat al nivell d’eutanàsia sí o no, quan hi ha un element que encara està 
per desenvolupar: les cures pal·liatives. Tots estem d’acord que la persona mereix una 
mort digna i que el patiment és indigne. Per tant, hem de procurar el major confort i 
acompanyar la persona fins al procés de final de vida sense patiment, i també la família. 
En aquells països on s’ha desenvolupat una llei de cures pal·liatives, disminueixen les 
persones que demanen posar fi a la seva vida. D’altra banda, no cal allargar 
innecessàriament la vida de les persones en situació d’irreversibilitat, sinó aplicar les 
mesures de confort bàsic perquè morin quan arribi el moment. 
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Maristes: Capítol provincial 2019 

(Maristes.cat) Dels dies 18 al 22 de juliol se celebrarà a Notre Dame de l’Hermitage el 
Capítol provincial de la Província L’Hermitage. En total, hi participaran 49 germans de tota 
la Província i un grup de laics convidats, acompanyats del germà Superior general, 
Ernesto Sánchez, i dos consellers generals, Ben Consigli i João Carlos do Prado.  
 
Aquesta vegada, el 6è Capítol de la Província farà la recepció de les recomanacions del 
Fòrum provincial per tal que a partir d’elles els capitulars facin suggeriments al Consell 
provincial.  
 
Del Capítol n’ha de sorgir també un nou Consell provincial, escollit pels germans, que 
treballarà durant els pròxims tres anys. 
 
 

Responsables de mantenir cremant el foc del nostre carisma 

 
 (Claretians) Missatge de Mathew Vattamattam, CMF, Superior General Claretià, en el 
dia de la Festa del Mont Carmel.  

"El 16 de juliol reviu en nosaltres la sala de Seminari a Vic el 1849, on el nostre fundador i 
els seus cinc companys es van reunir en oració per a un nou començament. Eren homes, 
com Claret va escriure, “a qui Déu Nostre Senyor els havia donat el mateix esperit del que 
jo em sentia animat” (Aut. 489). Ells van posar les flames de foc en els seus cors per 
“formar una Congregació de Sacerdots que fossin i es diguessin Fills de l’Immaculat Cor 
de Maria” (Aut. 488). La Congregació va créixer en nombre i va donar la benvinguda a 
germans, estudiants i diaques i va sortir en missió per tots els continents. Avui som 
responsables de mantenir cremant el foc del nostre carisma i d’estendre la seva flama allà 
on siguem. 

En el dia de la Fundació, el nostre fundador va prendre el Salm 22.4,” la teva vara i el teu 
bastó em donen confiança”, per motivar el grup, referint-se a la creu de Crist (bastó) i a la 
intercessió de Maria (vara). El poder de la creu i la presència acompanyant de Nostra 
Santíssima Mare són una font de fortalesa per a nosaltres en la nostra vida i missió. 

La vida del nostre fundador, i la forma en què va enfrontar-se a les calúmnies i la 
persecució durant la vida, demostren el coratge que va obtenir d’aquestes “vara i bastó”. 
Els nostres germans màrtirs van treure forces d’elles en l’hora del seu martiri. 

He vist aquesta força en molts Missioners Claretians que van viure temps de malentesos, 
crisi, falses acusacions i diverses proves de vida, trobant força en la creu de Crist i en la 
tendra presència acompanyant de la Santa Mare. 

En la Festa de la Fundació, convido a tots els Missioners Claretians a prendre temps per 
mirar en els seus cors de cara a atresorar el foc de l’amor que encén la nostra vida 
missionera, i a avivar-lo si les cendres tendeixen a cobrir-lo. Mantinguem-nos aferrats a la 
vara i el bastó que el nostre Fundador va esmentar en el dia de la Fundació, i enfrontem 
les proves de la vida amb coratge i integritat. 

Desitjo una fructífera benedicció a tots els nostres germans que realitzen les seves 
professions, renovacions de vots, ordenacions i celebracions d’aniversari el 16 de juliol. 

Us desitjo a tots una alegre celebració de la Festa del Mont Carmel, el dia de la nostra 
Fundació." 

http://claretians.cat/2019/07/15/pare-vattamattam-mantenir-foc-carisma/
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Com surto al carrer? 
 
BUTLLETÍ CAPUTXINS DE POMPEIA 
JULIOL/AGOST 2019 
 
 
Un frare “modern”, solia sortir al carrer sense l’hàbit de religiós. Però un dia, que anava de 
viatge, el van veure sortir del convent amb el sant hàbit posat.– “¿Com és que avui no 
t’has vestit de seglar?” Va respondre: “És que vull fer autoestop i, anant amb hàbit, és 
més fàcil que la gent es pari i et portin”. Tenia ben après que, abans de sortir al carrer, un 
ha de pensar en la forma de presentar-se. 
 
El carrer és com un aparador: un hi exhibeix el que és o el que vol aparentar. Sovint, per 
cridar l’atenció, un hi passeja el gos o la moto o el cotxe o el vestit de moda; fins i tot un hi 
mostra la pròpia ideologia segons els signes que es posa al damunt: que si un llaç groc a 
la solapa, que si una creueta, que si uns texans estripats, que si va ben clenxinat i 
empolainat, que si va amb el cap mig rapat o els cabells estarrufats. 
 
Pel carrer, uns hi caminen amb naturalitat i discreció; altres hi exhibeixen la pròpia figura 
amb vanitat; hi ha qui hi passeja l’orgull de ser un ricatxo o una persona cèlebre; altres s’hi 
passegen amb la mirada plena de passió o de menyspreu; també hi ha qui hi manifesta la 
pròpia misèria i el propi pecat. En definitiva, un hi passeja el propi jo. 
 
Sé d’una persona que, quan surt de casa, acostuma a portar monedes de 50 cèntims i de 
2 euros. Les de 50 cèntims són per als qui troba demanant caritat, encara que passa de 
llarg del captaire crònic malcarat (que també n’hi ha). Les monedes de 2 euros són per als 
qui troba recollint trastos vells amb un carretó de compra intentant fer-se un petitíssim 
sou. Ho ofereix sense que li demanin. 
 
Aquesta persona, doncs, es passeja pel carrer amb el cor compassiu, estant atent a 
atendre tots els qui ho necessiten 
 
També conec una ànima “candorosa”, més ben dit, molt cristiana i franciscana, que quan 
va de viatge surt de casa amb un cor predisposat a l’admiració i a la lloança. Sap fixar-se 
en totes les coses bones i boniques que troba, tant de les persones com de la naturalesa: 
tot li és motiu de lloança a Déu. Tota la creació troba ressò en el seu cor. De fet, la 
persona humana és el cor i la veu de tota la creació... I com que sap que porta Déu en el 
seu interior, no para de donar-li gràcies, íntimament.  
 
Quan al lluny albira un campanar d’església amb una creu a la punta, a aquesta ànima 
“candorosa” tot seguit li brolla del cor aquella antífona de la Litúrgia que sant Francesc es 
va fer pròpia i que recull en el seu Testament: “Us adorem, Senyor Jesucrist, també a 
totes les esglésies que hi ha en tot el món, i us beneïm, perquè per la vostra santa creu 
heu redimit el món”. Podríem dir que aquest tal, quan surt a fora, hi passeja la seva 
candidesa i la seva fe. 
 
