
 

Accés a la sanitat gratuïta a tota la població, inclosos els religiosos 
 

 
 

 

23/02/2010 15:49  
ACORDS DE GOVERN: El Govern aprova la normativa que garanteix 
l'accés a la sanitat gratuïta a tota la població  

 
El Projecte de llei d'accés a la sanitat pública salda el deute pendent amb unes 60.000 
persones que en quedaven excloses, principalment professionals liberals i membres 
de congregacions religioses  
 
El Govern ha aprovat en la seva sessió 
d'avui el Projecte de llei d'accés a 
l'assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut, coneguda col·loquialment com a 
llei d'universalització. Amb aquest pas 
s'inicia la tramitació parlamentària, 
sol·licitada per la via d'urgència, que ha 
de permetre aprovar-la en els propers 
mesos. 
Malgrat que l'ordenament jurídic 
espanyol i català s'inspira en el principi 
d'universalització per a la prestació de 
serveis públics, un 0,7% de la població 
catalana —unes 60.000 persones— 
s'havien quedat de facto fora d'aquest dret. Principalment, es tracta de professionals liberals 
(arquitectes, advocats, periodistes, metges, enginyers...) i membres de congregacions 
religioses. 
Quan entri en vigor, aquesta llei suposarà el final de la discriminació d'aquest grup de 
població i, per tant, haver fet realitat l'equitat en la prestació de serveis sanitaris reconeguda 
en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. 
En la roda de premsa posterior al consell de Govern, la consellera de Salut, Marina Geli, ha 
qualificat d'“acord històric” l'aprovació d'aquest Projecte de llei, perquè “subsana un 
dèficit que s’arrossegava des de 1986”. La consellera també ha destacat que la llei “és la 
primera, dins l'àmbit estatal, que universalitza l’accés a la sanitat pública”, i ha 
recordat que aquest era un mandat recollit a l'Estatut. 
 

Barcelona, 25 de febrer de 2010                                                                      ANY III. núm.    
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LXII Assemblea general de l’URC  
 

 

Data  3 de març de 2010, dimecres 
Hora  De 2/4 de 10 del matí a las 3 de la tarda i dinar. 
Lloc  Casa d’Exercicis de Sant Ignasi 

c) Carrasco i Formiguera, 32, 08017 Barcelona. (Tel. 93 205 81 34) 
Convocats  Superiores i superiors generals 

Superiores i superiors provincials 
Abadesses i priores 
Delegades i delegats 
Delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada 
Persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

 

10.30 
 

 
10.45 

 

11.45 

12.15 
 

12.45 
 
13.30 

13.45 
 
 

 
 

 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material 

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic 

Assemblea general 

1. Presentació de l’acte. Gna. Cristina Martínez, presidenta de 
l’URC 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Conferència del P. Elías Royón, president de la CONFER 

Criterios para una reestructuración de Provincias 

Descans 

Col·loqui amb els participants 

4. Balanç 2008 – Pressupostos 2009 
5. Programa del 30è aniversari de la creació de l’URC 

Pausa breu 

6. Infermeria intercongregacional 
7. Comunicacions: 

   - Associació i Escola Cintra. Mª Cristina Martínez 
   - Implicacions de la Llei de Culte 
   - La revista Vida Religiosa. Gonzalo Díez 

8. Informes de presidència, secretaria i administració 
9. Torn obert de paraula 

Dinar de germanor (s’avançaria si la reunió acaba abans del 
previst) 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 
Com saps que Déu et crida? 

  
L’Escriptura ens diu que Moisès sentí la veu de 
Déu  darrera d’una bardissa que cremava però no 
és consumia; Samuel sentia la veu del Senyor 
mentre dormia al Santuari....  No ho sé, potser 
avui, en ple segle XXI,  hi ha qui pot haver rebut 
per correu electrònic la crida de Déu? O en un 
missatge al mòbil? 
 

Ho creieu així? 
 

Deixeu-me posar l’exemple de Joan Baptista de 
La Salle. En un petit text autògraf que ens deixà, 
anomenat “Memòria dels inicis”, va escriure: “Déu, 
que guia totes les coses amb saviesa i tendresa i 
no acostuma a forçar la inclinació dels homes, em 
va voler comprometre a prendre el manteniment 

Para 
l’orella 
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de les escoles, i ho va fer d’una manera discreta, imperceptible, i amb molt de temps, de 
manera que un compromís em portava a un altre, sense que jo ho hagués previst des d’un 
començament.”  
 

