
 

  Nota de premsa de la RAP (Reunió d’Abats i Provinci als) 
Els infrascrits, membres de la Reunió d’Abats i Pro vincials (RAP), fan constar la seva 
adhesió a les manifestacions de l’abat de Montserra t fetes en l’homilia de diumenge a 
la missa conventual i, a més, a propòsit de la nota  de la Conferència Episcopal 
Espanyola (CEE), del dia 31 del passat mes de gener , creuen oportú de declarar:  
 
La nota de la Comissió Permanent de la CEE, del dijous dia 31 del passat mes de gener, ha 
estat causa d’una polèmica molt inoportuna. D’ella no ens plauen alguns dels continguts, 
propensos a ser manipulats a pocs dies de la contesa electoral del 9 de març vinent. En 
concret volem deixar clar davant l’opinió pública:  
 
• Que ningú no ha de ser obligat a consciència a comprometre’s, a través especialment 

del vot, amb cap opció política. Com a creients, lliures i fidels a la crida, entenem que les 
opcions temporals, tot i merèixer-nos respecte, mai no aconseguiran de satisfer les 
nostres ànsies de bé comú, de justícia i pau per a tothom. 

  
• Que l’Església, la comunitat dels qui fem l’experiència creient de Jesucrist i el seu 

evangeli, no ha de ser posada al servei de cap tendència política, ni directament ni 
indirectament.  

 
• Que mai, ni en els moments més tensos de convivència social, hem de desistir de 

treballar mitjançant el diàleg per la resolució dels conflictes, com, d’altra banda, ha fet 
l’Església adés per iniciativa pròpia, adés a petició de les parts litigants. 

 
• Que agraïm l’esforç dels bisbes catalans pel seny i la mesura en els actuals moments de 

crispació. Al respecte ens sentim identificats amb l’estil de la seva carta pastoral Creure 
en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor. 

 
 
Josep Alegre, abat de poblet, president; Josep M. Soler, abat de Montserrat; Enric Benito, 
prior de Solius; Jacint Duran, provincial dels caputxins; Josep Castellà, provincial dels 
carmelites descalços; Màxim Muñoz, provincial dels claretians; Jaume Pallarolas, provincial 
dels escolapis; Josep Martí, provincial de les escoles cristianes; Francesc Vilà, provincial 
dels franciscans; Xavier Barceló, provincial dels maristes; i Joan Codina, provincial dels 
salesians. Joan Botam, secretari. 
   

Barcelona, 4 de febrer de 2008 
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XVIII Reunió conjunta Bisbes - Religiosos 
El matí del divendres 1 de febrer els bisbes i representants de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC) han mantingut una nova reunió conjunta sobre el document de la CET 
Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor. Per part dels religiosos hi han assistit la 
Gna. Cristina Martínez, teresiana, presidenta de l’URC, els altres membres de la Comissió 
Permanent de l’URC i altres religiosos invitats. 
En el diàleg posterior entre els bisbes i els religiosos, s’ha aprofundit en els diferents 
aspectes de la missió de l’Església, en la necessària unitat i comunió entre tots els que la 
duen a terme i en la confiança en l’acció pacient i amorosa de l’Esperit de Déu.  
Els bisbes i religiosos han venerat i pregat davant el sepulcre de sant Antoni Maria Claret i, 
a la tarda, s’han desplaçat a Sallent, la vila nadiua del sant, per commemorar, en una 
eucaristia presidida per l’arquebisbe de Tarragona, el dos-cents aniversari del naixement del 
sant, model d’apòstol i missioner. Es va visitar la casa Claret, un conjunt renovat de quatre 
espais que comprèn el pati d’entrada, l’exposició permanent sobre el P. Claret, la casa natal 
i el Temple del Pare Claret.  
 
 

 Formació Permanent dia 9 de febrer: Gonzalo Fernánd ez, claretià  
El dia 9 de febrer tindrà lloc la segona jornada de formació permanent dirigida per Gonzalo 
Fernández, claretià, sobre el tema Beber en el propio pozo. ¿Emigración espiritual o 
búsqueda de la propia identidad?  
La seva reflexió girarà al voltant de quatre preguntes:   

1. ¿Cuáles son hoy nuestras preocupaciones sobre la espiritualidad? 
2. ¿En qué pozo estamos bebiendo para apagar nuestra sed? 
3. ¿Qué significa beber del propio pozo? 
4. ¿Qué tipo de itinerario espiritual necesitamos hoy? 

  
Es poden fer les inscripcions a l’URC, trucant al telèfon 93 302 43 67. Us animen a totes 
aquelles persones que estigueu interessades en el tema.  
 
 

Any Claret  
L’Any Claret, que porta ja gairebé quatre mesos de recorregut, s’endinsarà en un mes de 
març atapeït d’actes, entre els quals destaquem el dia de la celebració a Montserrat de la 
missa conventual i la conferència tertúlia que tractarà la relació de Claret amb aquest referent 
del cristianisme. La segona setmana tindrà lloc, a la Llibreria Claret de Barcelona, la 
presentació de la novel·la històrica El tejedor de Dios, una obra de la novel·lista alemanya 
Silke Porath basada en la biografia del P. Claret. 
 
 

Quaresma 2008 
La Quaresma ens ofereix una ocasió providencial per aprofundir en el sentit i en el valor de 
ser cristians, i ens estimula a descobrir de nou la misericòrdia de Déu perquè també nosaltres 
arribem a ser misericordiosos amb els nostres germans... Aquest any vull reflexionar sobre la 
pràctica de l’almoina, que representa una manera concreta d’ajudar els necessitats i, alhora, 
un exercici ascètic per alliberar-se del lligam als béns terrenals.  Missatge del Sant Pare Benet 
XVI per la Quaresma 2008.  
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