Oració: Lloat sigueu, Senyor, per tots els qui saben adonar-se que el món sencer és com 
una immensa catedral, i que el cor de cada persona és com un petit sagrari de la vostra 
Presència.  
 
Mateu Sanclimens 
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Les noves vocacions de Montserrat i Poblet 
 
 
Catalunya Cristiana núm. 2078 
EDUARD BRUFAU 
 
La vida monàstica dona fruits malgrat aquest temps d’incertesa per a l’Església. L’amo del 
sembrat continua cridant els segadors, ja sigui en temps de bonança o de tempesta. Els 
dos grans monestirs masculins de Catalunya, Montserrat i Poblet, en són un bon exemple. 
El 9 de juny passat, festa de la Pentecosta, un dels fills de l’abadia benedictina, el Gmà. 
Pau Valls, feia la professió solemne. Per la seva banda, al monestir cistercenc, el 27 
d’abril passat, festa de la Mare de Déu de Montserrat, dos monjos, fra David Renart i fra 
Bernat Folcrà, van ser ordenats diaques, i un tercer, fra Borja Peyra, sacerdot. 
 
 
Retorn a la fe 
El Gmà. Pau Valls va tornar a Déu després d’anys allunyat de l’Església. La seva tornada 
a la fe va ser «enmig d’un moment vital i professional molt intens de tensions i pressions 
molt fortes, enmig de suposats èxits en una posició d’executiu en una multinacional. Vaig 
adonar-me que no em sentia correspost en el creixement personal. Davant d’una veritable 
crisi vital i de valors, a punt de caure en una més que probable depressió clínica, vaig 
viure una “conversió guaridora” que em va portar a escoltar la crida de Déu i a voler seguir 
radicalment el camí assenyalat pel seu Fill, el Crist. Això va passar a l’hostatgeria del 
monestir, de la mà d’un gran monjo que em va ajudar a trobar la tranquil·litat que clamava 
el meu esperit, fent possible una veritable “cura vital” i el meu “retrobament amb la fe 
abandonada”; una fe que va acabar de madurar en els successius recessos a Montserrat. 
Ara dono gràcies a la Misericòrdia de Déu, que m’obre la vida a cercar-lo per intentar 
esdevenir un home seu, un “home de Déu”». 
 
Allò que el va fer decidir-se a viure com a monjo va ser «la voluntat de donar-me radical i 
absolutament al Projecte que Déu Nostre Senyor espera de mi a través de la proposta 
que em fa el seu Fill Jesucrist: “deixa-ho tot i segueix-me” (Mc 10,17-27) això és, donar la 
meva vida per amor. Em considero un retornat a la fe que em donaren els meus pares, un 
retrobat pel Pare, un fill indigne que és abillat pel Pare amorós a qui cal agrair, lloar i 
retornar-li la meva vida entera. Confio en Ell, em poso a les seves mans, obedient i humil, 
segons em guia el meu bon pare sant Benet en la seva Regla que pretenc seguir al 
monestir acompanyat i vivint en la fraternitat dels meus germans monjos». 
 
Havent treballat tant de temps en l’àmbit dels grans negocis, el Gmà. Pau sap molt bé que 
la insaciable set de diners del nostre món és incompatible amb el seguiment de Jesús: 
«He experimentat en mi mateix i el meu entorn un cert excés del que pietosament 
s’anomena “economicisme” i que no és altra cosa que el que els cristians entenem 
directament com “avarícia”... No em va anar gaire bé mentre ho practicava. El Senyor va 
venir a ajudar-me i ara ho veig des d’un altre biaix... Sovint penso que, si el bon Jesús 
vingués “a passar uns dies” a casa nostra, probablement es tornaria a treure el cíngol per 
fuetejar alguns de nosaltres... Fixeu-vos que els diners és una de les poques coses que el 
feren “perdre els papers”. Però l’esperança és una de les tres grans virtuts que ens 
emparen als cristians. Sabem que tant Mateu com Zaqueu, tots dos recaptadors 
d’impostos, ho deixaren tot per seguir el Senyor... Aquest és el camí, sens dubte. Estem 
disposats a seguir-lo? Jo sí! I així ho he fet, gràcies a Déu! Per això sóc aquí!» 
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Configuració a Crist 
Quan el P. Borja Peyra va entrar a Poblet ara fa més de deu anys ho va fer amb la idea de 
donar-se com a monjo a Crist. La vocació sacerdotal, en canvi, no entrava en els seus 
plans. Ara, en canvi, viu el seu nou estat de vida d’una manera que no s’hauria imaginat 
mai: «El sacerdoci ha comportat un canvi radical en la meva relació amb Déu. Sento que 
la meva consagració a ell és molt més plena i irrevocable, que la meva configuració a ell 
ha augmentat en intensitat i que la meva responsabilitat és molt més gran. Jo, abans, em 
sentia salvat i redimit per Jesús, sentia que ell havia donat un sentit a la meva vida; ara 
sento que no només he estat salvat sinó que se m’ha encomanat una missió, que he de 
fer quelcom per ell... És com si hagués passat de ser un simple receptor de la seva gràcia 
a ser-ne un instrument. Pel que fa als germans, tinc la impressió, especialment en el 
moment de celebrar l’Eucaristia, de presentar-me davant d’ells tal com realment soc, 
sense cap mena de protecció, manifestant clarament què és el que més m’importa i quina 
és la meva vocació. A la vegada sento que l’exigència de la caritat és molt més gran, que 
m’he de mostrar exemplar en tot... i ai!.. encara hi ha camí per fer...» 
 
El P. Borja viu la vocació monàstica i la sacerdotal com dues realitats compatibles i que, 
sense deixar de ser diferents, s’equilibren amb naturalitat una amb l’altra. Per això avui 
pot afirmar que «la vocació sacerdotal se’m presenta ara com el cimall de la vocació 
contemplativa. No vull dir que tots els monjos hagin de ser obligatòriament ordenats, però 
em sembla que si el monjo cerca sobre totes les coses la unió íntima amb Jesús, aquesta 
unió és més plena i efectiva en el sacerdoci. Quan el sacerdot repeteix les paraules de 
Jesús en el moment de la consagració i diu: “Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu 
cos entregat per vosaltres” les diu en nom de Jesús i en nom seu a la vegada, perquè en 
aquell moment Jesús i ell són realment u... Aquest misteri és inaudit...» Aquest monjo de 
Poblet descriu l’espiritualitat sacerdotal d’aquesta manera: «Diria que ha de tenir dos 
moviments. En primer lloc, el sacerdot s’ha d’abaixar radicalment, ha de renunciar a tota 
voluntat pròpia i a tot dret, ha de deixar tot el lloc al Crist ressuscitat. Ha de posar-se 
completament al servei de Jesús i de la seva Església, ha de viure només per a ells. En 
segon lloc, el sacerdot ha de ser un adorador del Déu viu, ha d’aprendre a estimar-lo i a 
lloar-lo sobre totes les coses. Si no viu aquestes dimensions espirituals d’abaixament i 
d’adoració, em temo que la seva acció pastoral serà vana, el seu ofici litúrgic buit, la seva 
vida trista...»  