Aquesta va ser la crida que va sentir Joan Baptista de La Salle, un canonge preocupat tan 
sols de les seves responsabilitats en el cor de la catedral i d’atendre espiritualment una 
comunitat de religioses. A poc a poc, va anar descobrint, gràcies a alguns mediadors, els 
problemes de la infància del Reims del segle XVII i creà una escola, però després sentí la 
necessitat de crear una altra, després pensà que s’havia de formar els mestres, i... per què 
no fer que visquessin en comunitat?; i... 
 

Crec que serà molt més clar i senzill descobrir la crida de Déu en els esdeveniments, en les 
petites experiències de cada dia, en històries que s’entrecreuen, escoltant els nostres 
companys i companyes de camí, en el clam dels qui pateixen, en una estona de silenci, en 
la lectura d’un fragment de l’Escriptura, en…  
 

Tot fent un repàs del nostre passat, de la nostra història, si la sabem llegir a la llum de la fe, 
potser fàcilment trobarem fets, moments, esdeveniments en què d’una manera o altra 
experimentem la mà de Déu que condueix la nostra vida. 
 

I, a poc a poc, hem anat descobrint quelcom que ens fa feliços; que ens compromet; que 
ens fa sortir de nosaltres mateixos; un projecte en el qual ens sentim autorealitzats i ens 
identifica amb un estil de vida basat en el que ens proposa Jesús en l’Evangeli. 
 

Moisès va sentir la crida de Déu en una bardissa? O en l’experiència de veure el seu poble 
oprimit llegida davant de Déu en uns dies al desert? 
 

I tu… com saps que Déu et crida? 
 

Josep Canal, La Salle
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

 
Grup Mambré  

 
El grup MAMBRÉ –grup intergenera-
cional de 30 a 40 anys– segueix tenint 
vida. 
Des del curs passat ens hem reunit 
tots els mesos cada vegada a casa 
d’una de les que formem el grup. Som 
set de sis congregacions i ens ajuntem 
a dinar amb la comunitat de la casa 
que ens “rep”. S’ha creat molt bon 
ambient, un diàleg fluid i un 
coneixement més gran de les diferents 
realitats, llocs i missions on som. 
A les dues últimes reunions hem 
tractat el document “Vida religiosa: 
una presencia pública” de CONFER. 

El passat diumenge, dia 14 de febrer, ens vam centrar en la relectura dels nostres vots. Ens 
va agradar recordar que “els nostres vots són per al món, que corresponen als anhels i 
desitjos més profunds de la humanitat i són expressió del desig de Déu d’unes relacions 
justes” i també va sorgir un desig de cuidar les relacions com a base de la nostra vida 
compartida en comunitat de fe. Veiem que és un aspecte essencial en la vida de cada dia 
endins (comunitat) i enfora (missió). Per això necessitem conquistar la llibertat interior i viure 
“amb tot el nostre ésser i des de les arrels del nostre ésser”. 
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La propera trobada serà a Montserrat el 20-21 de març per viure la VI Trobada de 
Religiosos Joves. La JURC ja està preparant el contingut i organitzant-ho tot perquè sigui un 
espai de creixement,  de pregària i de compartir alegries, dificultats i desitjos en el nostre 
camí com a religiosos. 
Ens agradaria que la informació de la trobada arribés a tots els religiosos joves, i que si l’any 
passat vam ser 22 aquest any  volem ser molts més, perquè sabem que hi ha molta vida 
religiosa jove a Catalunya. GRUP MAMBRÉ 
 

Neix el portal web del Monestir de les Avellanes  
  

On són presents tots els serveis i activitats que ofereix aquesta casa marista 
Una nova manera d'accedir a totes les propostes de la casa pairal marista de les Avellanes 

(la Noguera). Un treball d'equip que 
permet conèixer millor la riquesa 
d'aquest indret i de les comunitats que 
hi són presents. 
L’estiu del 2009 posàrem fil a l’agulla 
per ampliar i millorar la difusió digital 
del Monestir de les Avellanes. Des del 
monestir iniciàvem un procés que ens 
havia de dur a crear una nova imatge 
digital, el Portal Web del Monestir de 
les Avellanes. 
Després d’altres intents fracassats 
calia cercar un nou mètode de treball i 
aconseguir que tot el treball i esforços 