 
En l’Església ferida d’avui, el P. Borja té clar que cal una revitalització del monacat i del 
sacerdoci i, en general, també de la mateixa vida cristiana: «Crec realment que només 
aquest encontre radical amb el Crist ens pot donar les pautes per saber com podem 
respondre als problemes que el món ens planteja i que ens superen a bastament». 
 
 
 

Verge Maria, Mare de Déu 
 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
Catalunya Cristiana núm. 2078 
 
Al voltant de l’any 250 de la nostra era, segons un papir egipci que es va fer públic el 
1938, els cristians ja imploraven la Verge Maria com a Mare de Déu, amb la pregària 
següent: «Sota la vostra protecció ens emparem Santa Mare de Déu; escolteu les nostres 
pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda.» 
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Així, aquesta pregària ve a ser la més antiga que es coneix adreçada a Maria. Més tard, el 
Concili d’Efes, l’any 431, va proclamar oficialment la Verge Maria com a Mare de Déu. 

Nostra Senyora, com a paper destacat en la història de la salvació, i la qual Jesús ens va 
deixar com a Mare des de la creu, ha estat sempre i és una empara per als cristians, que 
la invoquem en les nostres necessitats. El papa Francesc, el 29 de setembre del 2018, va 
fer una petició als creients: que reséssim el Rosari durant el mes d’octubre, que hi 
afegíssim la pregària Sota la vostra protecció i la pregària a sant Miquel Arcàngel. També 
a les famílies religioses, com per exemple la meva, és una pregària que solem resar, 
diàriament, diverses vegades. 

Al calendari litúrgic no hi ha mes en què no festegem alguna o diverses advocacions o 
celebracions de la Mare de Déu, ja sigui per a l’Església universal, o per a alguna família 
religiosa concreta, o per a un lloc geogràfic determinat. Serveixi com a exemple el que se 
cita a continuació: gener: Santa Maria, Mare de Déu; febrer: Mare de Déu de Lourdes; 
març: l’Anunciació del Senyor a Santa Maria Verge; abril: Mare de Déu de Montserrat; 
maig: Mare de Déu de Fàtima; juny: Maria, Mare de l’Església; juliol: Mare de Déu del 
Carme (que acabem de celebrar el dia 16); agost: l’Assumpció de la Mare de Déu; 
setembre: Mare de Déu de Núria; octubre: Mare de Déu del Pilar; novembre: la 
Presentació de Santa Maria Verge; desembre: la Immaculada Concepció de la Verge 
Maria. 

El Vaticà II en el capítol VIII de la constitució Lumen gentium, dedicat a la Mare de Déu, 
ens ofereix aquesta reflexió al n. 66: «Maria, exalçada per la gràcia de Déu més amunt de 
tots els àngels i homes després del Fill, tal com pertoca a la santíssima Mare de Déu, que 
ha intervingut en els misteris del Crist, rep amb raó un culte especial de part de l’Església. 
Des dels temps més antics, la Verge Maria és honrada amb el títol de “Mare de Déu” i els 
fidels en tots els seus perills i necessitats s’acullen, invocant-la, sota la seva 
protecció.» 
 
 
 
 

Missioneres de la Institució Claretiana: Obertura de l'aniversari 
de la Mare M. Dolores Solá  

 
El pasado 5 de julio del 2019, las Misioneras de la Institución Claretiana, iniciamos con 
gran gozo el centenario del nacimiento de la Madre Ma. Dolores Solá, primera misionera 
de nuestra Congregación. 
 
Como lema, hemos elegido una frase de la propia madre Dolores “El amor de Dios es la 
fuerza de nuestro compromiso misionero” 
 
"Este centenario del nacimiento la Madre María Dolores, cofundadora de las MIC, irrumpe 
en  nuestra vida sorprendiéndonos con el milagro del vida y del amor gratuito de Dios 
presente en lo pequeño y lo frágil". (Hna. Maria Gracia, superiora general) 
 
Queremos dedicar este tiempo (julio,2019- julio 2020) para agradecer, recordar y 
aprender de su vida, tan significativa para nuestra congregación y para cada una de las 
misioneras. Ya hemos dado apertura a este año jubilar en las distintas comunidades.  
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Se hunde la Iglesia, ¿Se hunde?  
 
Feadulta.com 
Jorge Costadoat s.j. 
 
La institución eclesiástica ha puesto a la Iglesia al límite de su tolerancia. Las 
razones están a la vista: abusos y encubrimientos. Pero hay razones que no están a 
la vista. Estas, en gran medida, son las causas de los fracasos evidentes del clero. 
Hace ya mucho rato que la incomunicación entre la jerarquía eclesiástica y los cristianos 
comunes es profunda. Además, crece. El Papa Francisco ha hecho enormes esfuerzos 
por actualizar el Evangelio en una cultura que se dispara en todas las direcciones. Ahora 
intenta un cambio estructural: desea dar participación a los laicos en la elección de los 
obispos. 
 
¿Será para mejor? Habrá que verlo. Si los electores son laicos clericalizados el 
fracaso será seguro. 
Apuesto a una mejor alternativa. El Magisterium, la labor de los obispos de enseñar y 
discernir en el pueblo creyente la voz de Dios, de guiarlo y de mantenerlo unido, se haya 
desprestigiada porque las autoridades no parecen escrutar en los acontecimientos 
actuales, en los cambios los culturales y las vidas de los cristianos algo nuevo que 
pudiera servir para re comprender el Evangelio de Jesús. 
 
La mejor alternativa, en mi opinión, es que independientemente de los procedimientos 
electorales para hacer que los laicos participen en la elección de los obispos, la institución 
eclesiástica aprenda de otros magisterios eclesiales, tradicionalmente ignorados y 
censurados. 
 
Las autoridades eclesiales deben aprender del Magisterium mulierum. Me refiero al 
aprendizaje profundo, emocionalmente pluridimensional, resiliente, de las mujeres. Estas 
tienen una experiencia de Dios desde el embarazo hasta el momento tremendo, para 
algunas, de sepultar a sus hijos. Ellas, más que nadie, saben qué es agarrarse de Dios 
cuando un niño se enferma. Visitan a la tía vieja. Aguantan al marido de la depresión. En 
estas cristianas hay una experiencia de Dios convertida en aprendizaje que es 
indispensable enseñar. Las mujeres madres, esposas, profesionales, cajeras de 
supermercados o políticas tiene un modo de creer en Dios particular. Tantas veces los 
hombres lo necesitamos para atinar en lo grande y en lo chico. Lo 
agradecemos. Magisterium mulierum: enseñanza de las mujeres. 
 
En estrecha relación con este, existe un Magisterium diversarum personarum: la 
enseñanza de los separados, de los divorciados, de los que fracasaron en un primer, 
segundo o tercer matrimonio, se recuperaron y volvieron a empezar. Pudieron ser 
tragados por el mar. Pero tuvieron la suerte de que los botara la ola. Salieron gateando 
por la arena. Tragando agua salada. Recogieron lo que quedó de la casa que se les 
desplomó: un sillón, unos libros, algunas fotos de tiempos mejores. Son los que anhelan 
ver a sus hijos el día que les toca. Son mucho más pobres que antes, tuvieron que 
aprender que se puede vivir con menos y lo enseñan a sus críos. A muchas de estas 
personas su fe las sacó adelante. No sabían qué era creer. Habían recibido una 
educación religiosa demasiado elemental. Les faltaba pasar por la cruz. ¿Cuánto necesita 

http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/itemlist/user/157-jorgecostadoat.html
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el resto de la Iglesia a esta gente? ¿Se les puede seguir impidiendo comulgar en misa? 
Basta. Los sobrevivientes de sus matrimonios tienen que mucho que enseñar. Si 
su Magisterium no termina modificando la doctrina oficial de la Iglesia, la Iglesia se hunde. 
 
Este magisterio es un caso de otro mucho más amplio: el Magisterium 
reconstructarum personarum. Me refiero a la enseñanza de toda suerte de cristianos cuya 
fe en Dios los reconstruyó como personas. Traigamos a la memoria a los empresarios que 
se recuperaron de una quiebra, a los cesantes que tras haber caído en el alcohol se 
rehacen en Alcohólicos Anónimos, en los jóvenes que luchan por salir de la droga, en las 
víctimas de abusos sexuales que sacaron coraje quién sabe de dónde para contar su 
historia y exponerse a que no les creyeran. También pueden contar los pecadores a 
secas: sinvergüenzas, infieles empedernidos, políticos tramposos, libidinosos 
incontinentes, traficantes. Estos y aquellos, en la medida que su mucha o poca fe les 
haga ver más, ver una conversión que ni siquiera han alcanzado, ver algo que pudiera 
servir para que otros vivan mejor que ellos, aquilatan un saber, una verdadera sabiduría, 
sin la cual Jesús no habría sido el Cristo. 
 
Los laicos elegirán a los obispos. ¿Qué laicos? La Iglesia se hunde en gran medida 
porque la institución eclesiástica, el Magisterio oficial, cree saberlo todo y lo enseña a 
peñascazos. Los laicos fidelizados por miedo a los curas no servirán de electores. 
 
Espero que el colapso eclesial actual sea superado en la raíz. Lo será, tal vez, si el 
aprendizaje de todos, especialmente el de los marginados, es tomado 
verdaderamente en cuenta. 
  
 
 

Shemà Israel 
 
LLUÍS SOLÀ 
Monjo de Poblet 
Catalunya Cristiana núm. 2077 
Un mestre de la Llei pregunta a Jesús què ha de fer per obtenir la vida eterna, i Jesús li 
recorda, senzillament, el nucli fonamental de la fe d’Israel: «Estima el Senyor, el teu Déu, 
amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces, i estima els altres com a tu mateix.» 
Aquest és el camí de la vida: «Fes-ho així i viuràs.» Però el mestre de la Llei, que es vol 
justificar, no en té prou: «Qui són aquests altres?» Jesús respon amb la paràbola del «bon 
samarità», primera part del seu comentari al «Shemà». Jesús —Lluc— subratlla la 
dimensió concreta, antropològica de l’amor prescrit per la Torà, que es verifica en l’atenció 
particular a l’altre, i per a aquest altre no hi ha fronteres. L’altre és la veritat de l’amor de 
Déu i de l’amor a Déu.  
 
Jesús —Lluc—, però, no s’atura Shemà Israel ací. Fa un pas més. Hi ha una segona part 
de comentari al «Shemà» (el llegirem diumenge vinent), que subratlla la font teologal de 
l’amor. Jesús, a la casa dels amics de Betània, donarà la primacia a l’escolta de la 
Paraula per damunt del servei concret. Entre Marta —el bon samarità— i Maria —la 
deixebla que escolta— neix una forta tensió. 
 
No en podem prescindir, d’aquesta tensió. Si ens quedem a Betània, asseguts als peus 
del Mestre, sense arriscar-nos pels camins que baixen de Jerusalem a Jericó —del temple 
a la realitat de la lluita de cada dia— ens podria passar com al levita i el sacerdot, que 
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passaren de llarg sense reconèixer el rostre de Déu en el rostre d’aquell home malferit. Si 
no ens aturem a Betània, si perdem els punts de referència que donen qualitat a l’amor 
cristià, si no ens asseiem a l’escola de la Paraula, el nostre amor podria tornar-se pura 
filantropia desarrelada de la seva font teologal, amor sense rostre i sense Déu. 
 
Escrivia Ratzinger-Benet XVI: «Tothom ha d’esdevenir samarità, perquè seguir Crist és 
arribar a ser com ell. Aleshores viurem com cal. Estimarem de la manera justa, si ens fem 
semblants a ell, que ens ha estimat primer»  
 

(Jesús de Natzaret. Del Baptisme a la Transfiguració). 
 
 
 

Creada la primera ruta literària per Montserrat 

 

Està formada per 8 punts d’interès on parar-se a llegir i escoltar 
fragments literaris, i 6 àmbits temàtics: en total, 23 lectures d’entre 18 

escriptors clàssics 
 
Espais Escrits –Xarxa del Patrimoni Literari Català i el Monestir de Montserrat, amb el 
suport del Patronat de la Muntanya de Montserrat, pretenen donar a conèixer la vessant 
més literària de la muntanya Montserrat, juliol de 2019. 
 
L’objectiu és donar a conèixer la vessant més literària de la muntanya i convidar el lector i 
caminant d’avui a conèixer-la a través de la nostra literatura, de la mirada dels nostres 
autors, artistes que han sabut ordenar i descriure les seves emocions a partir de 
l’experiència del lloc. 
 
La ruta literària, que porta per títol Amb vostre nom comença la nostra història –paraules 
de Jacint Verdaguer al Virolai (1880)-, està formada per 8 punts d’interès on parar-se a 
llegir i escoltar fragments literaris, i 6 àmbits temàtics. En total, 23 lectures escollides 
d’entre 18 escriptors clàssics. El passeig s’inicia a la plaça de Santa Maria i s’endinsa al 
Santuari fins al Cambril de la Mare de Déu; sortint de la basílica, pel Camí de l’Ave Maria, 
arriben a l’atri i al claustre gòtic. Un altre punt és l’escultura de Sant Jordi de Josep M. 
Subirachs; que continua pel passeig de l’Escolania fins al mirador dels Apòstols i el camí 
dels Degotalls, on acaba. La ruta es pot resseguir per mitjà d’un llibret imprès o pel web 
www.mapaliterari.cat, adaptat per a dispositius mòbils.També hi ha textos musicats a 
càrrec de Marina Rossell, gràcies a la col·laboració amb l’espai virtual Música de Poetes 
(www.musicadepoetes.cat), un projecte de Lletra. Els textos referits durant la ruta són 
fragments que conviden el lector caminant a entrar en el text sencer que trobarà 
referenciat en cada fragment. Han optat per les versions dels textos adaptats a la 
normativa gramatical moderna. 
 