arribessin a bon port, per això vam formar l’Equip Web Monestir, amb persones de casa, 
que es comprometien a dedicar una part del seu temps a aquest objectiu. Planificar, reunir-
nos, discutir, dissenyar, implementar, avaluar... La feina ben feta no té fronteres i ara en 
comencem a veure els fruits. 
En el marc de la celebració del centenari marista a les 
Avellanes, us presentem la nova imatge digital del Monestir, 
el nou portal web del Monestir de les Avellanes que trobareu 
a: http://www.monestirdelesavellanes.com  
En aquest nou portal, hi són presents, per primera vegada, 
tots els serveis i activitats que oferim des del Monestir de les 
Avellanes. 
El nou portal neix amb la voluntat de mostrar el Monestir 
de les Avellanes integrat en el seu entorn geogràfic, és per 
això que hem apostat per facilitar als nostres visitants 
informació sobre la nostra comarca, amb els pobles de 
l’entorn, el paisatge i la natura, les rutes, el patrimoni 
històric... 
Amb el portal web, el Monestir de les Avellanes s’endinsa al 
món de les xarxes socials, esdevenint el Monestir 2.0. El 
bloc, el Facebook, el Twitter, fotografies, vídeos... tot amb 
l’objectiu de fomentar la col·laboració i l’intercanvi àgil i eficaç 
de la informació entre el Monestir, el seu entorn i les persones i entitats que hi estiguin 
interessades. 
Benvinguts!                                                                                                Equip Web Monestir 
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La JURC invita a fer un “viatge a l’interior”  
 

La Vocalia de Joves de la URC convoca la VI 
TROBADA de les religioses i religiosos que 
hagin emès els primers vots. Es tracta de 
celebrar un cap de setmana a Montserrat entorn 
del món interior i l’espiritualitat de la Vida 
Religiosa. Pregària, diàleg, reflexió, compartir, 
testimo-niatge, joia, grup… són els ingredients 
de la nostra trobada. 
Ens acompanyaran per reflexionar i dialogar 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu, i 
Mar Galcerán. Ens ajudaran a fer experiència 
interior Toni Torrelles i el grup Utopies amb 
peatge. 
DISSABTE 20 DE MARÇ 
10.30 Arribada, acollida i instal·lació 
11.00 Presentació de la trobada 
11.30 Pregària d’inici 
12.00 Primer bloc de treball 
14.30 Dinar 
16.30 Segon bloc de treball 
18.30 Descans 
18.45 Vespres al monestir 
19.30 Treball en grups 
21.00 Sopar 
22.00 Temps de compartir 
 
DIUMENGE 21 DE MARÇ 
09.00 Esmorzar 
09.45 Pregària 
11.30 Descans 
12.00 Eucaristia 
 i “experiència interior” 
13.30 Avaluació 
14.15 Dinar i comiat 
 
Preu inscripció: 37 € 
Data d’inscripció: fins dilluns 8/03 
Places limitades per ordre d’inscripció 
Formes d’inscripció: 
Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (URC) per correu 
electrònic (urc.info@gmail.com), per telèfon 
(933024367) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (Barcelona). Horari 

d’atenció al públic de dilluns a divendres, de 15 a 19 h. Cal incloure-hi les dades següents: 
nom, cognom, institut/congregació, data naixement, correu electrònic i telèfon. Una vegada 
que la Noemí hagi confirmat la plaça, s’efectuarà el pagament per ingrés o transferència al 
compte de “La Caixa” 2100 3040 06 22 00340826, indicant el nom i cognom de la persona 
que s’inscriu i “trobada JURC”. 
Per a més informació, adreceu-vos al coordinador de la JURC: Santiago Muñoz  
(santiagomunoz@salesianos.edu) 660787010. 
 

Cal portar: sac de dormir, dinar i sopar del dissabte, roba d’abric, estris d’higiene personal, 
paper i bolígraf. 
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Una dona (la religiosa Maria Teresa Bossa) s’encarrega per primera 
vegada d’una parròquia al bisbat de Solsona  

 