La ruta literària Amb vostre nom comença la nostra història forma part del projecte literari 
Montserrat dit pels poetes que neix amb la voluntat d’oferir als visitants de Montserrat una 
mirada literària fent èmfasi en aspectes culturals, paisatgístics i espirituals de la 
muntanya. És el resultat de l’acord entre Espais Escrits –Xarxa del Patrimoni Literari 
Català i el Monestir de Montserrat, amb el suport del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat. Properament es donaran a conèixer la segona i tercera ruta literària sobre 
aspectes més paisatgístics i espirituals, respectivament. Totes elles transcorren per 
diferents indrets de la muntanya de Montserrat. 
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“Els bisbes de Catalunya han de sortir del seu clergat” 

 

Garcia Clavel va ser una persona clau en diversos governs de Jordi Pujol. Abans de ser 
director general d’Afers Religiosos, havia estat el primer director general de Presons 
(1990-1999), un càrrec difícil pel que va comportar d’entrar en un àmbit molt tancat fins 
aleshores i controlat per l’Estat. Ell va posar al primera pedra per modernitzar les presons 
catalanes i posar-les en una òrbita de país. Actualment és president de la Fundació 
Escoles Parroquials. 

 
El Grup de Treball Estable de les Religions (GTER), ha atorgat el 5è premi en Con-
vivència i Diàleg Interreligiós a Ignasi García Clavel per la seva contribució al diàleg inter-
religiós a Catalunya. Impulsor del Departament d’Afers Religiosos l’any 2000, ha treballat 
pel diàleg convençut que és essencial per a la convivència i per evitar que les religions 
siguin motiu de confrontació. 
 
Què li ha significat el premi? 
Estic content per la significació que té: la d’intentar fer que totes les religions establertes a 
casa nostra tinguin el tractament adequat que es mereixen. Sense oblidar que la nostra 
cultura fonamentalment és cristiana i que les religions cristianes, sense tenir un tractament 
de privilegi, han de tenir una consideració específica d’acord amb el seu grau d’implan-
tació. 
 
El president Pujol li va encarregar l’any 2000 que creés el Departament d’Afers Reli-
giosos. 
Ja a la dècada dels noranta, el president va començar a veure que amb l’arribada massiva 
de la immigració se’ns apropava un repte que s’havia de gestionar. Ell, que ja havia viscut 
la immigració interna dels anys cinquanta i seixanta, va veure que darrere d’aquesta immi-
gració forana hi havia, a més, una qüestió de religió. Aleshores un dia un grup 
d’evangèlics, que inauguraven una església a Valldoreix, se li van adreçar i li van demanar 
que creés un òrgan de vincle entre el govern i les religions. I jo, que aleshores era el dele-
gat de la Generalitat a Barcelona i anava amb ell, vaig rebre l’encàrrec. 
 
Com ho va plantejar?  
Hi havia un precedent a l’Ajuntament de Barcelona. Jo el primer que em vaig plantejar va 
ser que calia fer inventari: saber quin mapa de religions teníem, on estaven establertes les 
diferents tradicions, de quanta gent parlàvem. No m’interessava una foto fixa, volia que 
s’anés actualitzant periòdicament. I aquest mapa el vaig encarregar a l’Institut de Sociolo-
gia de la UAB, al capdavant del qual hi havia el Dr. Estruch. Ell va ser el que va vertebrar 
aquest primer inventari, i ja es va veure, per exemple, la importància que agafava la religió 
islàmica. La presència significativa de musulmans en alguns pobles i ciutats ha comportat 
alguna dificultat d’entesa, sobretot perquè la gent tenim por al que és desconegut. Ara 
l’islam ja és més conegut, però després dels atemptats del 17-A la cosa es va complicar, 
tot i que ells lluiten per demostrar que la religió és una cosa i el terrorisme, una altra. 
 
Va posar les bases per al respecte de totes les religions a casa nostra, però des 
d’una visió de país. El Consell Islàmic, per exemple, té clar l’arrelament a Catalunya. 
El Consell Islàmic precisament és un òrgan que els musulmans van crear amb l’ajuda 
d’Afers Religiosos. La meva primera preocupació va ser intentar que es vencés el desco-
neixement, que la societat civil acceptés que a Catalunya, que aquesta Catalunya nova 
que hem de fer entre tots, hi ha presència de cultures religioses diverses. I trencar els 
tabús i els tòpics, una cosa que costa i que va costar. Recordo una polèmica l’any 2002 a 
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Premià de Mar amb la instal·lació d’un oratori que va causar un gran rebuig entre els 
veïns. Vaig veure que s’havia de fer molta pedagogia entre les religions i amb la ciutada-
nia. 
 
Gràcies al seu treball, avui les religions conviuen amb diàleg i respecte. 
Sí, jo sempre he parlat i treballat pel diàleg, però també he dit que la feina del govern no 
és fomentar el diàleg entre les religions, que això ho han de fer les mateixes religions, sinó 
donar eines perquè això sigui possible. Crec que les bases per facilitar aquest diàleg es 
van posar, però no està aconseguit ni de bon tros, cal molta feina. Dins de les confessions 
hi ha molts tarannàs; del diàleg és fàcil de parlar-ne, però no és tan fàcil fer-lo. 
 
Com veu l’Església catalana? 
En aquests moments tenim un motiu de joia, i és que per fi el papa ha fet bisbe (Arquebis-
bat de Tarragona) un capellà de Catalunya, del bisbat de Girona, un gran teòleg, dialo-
gant, planer i de gruix intel·lectual i que coneix el país. Al bisbe Joan Planellas no li dema-
naré, perquè no li toca fer-ho, que es posi al costat de les reivindicacions polítiques del 
país, però el que sí que farà és fer entendre el conjunt de la Conferència Episcopal Tarra-
conenses que presideix, i l’arxidiòcesi de Barcelona, seu a part amb cardenal, com una 
unitat. Seguint la tradició de Jubany i Pont i Gol, treballarà per no partir la comunió eclesial 
de l’Església catalana o, per no ferir susceptibilitats, l’Església que pelegrina a Catalunya. 
 
En els propers cinc anys cinc bisbes s’han de jubilar. S’ha de nomenar bisbes cata-
lans? 
No és impossible que una persona que vingui de fora de l’àmbit català pugui entendre el 
nostre tarannà, però per a mi el més recomanable, i el que hauria de ser, és que l’Església 
que pelegrina a Catalunya tingui els bisbes sorgits del seu clergat. Això l’Església univer-
sal no ho hauria de posar en qüestió... i a vegades ho sembla. Quan, per exemple, agafen 
persones com el cardenal Omella, un home tractable, proper... però que no ha estat for-
mat aquí. El coneixement que té de la realitat catalana és diferent dels qui han viscut aquí 
i s’han format en el tarannà i la tradició de la nostra Església. 
 
MIREIA ROURERA – 13 juliol 2019  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1635776-els-bisbes-de-catalunya-han-
de-sortir-del-seu-clergat.html 
 
 
 

Desobediència civil i ètica cristiana 
 
Blog d’Eduard Ibáñez 
Dij, 04/07/2019 
Aquests dies tenen lloc a Barcelona unes jornades sobre la desobediència civil, 
organitzades per Òmnium Cultural, a les quals hi hem donat suport des de Justícia i Pau. 
 
Malauradament, es tracta d’un tema d’enorme actualitat, davant la immoralitat de moltes 
decisions preses per governs i tribunals arreu del món i a casa nostra. Per exemple, la 
repetida i manifesta violació de drets civils i polítics de líders independentistes catalans 
per part dels tribunals i altres institucions espanyoles, malgrat els reiterats dictàmens dels 
experts de Nacions Unides. O les lleis i polítiques migratòries de molts governs, com ara 
l’exclussió de les persones sense papers, el tancament de ports als migrants nàufrags o la 
criminalització de les ONG dedicades al seu rescat, que algunes d’elles han desafiat (com 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1635776-els-bisbes-de-catalunya-han-de-sortir-del-seu-clergat.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1635776-els-bisbes-de-catalunya-han-de-sortir-del-seu-clergat.html
https://www.omnium.cat/ca/jornades-sobre-la-desobediencia-civil/
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ara la valenta capitana alemana del vaixell de Sea Watch). I podríem parlar de molts altres 
àmbits: els desnonaments de persones vulnerables, la creixent despesa militar mentre 
manquen recursos bàsics per garantir drets...  
 
La desobediència civil i l’objecció de consciència són, des d’un punt de vista ètic, un dret i, 
en alguns casos, un deure dels ciutadans davant de lleis i decisions polítiques 
manifestament injustes, sempre i quan s’exerceixin de forma pública, coherent i 
estrictament pacífica. Alhora són, sens dubte, un mecanisme d’enorme valor per posar fre 
a la permanent temptació autoritària de tot poder polític i contribuir a la transformació 
social. 
 
Gràcies a elles, s’han aconseguit al llarg de la història enormes avenços en favor de la 
justícia social, la democràcia i els drets humans, que no haurien arribat sense múltiples 
mobilitzacions socials que han desafiat el poder polític i la legalitat de cada moment. Per 
exemple, el progressiu reconeixement de drets dels treballadors, l’abolició de la 
discriminació racial als Estats Units, l’alliberament nacional de molts pobles dominats o, a 
casa nostra, la instauració de la democràcia als anys setanta o, més recentment, la 
supressió del servei militar obligatori. Entre nosaltres, cal destacar evidentment (encara de 
moment sense èxit), la desobediència de dos milions de persones a Catalunya l’1-O-2017 
a la prohibició irracional a expressar lliurement la seva opinió sobre si volen formar part de 
l’Estat espanyol. 
 
El pensament social cristià i la doctrina social de l’Església han estat sempre 
absolutament clarividents i coherents en defensar el dret i el deure ètic de desobeir les 
lleis contràries als principis morals. 
 
En Jesús de Natzaret, executat injustament per l’autoritat política, es mostra clarament 
aquesta actitud, pel seu qüestionament de les lleis del moment (o la interpretació que en 
feien les autoritats religioses), com ara la llei del repòs sabàtic. Ho expressa de manera 
genial: “El dissabte és per a l’home i no l’home per al dissabte”, que ho podríem formular 
avui com la primacia de la dignitat humana per sobre de la llei. De fet, el seu compromís 
insubornable amb la veritat fou el que el portà a ser condemnat i executat. El mateix que 
havia succeït amb el seu precursor, Sant Joan Baptista i com van patir després tants 
apòstols i màrtirs cristians al llarg de la història per defensar la justícia enfront de poders 
tirànics.  
 
Nombrosos teòlegs, filòsofs i juristes cristians han repetit i desenvolupat aquest mateix 
principi al llarg dels segles des de la seva perspectiva teològica i filosòfica. El gran doctor 
de l’Església, Sant Tomàs d’Aquino (1225-1274), ho formula de manera clara, i arriba a 
afirmar el dret, en circumstàncies extremes, no solament de resistir, sinó d’enderrocar al 
sobirà que actua de manera despòtica. Darrera d’aquest principi hi ha, en el fons, la seva 
visió del poder polític i de la llei, que solament es justifiquen per la seva orientació al bé 
comú. Quan desborden aquesta finalitat, perden tota autoritat: “Quan la llei és contrària a 
la raó, se la denomina llei iniqua; en aquest cas, deixa ser llei, per convertir-se en mera 
violència”. Podríem dir que, en realitat, quan la llei és injusta perd validesa jurídica, per 
tant, no hi ha cap deure d’obediència, sinó el deure de resistir a l’opressió.   
 
Un altre gran pensador cristià, l’espanyol Francisco de Vitoria (1548-1617), ho va formular 
també de manera clara. En la mateixa línia, entén que el poder té com a estricta finalitat la 
d’assegurar el bé comú. Però quan el governant utilitza aquest poder per a una altra 
finalitat, el súbdit no està obligat en consciència a obeir i la comunitat té causa per a la 
rebel·lió: “si un rei legítim governa tirànicament i el regne no té cap altre mitjà de defensa 
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que expulsar i enderrocar al rei, la ‘respublica’ en ple, amb acord públic i comú de les 
ciutats i els pròcers, podrà enderrocar-lo (...)”, si bé deixa clar que la rebel·lió no és un 
acte dels particulars, sinó de les mateixes autoritats establertes. 
 
Aquesta és, en definitiva, la concepció cristiana del poder i de la llei, que considera 
supeditats a la llei moral, fonamentada en Déu, a fi de dirigir la comunitat al bé comú. Del 
respecte d’aquest ordre moral en deriva la seva legitimitat, la seva força d’obligar i el 
deure d’obediència dels ciutadans. Quan el poder polític no respecta aquest ordre moral, 
que té en els drets humans un dels seus elements nuclears, desapareix la seva capacitat 
d’obligar i emergeix lògicament el dret a desobeir.  
 
Així ho expressen de forma brillant els grans documents oficials de la Doctrina Social de 
l’Església, que afirmen el dret a l’objecció de consciència i a la resistència al poder tirànic: 
“El ciutadà no està obligat en consciència a seguir les prescripcions de les autoritats civils 
si són contràries a les exigències de l’ordre moral, als drets fonamentals de les persones o 
als ensenyaments de l’Evangeli. Les lleis injustes col·loquen a la persona recta davant 
de dramàtics problemes de consciència: quan són cridats a col·laborar en accions 
moralment il·lícites, tenen l’obligació de negar-se. A més de ser un deure moral, aquest 
rebuig és també un dret humà fonamental que, precisament per ser-ho, la mateixa llei civil 
ha de reconèixer i protegir. Qui recorre a l’objecció de consciència ha d’estar protegit no 
solament de sancions penals, sinó també de qualsevol dany en el plànol legal, disciplinar, 
econòmic i professional” (Compendi de la Doctrina Social de l’Església, núm. 399). 
 
Però, la doctrina social va més enllà, doncs també afirma que “és legítim resistir a 
l’autoritat en cas que aquesta violi greu i reiteradament els principis del dret natural”, si bé 
estableix les condicions per fer-ho: 1) violacions certes, greus i prolongades de drets 
fonamentals, 2) després d’haver esgotat tots els recursos, 3) sense provocar desordres 
pitjors, 4) esperança fundada d’èxit i 5) impossibilitat de preveure solucions millors 
(Compendi, núm. 401). 
 
Val la pena avui dia llegir i meditar profundament tots aquests textos en la seva globalitat 
per adquirir-ne una visió fonamentada. 
 