La religiosa Maria Teresa Bossa es farà càrrec de la rectoria de Bagà fins al mes de 
juny 
 
regió7.cat  Berguedà – Pilar Màrquez – Bagà 
Una dona s'encarrega per primera vegada d'una parròquia al bisbat de Solsona. Es tracta 
de la religiosa Maria Teresa Bossa, que es farà càrrec de la rectoria de Bagà fins al mes de 
juny i que, en paraules seves, "faig totes les tasques de mossèn, excepte missa i tot el que 
és a l'entorn de la litúrgia". 
El cas de Bossa és especial perquè, segons reconeix, "no se'n coneixen gaires casos, i al 
bisbat de Solsona és la primera vegada que passa". Diu, però, que "el rector de Bagà és, 
sobre el paper, mossèn Joan Casals, que és seminarista i enguany estudia Dret Canònic a 
Roma". Maria Teresa Bossa pertany a la fraternitat de Maria Verge, un orde religiós que "ja 
està consagrat a fer tasques de col·laboració 
amb els mossens a les parròquies". Així doncs, 
diu que "el bisbe m'ho va demanar i ho vaig 
acceptar perquè la meva vocació és ajudar la 
gent en el que pugui". Bossa, nascuda fa 48 
anys a Callús, al Bages, ja feia anys que 
ajudava a la parròquia de Súria, on va descobrir 
la seva vocació religiosa. Maria Teresa Bossa 
va fer els vots religiosos l'any 2001, als 40 
anys, i explica que "fer missa no és una cosa 
que m'hagi cridat l'atenció. Per aquest motiu, no 
em dol no poder fer-ne". Per oficiar litúrgies, 
s'han de desplaçar fins a Bagà o bé el rector de 
Guardiola de Berguedà o bé el de la Pobla de Lillet. "Entre setmana hi ha missa a la 
residència de la gent gran, on sí que hi ha un mossèn", matisa. 
La tasca de Maria Teresa Bossa és eminentment administrativa, però també visita i porta la 
comunió als malalts, gestiona el Full Parroquial i "faig totes les tasques que calen, 
exceptuant-ne l'ofici". Bossa, a més a més, s'encarrega de fer classe de catequesi a Bagà, 
conjuntament amb el grup de catequistes, i de col·laborar amb les entitats del poble. "En 
una estada que mossèn Joan Casals va fer al poble ja vam reunir-nos amb totes les entitats 
socials, i la veritat és que a Bagà m'ha sorprès el moviment social que hi ha. Viure a la 
rectoria és poder ajudar en tot el que es necessita de la parròquia".  
Nota de l’URC.- Maria Teresa Bossa és la delegada episcopal de la Vida Consagrada de la 
diòcesi de Solsona. 
 

III Jornades de Pastoral Educativa  
 

Les paraules que contaran la Paraula. El 
millor relat guanya 
 
La “competència bàsica lingüística” va 
íntimament unida a l’autonomia personal, a 
la capacitat d’expressar-se amb convicció 

sincera i de comunicar allò que cadascú pensa, creu i viu amb prou agilitat, creativitat i 
lògica interna, de tal manera que siguem capaços de situar-nos en la realitat de forma 
significativa i el domini de la paraula oral i escrita ens ajudi a resoldre problemes reals de 
comunicació i a prendre consciència del lloc que hem d'ocupar en el món. 

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=297178&pRef=2010021800_6_69745__Bergueda-dona-sencarrega-primera-vegada-duna-parroquia-bisbat-Solsona','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
http://www.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/bergueda/
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Per això, competència lingüística i expressió de la fe van tan unides. 
És el que van fer els evangelistes. Inspirats per la força de l’esperit van saber captar allò 
fonamental d'un missatge, ho van escriure/narrar amb claredat, ho van comunicar amb 
sinceritat i van ajudar els creients al llarg de dos mil anys d'anunci a situar-se en el món de 
forma real i concreta. Aquesta bona notícia transmesa/narrada ha donat lloc que milions de 
còmplices cristians trobem un camí espiritual tenint Jesús, Paraula viva, com a “facilitador” per 
a la trobada amb Déu. Interessa, per tant, trobar les paraules més veraces i encertades 
per comunicar la Paraula/Jesús amb el to i l'encert més afinats al nostre moment històric. 
Només així serem alhora “facilitadors i difusors espirituals” en l'àmbit educatiu. 

 
Ponents: 
Arturo Merayo (Múrcia), que ens obrirà ulls i oïdes per a una millor comunicació audiovisual 
del missatge cristià. 
José Luis del Moral (Palència-Roma), que ens animarà amb passió a alliberar els cors 
oprimits. 
Josetxu Villacorta (Bilbao), que ens traurà del desert per tal de saber com parlen altres de 
Jesús. 
Núria Calduch (Barcelona-Roma), que amb Jesús, senyal de contradicció, ens descobriran 
les intencions de molts cors. 
Antonio Salas (Mallorca-Madrid), ens mostraran amb cura didàctica com transmetre la fe 
sense esperar grans resultats. 
Virginia Imaz –Clownconclusiones– (Bilbao), que ens ajudarà a gaudir no només del que 
s'ha dit a les JP, sinó de les narracions evangèliques per tal que el miracle de l'humor ens 
engresqui a continuar en la tasca educativa cristiana. 
(Alguns ponents poden canviar). 
 