 

 

la protecció dels menors 

 

La Iglesia le “pone el dedo” al gran cómplice de los abusos 
sexuales en México: el clericalismo 

El secretario general de la CEM aseguró que esta forma clericalista de actuar ha llevado a 
la Iglesia a poner el malentendido bien de la institución por encima del dolor de las 
víctimas 

“Tenemos que aceptar esta crisis con profundidad, y reconocer que el daño no lo han 
hecho los de fuera, sino los de adentro”, dijo Miranda Guardiola 

La Iglesia católica en México reconoció que ha habido una forma inadecuada en el 
manejo de la autoridad eclesial, que ha generado deplorables conductas de abuso 
sexual, de poder y de conciencia, y la culpa de ello es el clericalismo. 
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En un mensaje con motivo de la “Jornada de oración por las víctimas de abuso sexual por 
parte de clérigos”, celebrada este martes 16 de julio en la Universidad Pontificia de 
México, el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró 
que esta forma clericalista de actuar es en gran parte responsable de la crisis que 
vive la Iglesia. 

“Nos ha llevado a poner el malentendido bien de la institución eclesial, por encima 
del dolor de las víctimas y de las exigencias de justicia, y a poner por encima del 
testimonio de los afectados, las justificaciones de los victimarios”. 

El clericalismo –agregó– también ha llevado a la Iglesia “a guardar un silencio que 
acalla el grito de dolor de los victimizados con tal de no enfrentar el ruido público que 
puede suscitar una denuncia ante la autoridad civil, así como a llegar incluso a la mentira 
o a tergiversar los hechos para no confesar la horrible realidad”. 

 

El daño viene de dentro 

Miranda Guardiola aseguró que la Iglesia tiene que aceptar esta crisis, y reconocer que el 
daño no lo han hecho los de fuera, sino que los primeros enemigos están dentro de la 
Iglesia, entre los obispos, sacerdotes y consagrados, que no han estado a la altura de 
su vocación. 

Advirtió que en algunos años esta generación será evaluada si supo o no enfrentar y 
solucionar el tema de los abusos sexuales. “Si fuimos indiferentes, omisos, cobardes o 
negligentes; o si fuimos sensibles, responsables, humildes y valientes para aplicar las 
enmiendas y correcciones que teníamos que hacer”. 

“No cabe duda –continuó el también Coordinador del Consejo Nacional de Protección de 
menores– que el problema del abuso sexual en la Iglesia católica constituye un “cáncer, 
al que, principalmente los pastores, deben enfrentar hasta extirparlo, a costa de ser 
tachados como infieles y traidores al mensaje de Jesús”. 

Por ello, Miranda Guardiola llamó a  la Iglesia a enfrentar no sólo el dolor por el daño 
ya causado por muchos de sus miembros, sino, especialmente, “el dolor que implica 
extirpar este mal, en los mismos miembros de la Iglesia”. 
 

Nada por encima de las víctimas 

El también obispo auxiliar dejó en claro que los derechos de los victimarios: su buena 
fama, el ejercicio de su ministerio, o seguir llevando una vida normal al interior de la 
sociedad, no pueden nunca primar sobre los derechos de las víctimas, de los más 
débiles y de los más vulnerables. 

Reconoció que es tan hondo el daño causado y tan inmensas las consecuencias de los 
abusos, que la Iglesia nunca podrá decir que ha hecho lo suficiente, por lo que es 
necesario trabajar todos los días para que nunca más se presenten abusos; insistió 
en que no hay ninguna justificación para no denunciar, para no desenmascarar, para no 
enfrentar cualquier caso que se presente. 

Finalmente, afirmó que aún cuando hubiera algún impedimento jurídico por prescripción 
civil o canónica del delito, habría que buscar superarlo legalmente por todos los medios, 
“y nada impide la obligación moral de acoger, acompañar, reparar, sanar y consolar 
a las víctimas, porque las heridas nunca prescriben”. 
 
Vegeu: https://www.vidanuevadigital.com/2019/07/17/la-iglesia-le-pone-el-dedo-al-gran-
complice-de-los-abusos-sexuales-en-mexico-el-clericalismo/ 

http://www.cem.org.mx/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/07/17/la-iglesia-le-pone-el-dedo-al-gran-complice-de-los-abusos-sexuales-en-mexico-el-clericalismo/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/07/17/la-iglesia-le-pone-el-dedo-al-gran-complice-de-los-abusos-sexuales-en-mexico-el-clericalismo/
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Papers número 248 

Data de publicació: Juny 2019 
 
Els dies 10 i 11 d’abril del 2019, es va dur a terme un recés espiritual a la Casa Santa 
Marta (el Vaticà) amb els líders sud-sudanesos Salva Kiir i Riek Machar, principals caps 
visibles del conflicte al Sudan del Sud. El recés va concloure amb la presència del papa 
Francesc, qui va fer una crida a la pau, però d’una manera tan especial que ha donat la 
volta al món: es va agenollar i va besar els peus dels líders responsables del conflicte, un 
a un sense excepció. En aquest Paper es van desplegant els diversos significats d’aquest 
gest, a l’hora que s’explica que per entendre’l cal llegir-lo des de la profunda tradició 
cristiana de la Noviolència. 

Descàrregues:  https://www.cristianismeijusticia.net/un-peto-la-pau 

 

  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
 
DATA: del 18 al 24 d'agost 
 
DIRECTOR: P. MÀXIM MUÑOZ, cmf. 
 
PREU: 250,00 € 
 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, Vic; Rambla St. Domènec, 5 
 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44; mòbil: 659 959 877 
 
Email: casaesp@claretians.cat 
 

COVA DE SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 
 

Un petó per a la pau 

https://www.cristianismeijusticia.net/un-peto-la-pau
mailto:casaesp@claretians.cat
http://www.covamanresa.cat/
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ISCREB 

 
 
DIPLOMA EN MITOLOGIA I SIMBOLOGIA 2019-20 
L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures 
basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí... Així, 
conèixer i interpretar els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a 
la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma 
d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines 
necessàries per tal d’endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els 
símbols i els mites. 
 
Descarrega't el tríptic 
Inscripció 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 
 

FOCUSING, ESCOLTANT LA VEU DEL COS 
Gerard Porredon 

31 d’agost de 2019-de 16 a 18 h. 
 
Parlarem i farem experiència d’una font de saviesa sempre accessible a nosaltres: les 
sensacions sentides en el cos. Sovint en situacions que estem encallats, si fem una pausa 
es forma una sensació dins nostre. A vegades, a partir d’aquí quelcom canvia, aflora com 
un respir, una perspectiva, un impuls, potser una comprensió… 
 
Dissabte 31 d’Agost a les de 16 a 18h 
Si vens, envia un correu a focusing@monestirsantbenetmontserrat.com 
confirmant la teva assistència 
MÉS INFORMACIÓ 
CURSET GRATUÏT 
 
 
 

ASSOCIACIÓ BRAHMA KUMARIS 
 
L’Associació Brahma Kumaris des de fa més de 40 anys ofereix, sense afany de lucre, 
espais de silenci i benestar a la ciutat de Barcelona, per tal d’acompanyar en el procés de 
vida a persones de tot tipus que volen aprofundir el coneixement espiritual, amb l'objectiu 
de desenvolupar al màxim el seu potencial intrínsec. 
 
Busquem una casa on poder continuar amb aquesta tasca que creiem tan necessària en 
els moments d’incertesa, inquietud, dolor i soroll, tant intern com extern, que es viuen 
actualment. 
 
Si algú de vosaltres sap d'alguna casa d'espiritualitat o convent, per exemple, que no es 
faci servir, i que nosaltres en tindríem cura amb molta estima (ja sigui cessió, compra, 
lloguer), sisplau, podeu contactar amb la Marta Matarin al 678903319 o al 934877667. 
 