Lloc: 
 

Casal Borja (Jesuïtes), a Sant Cugat del Vallès. 
Hi haurà servei de bus a primera (8.50 h) i darrera 
hora (19.15 i 13.50) dels dos dies, amb l’Estació dels 
Ferrocarrils (a la parada de bus del c/ Lluís 
Companys, al costat de l’estació, tocant a la Plaça 
Lluís Millet). 
 
Horari: 
 

Divendres, 19 de març 
De 9.00 a 10.00 h. Acollida i acreditació. Temps per 
conèixer les propostes editorials exposades. 
De 10.00 a 14.00 h. Sessió del matí amb pausa cafè. 
Dinar al Casal Borja per als qui l’hagin encarregat en 
fer la inscripció. Temps per conèixer les propostes 
editorials. 
De 15.30 a 19.10 h. Sessió de la tarda. 
 
Dissabte, 20 de maig 
De 9.00 a 10.00 h. Acollida. Hi haurà la possibilitat de participar en una eucaristia a les 9.30 
a la capella. Temps per conèixer les propostes editorials exposades. 
De 10.00 a 13.45 h. Sessió del matí amb pausa, cafè i cloenda. 
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Inscripcions: 
 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. Per inscriure’s cal fer una 
aportació per participant, per a despeses que inclouen el cafè de mig matí dels dos dies de 
46 €. 
 

Si es vol dinar el divendres al mateix casal Borja cal marcar-ho en el moment de la inscripció 
i té un cost de 13,50 €. 
 

Inscripció a través del formulari que trobareu a la pàgina web 
www.escolacristiana.org o a través de l’enllaç: 
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=80 
 

- Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al 
compte corrent de l’escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el dia 18 de 
març. 
 

- Si no es pertany a cap escola adherida a la FECC o l’escola no es fa càrrec del pagament 
en el moment de fer la inscripció cal trametre un correu a administracio@escolacristiana.org 
indicant el nom de la persona o entitat i el compte corrent on cal domiciliar el rebut 
corresponent a l’import indicat més amunt. 
 

- Data límit d’inscripció: fins dilluns dia 15 de març, a les 9 del matí. Després d’aquesta 
data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles, però tindran un recàrrec del 
20% en l’aportació econòmica per despeses de gestió i no podem assegurar que se’ls pugui 
facilitar el certificat en el mateix dia. En cas de no assistència, no es retornarà cap quantitat. 
 

Vídeos quaresmals al web de Montserrat  
 

Amb motiu del Temps de 
Quaresma, al web de l’Abadia 
de Montserrat es poden trobar 
els comentaris corresponents a 
cadascun dels diumenges, que 
acabaran amb el de Pasqua. 
En l’enllaç que tens a 
continuació entraràs a l’apartat 
d’audiovisuals del web 
www.abadiamontserrat.cat, que 
dóna pas al vídeo del significat 
de la Quaresma i del propi 1r 
Diumenge de Quaresma, a 
càrrec del P. Ignasi M. Fossas, 
monjo de Montserrat. 
 
http://www.abadiamontserrat.net
/catala/index_audiovideo.htm 

 
Els monjos que comentaran la resta dels Diumenges de Quaresma i el de Pasqua són: 
28 de febrer: 2n. P. Josep M. Sanromà 
7 de març: 3r. P. Bernabé Dalmau 
14 de març: 4t. P. Abat Sebastià Bardolet 
21 de març: 5è. P. Cebrià Pifarré 
28 de març: Rams, P. Joan-Carles Elvira 
4 d’abril: Pasqua, P. Abat Josep M. Soler 
 
El comentari quedarà penjat al web el dijous previ, de la setmana en curs. 

http://www.abadiamontserrat.cat/
http://www.abadiamontserrat.net/catala/index_audiovideo.htm
http://www.abadiamontserrat.net/catala/index_audiovideo.htm
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Finestra oberta: sis religiosos seran canonitzats el 17 d’octubre al Vaticà  
 