Moltes gràcies! 

https://www.iscreb.org/recursos/arxius/20190619_0126TripticMitologia.pdf
https://matricules.iscreb.org/
http://monestirsantbenetmontserrat.com/cursos/index.php/product/focusing-escoltant-la-veu-del-cos/
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Setmana de 
Treball 

Espiritual 

  

   Cartell i contacte [clic] 

 Forma part del curs 
   Construeix la teva vida espiritual [clic] 
       2018-2019 - díptic 

 Informació del nou curs 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
       2019-2021 - cartell A3 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
      2019-2021 - díptic A4 

del diumenge 21 
al diumenge 28 de juliol 

Recés d'estiu 
a la ciutat  

 Qui ha recollit el vent amb la mà? 
 resseguint el llibre dels Proverbis, 2a part 
   acompanya la gna. Conxa Adell 
   Cartell i contacte [clic]  

 

 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. 
Tel. 932038915 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 

Teresianes de Tortosa 
 

Días del 1 al 8 de agosto de 2019 
EJERCICIOS ESPIRITUALES  
 
Acompaña:  Ignacio Dinnbier, stj 
LUGAR: Casa de espiritualidad “Enric d’Ossó”  (Tortosa) 
 
Inicio: día 1 a las 16,30h.  
Final: día 8  (en la cena) 
Precio: 340€ (todo incluido) 
Lengua: Castellano 
 

Persona de contacto: Cristina Caire 
Email:  tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 

Telf.: 977 500 786 /620685154 
Dirección: Avinguda Sta. Teresa nº 16 43590 JESÚS-TORTOSA (Tarragona) 

Cómo llegar:  Tren, autobuses HIFE, coche. 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/20190721_recesConstrueix.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/construeix_18-19_diptic.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2018.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2019.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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IX Festival Internacional Orgue de Montserrat 
 

Dissabte, 20 de juliol, a les 21h, tindrà lloc el segon concert del IX Festival 
Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam (FIOM 2019), 
que enguany es posa a disposició de joves intèrprets i joves formacions singularitzades 
per la maduresa i la musicalitat de les seves interpretacions. En aquesta ocasió, i dins el 
capítol de grans solistes europeus, el jove i reconegut organista Thomas Ospital, titular 
del Gran Orgue de l’església de Saint Eustache de París, interpretarà obres del gran 
repertori romàntic. 

 El programa del concert de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de 
Montserrat Ràdio i TV (www.montserratcomunicacio.cat) a les 21h, i l’endemà, diumenge 
21 a les 20h, per les TV de la Xarxa de Comunicació Local, és el següent: 

François COUPERIN (1668-1733) 

Offertoire sur les Grands Jeux extrait de la messe des paroisses 

  
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Cinquième sonate en trio BWV 526  
  
Charles-Marie WIDOR (1844-1937) 
Extrait de la cinquième symphonie 

Maurice RAVEL (1875-1937) 
Ma mère l’Oye, cinq pièces enfantines (transc. Thomas Ospital)  
I Pavane de la Belle au bois dormant 
II Petit Poucet 
III Laideronnette, Impératrice des Pagodes 

IV Les entretiens de la Belle et de la Bête 

V Le Jardin féerique 
 

Claude DEBUSSY (1862-1918) 
Danse-tarantelle styrienne (transc. Thierry Hirsch)  
 

 

Ordenació Diaconal  
 

DISSABTE, 20 DE JULIOL 

ORDENACIÓ DIACONAL DEL GERMÀ CARMELITA BLADIMIR RAMOS, PER LA 
PREGÀRIA I LA IMPOSICIÓ DE MANS DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ, BISBE DE 
TERRASSA.  

Lloc: parròquia de la Mare de Déu del Carme, Terrassa. Hora: 20 h 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: Història de l’Església a l’Aran 
 

Diumenge 21 de juliol del 2019 
 

Història de l’Església a l’Aran 
El santuari de la Mare de Déu de Mijaran és un lloc emblemàtic per entendre la història de 
la Vall d'Aran. Un espai que durant segles ha estat epicentre cultural, religiós i polític de la 

vall. Descobrirem la història de l’Església a l’Aran acompanyats d’un capellà que ha 
dedicat gran part de la seva vida a la promoció de la llengua i la cultura araneses. “Signes 

dels temps” entrevista el sacerdot i escriptor Jusèp Amiell. La conversa s’ha gravat al 
santuari de Mijaran. 

 
Horari d'emissió: 

TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 
  

 

 

  
2019  

   SETEMBRE 
3 dl Junta directiva de l’URC  

11 dc Diada  

16 ds Trobada de formadors  

17 dm Junta directiva ampliada de l’URC  

24 dm Festa de la Mercè  

    

  
 OCTUBRE 

1 dm Junta directiva de l’URC  

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

8 dm 
Reunió del grup Anawim (abadesses, priores i superiores 
majors 

 

12 ds Mare de Déu del Pilar  

14 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dj 81 assemblea general de l’URC  

19 ds Jornada de Formació Permanent  

21 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25-27 dv-dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1  

28 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

 
 

 NOVEMBRE 

1 dv Tots Sants  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11-13 dl-dc XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  

16 ds Jornada de Formació Permanent  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2019-2020 

http://www.twitter.com/signesdelstemps
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18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

19 dm Junta directiva de l’URC  

23 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

24 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic  

    

 
 

 DESEMBRE 

1 dg Inici del temps d’Advent  

2 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dv Festa Constitució  

8 ds Festa Immaculada  

9 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dc Junta directiva de l’URC. Dinar i reunió a la tarda.  

16 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dc Nadal  

26 dj Sant Esteve  

  

 
 
 
 

 

  2020  
   GENER 

1 dc Any Nou  

6 dl Epifania  

7 dm Junta directiva de l’URC  

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

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

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

22 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

 
 

 FEBRER 

2 dg Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

8 ds Jornada de Formació Permanent  

10 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dm Junta directiva de l’URC  

24 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

26  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

    

 
 

 MARÇ 

2 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

9 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 
Junta directiva de l’URC 

 

16 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

21 ds Jornada de Formació Permanent  

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

26 dj 82 assemblea general de l’URC  

29 dg Canvi d’horari (estiu)  

30 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
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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: 09.30 – 13.30  

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  

 

 

    

 
 

 ABRIL 

5 dg Diumenge de Rams  

9 dj Dijous Sant  

10 dv Divendres Sant  

12 dg Pasqua de Ressurrecció  

13 dl Dilluns de Pasqua  

15 dc Junta directiva de l’URC  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

23 dj Festa de Sant Jordi  

27 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 
Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

 

29 dc 40 anys de la constitució de l’URC  

    

 
 

 MAIG 

1 dv Festa del Treball  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dc Junta directiva de l’URC  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

31  dg Festa de la Pentecosta  

  Dilluns de Pentecosta  

    

  
 JUNY 

1 dl Dilluns de la Pentecosta  

7  Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

10 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

15 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

24 dc Sant Joan  

25 dj Junta directiva de l’URC:10.00-18.00  

    

   JULIOL 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

    

   AGOST 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

    

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 Secretari general: 

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

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/