Sis nous sants, quatre 
religioses fundadores i 
dos religiosos seran 
canonitzats el 17 
d’octubre al Vaticà.  
Els futurs sants són:  
--el beat Stanislaw Soltys, 
anomenat Kazimierczyk, 
sacerdot profés de l’Orde 

dels Canonges Regulars Lateranenses, nascut el 27 de 
setembre de 1433 a Kazimierz (Polònia) i mort en aquesta 
localitat el 3 de maig de 1489; 
--el beat André Bessette (el seu nom de pila era Alfred), 
religiós de la Congregació de la Santa Creu; nascut a 
Saint-Grégoire d'Iberville (Canadà) el 9 d’agost de 1845 i 
mort a Mont-real (Canadà) el 6 de gener de 1937; 
--la beata Cándida María de Jesús (el seu nom de pila era 
Juana Josefa Cipitria y Barriola), fundadora de la 
congregació de les Filles de Jesús, nascuda al mas de Berrospe, Andoain (Guipúscoa) el 
dia 31 de maig de 1845, morí el 9 d’agost de 1912; 
--la beata María de la Cruz MacKillop (el seu nom de pila era Mary Helen), fundadora de la 
Congregació de les Germanes de Sant Josep del Sagrat Cor; nascuda el 15 de gener de 
1842 a Fitzroy (Austràlia), morí el 8 d’agost de 1909 a Sydney (Austràlia); 

--la beata Giulia Salzano, fundadora de la Congregació de les Germanes Catequistes del 
Sagrat Cor de Jesús; nascuda el 13 d’octubre de 1846 a Santa Maria Capua Vetere (Itàlia), 
morí el 17 de maig de 1929 a Casoria (Itàlia); 

--la beata Battista da Varano (el seu nom de pila era Camilla), monja de l’Orde de Santa 
Clara i fundadora del monestir de Santa Clara a la ciutat de Camerino; nascuda el 9 d’abril 
de 1458 a Camerino (Itàlia), morí en aquesta localitat el 31 de maig de 1524. 
 

Una mirada creient a la realitat actual, ¿a què ens convida?  
 

La Jornada de Formació Permanent de l’URC, celebrada el 13 de 
febrer, ha comptat amb una nodrida assistència per reflexionar sobre 
una mirada creient a la realitat actual. Ana M. Martínez Rodamiláns, 
missionera mercedària de Bèrriz, ha conduït la sessions desvetllant 
una gran interès en les persones participants. 
Publiquem tot seguit els materials en els quatre apartats següents els 
materials explicats detingudament al llarg de la jornada. 
Agraïm a l’Ana Maria la seva disponibilitat i esperit compromès. 
 

1. Un record: hi és, Déu, a Haití? Les transnacionals i els drets humans 
  

Juan A. Estrada a Diario de Cádiz. 23.01.2010 (traducció lliure) 
 
Des de la perspectiva científica el terratrèmol té una doble explicació. D'una banda, una 
zona sísmica, sempre amenaçada per terratrèmols i sismes submarins, que se succeeixen 
amb freqüència. De l'altra, una desforestació massiva del país, que contrasta amb la 
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superfície de la República Dominicana, l'altra part de l'illa. A més, hi ha hagut una 
sobreexplotació del sòl, un esgotament dels recursos naturals, en part per empreses que 
han estat pa per avui i fam per demà, i una forta explosió demogràfica sota governs 
corruptes i dictatorials, com els Duvalier, l'hereu dels quals gasta avui la seva fortuna a 
França. Quan el terratrèmol va arribar, gairebé tot es va enfonsar, fins i tot el centre històric i 
les instal·lacions estatals. Però el barri ric i modern de Pétion Ville, a Puerto Príncipe, 
gairebé no ha sofert danys. És una illa segura, sòlida i ben lliurada de l'assot natural. 
 
La conclusió és evident: amb una altra política i govern, una altra distribució de la riquesa i 
un altre tipus de construccions, s'hauria esmorteït molt la violència de la natura al país més 
pobre d'Amèrica. Abans de preguntar a Déu per què permet això, cal preguntar a la 
humanitat com consent que tants éssers humans visquin en la misèria, indefensos davant la 
natura. La tragèdia d'Haití segueix la del tsunami d'Indonèsia, i en vindran moltes més, 
perquè tres quartes parts de la humanitat viuen en la pobresa, sense mitjans per controlar la 
natura. Tenim els recursos tècnics i materials per reduir al mínim aquests desastres, però la 
distribució internacional de la riquesa els invalida. 

 
I on és Déu? Seguim esperant miracles que 
canviïn el curs de la natura; apel·lem la 
Providència perquè intervingui en les catàstrofes 
naturals; preguem i demanem prodigis i senyals. 
I Déu guarda silenci i no actua com esperem. No 
aprenem de la història. No va parar la creu al 
Gòlgota; no va intervenir per evitar Auschwitz; no 
és el Déu rellotger de Newton, que ajusta el 
rellotge natural de tant en tant; no modifica les 
lleis de la creació, descobertes per la ciència. 
L'home i l'univers són obra d'un creador que 
respecta la llibertat humana i el dinamisme de la 
natura. Si cerquem el Déu miracler, sempre a 
l'escolta dels desitjos de l'home, busquemo-lo en 
una altra religió, no en la del Déu crucificat. És 
inconcebible que els cristians seguim esperant 

intervencions prodigioses, com en temps de Jesús, sense assumir la majoria d'edat de 
l'home i l'autonomia de l'univers, les lleis del qual coneixem millor i cada vegada més. 
 
En canvi, trobarem Déu si el busquem identificant-se amb les víctimes i cridant els homes 
de bona voluntat a la solidaritat i a la justícia, si esperem que Déu ens inquieti, ens provoqui 
i ens cridi per col·laborar de mil maneres a mitigar el dolor que es viu a Haití, si creiem que 
Déu no és neutral i que el contrast entre el gran món pobre i la minoria de països rics clama 
al cel. Cal ajudar Déu perquè es faci present a Haití, perquè necessita els homes perquè hi 
arribin el progrés i la justícia. Els morts i refugiats de la catàstrofe tenen set de justícia, la de 
les benaurances, i Déu necessita testimonis seus per fer-se present. 
 
Ningú no pot parlar en nom de les víctimes sense experimentar els seus sofriments ni patir 
la seva forma de vida, només fer-nos presents a ells. El protagonisme correspon a l'ésser 
humà: Déu és autor de la història, així que inspira, motiva i envia per a la solidaritat i la 
justícia. El Déu cristià no és la divinitat grega que sent gelosia de l'home i castiga Prometeu, 
sinó el que s'enorgulleix de la capacitat per generar vida amb la ciència i el progrés, només 
exigint que els recursos naturals es posin al servei de tots. S'ha d'actuar com "si Déu no 
existís" i tot depengués de nosaltres, universalitzar la solidaritat i canviar les estructures 
internacionals que condemnen pobles sencers a la misèria. Des d'aquí podem esperar-ho 
tot de Déu i demanar-li que enforteixi, inspiri i motivi els que lluiten per un món més just i 
solidari. 
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D'aquí a pocs mesos Haití serà un mer record, excepte per als que segueixen allà, i els 
haurem oblidat, com Indonèsia o la fam de l'Àfrica subsahariana. La gran tragèdia del segle 
XXI és la d'una humanitat que té recursos per acabar amb la fam i mitigar les catàstrofes 
naturals, però que prefereix utilitzar-los en armament, per defensar-se dels pobres, en 
policies, per evitar que arribin a les nostres illes de riquesa, i en els malbarataments 
consumistes d'una minoria de països. Del mal d'Haití, tots en som responsables i la 
solidaritat no pot quedar-se en l'esdeveniment puntual, encara que sigui necessària, sinó 
que exigeix una altra forma de vida. 
 

2. Enviades a un món en crisi: una altra missió és possible 
 

Enviades a un món en crisi: UNA ALTRA MISSIÓ ÉS POSSIBLE                         
  

Mirant al MÓN GLOBALITZAT: 
  

Diverses crisis entrellaçades, riscos, esperances... i MISSIÓ CRISTIANA 
"Estem en un moment crític de la història de la terra, en el qual la humanitat ha d'escollir el 
seu futur. 
Hem d'unir-nos per crear una societat global sostenible basada en el respecte vers la 
natura, els drets humans universals, la justícia econòmica i una cultura de PAU. 
És imperatiu que nosaltres, els pobles de la terra, declarem la nostra responsabilitat els uns 
vers els altres, cap a la gran comunitat de vida i cap a les generacions futures. Carta de la 
Terra 
                                                                   

GLOBALITZACIÓ NEOLIBERAL, que no prioritza la VIDA i que genera:  
  

FAM, VIOLÈNCIA i destrucció:  
Atur, urbanització, emigració, refugiats 
Trànsit de persones / armes / drogues 
Indústria d'armes  
Terrorisme globalitzat. Destrucció ambiental  
Concentració de poders - Imperialisme 
cultural global 
  

CRISIS entrellaçades:   
  

Alimentària, humanitat itinerant, militarització 
creixent, ecològica, financera.   
 

LA CRISI ALIMENTÀRIA  
  

El 2009 la xifra de la població amenaçada per la mort de fam és ja de 1.020 milions, el que 
suposa uns 100 milions més que l'any 2008.  
Estem molt lluny d'avançar globalment en els Objectius del Mil·lenni. 
L'escassetat d'aliments no és la veritable causa de la fam.  
No hi ha voluntat política de respectar el dret i la dignitat de cada ésser humà i de traduir-ho 
en una distribució justa.  
  

Veure les causes de fons:  
El mercat financer d'especulació, un injust sistema comercial mundial, problemes ambientals 
i socials causats per la "revolució verda", el canvi climàtic, pràctiques insostenibles, 
polítiques sobre els agrocombustibles... 
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LA HUMANITAT ITINERANT  
   

Diàriament, milers de persones deixen la seva llar per conflictes armats, per la pobresa 
extrema, per la repressió institucional o per l'engany, per acabar en un esclavatge més 
deshumanitzant encara.  Màfies, rutes del dolor i tràfic d'éssers humans. 
 

La militarització CREIXENT  
  

El progressiu armamentisme es va convertint en una greu amenaça contra la pau i la 
seguretat en el món. 
Les despeses militars el 2008 es van superar un 39% més que en els deu anys anteriors, el 
que significa l'avançament de la indústria armamentística com un dels negocis més 
lucratius. 
Els conflictes armats són la major causa de la destrucció de la vida. 
  

Comercialització de guerres: Companyies militars privades: 100.000 mercenaris estan 
treballant a l'AFGANISTAN 
 
 

EL DESEQUILIBRI ECOLÒGIC: canvi climàtic 
  
La crisi ecològica que patim és de fet moltes 
crisis entrellaçades: la contaminació de 
l'aire, l'aigua i la terra, l'esgotament dels 
recursos bàsics, la fam i la misèria creixent 
de més de dos terços de la humanitat... i tot 
això fruit de l'actual model de 
desenvolupament. 
 

 
CRISI FINANCERA MUNDIAL:  
  

Una crisi del capitalisme financer i 
especulatiu, de la seva ideologia neoliberal, 
que s'ha fet amo dels criteris que regeixen l'economia. Crisi del lliure mercat que anteposa 
l'interès econòmic a la vida dels éssers humans.  Crisi que recau sobre la fragilitat dels més 
pobres. 
Que posa de manifest que tot el sistema econòmic i financer  
està basat en el major benefici per a uns pocs, i que és el principal responsable de les 
enormes i injustes desigualtats del nostre món.  
  

Aquesta globalització provoca també grans RISCOS socials: 
  

•        la imposició d'una hegemonia cultural amb l'extinció de la diversitat cultural, com a 
producte de l'agressió i la cobdícia del mercat 
•        el poder tecnològic i dels mitjans de comunicació que porten a una pèrdua de 
llibertat i de la possibilitat de pensar 

  

ESPERANÇA: el despertar i l'emergència de la DONA:  
Està creant noves maneres de viure:  
- Les relacions entre home i dona, la sexualitat, la família i el treball.   
- Igualtat, participació, mutualitat, interdependència i solidaritat.  

  

Les dones tenim COSES important a dir sobre el món.  
És possible humanitzar la globalització: GLOBALITZAT DES DE BAIX 
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 Amb solidaritat, interdependència, participació i igualtat, fent-la local, femenina i col·lectiva. 
Noves maneres d'organitzar les relacions a tots els àmbits. 
  

Un nou estil de MISSIÓ 
  

L'Església és cridada a ser mundial, plural, diversificada, superant un monocentrisme 
cultural. 
  

OPCIONS: l'opció pels pobres i exclosos, la justícia, la pau i la no-violència, la integritat de 
la creació, la defensa de les cultures i el diàleg interreligiós. 
  
ACTITUDS: Conèixer, respectar, acollir, estimar allò diferent. Obertura i cura del cosmos. 
Empoderar les dones. Potenciar el laïcat... 
  

És possible una societat mundial, segons la visió del Regne... 
  

L'ESGLÉSIA, com a sagrament de la globalització / unitat del gènere humà 
El Regne de Déu passa allà on els diferents 
dialoguen, s'accepten i respecten 
  

La missió profètica de la Vida Consagrada. 
CRIDADA A SER COM JESÚS: 
FRONTERERA, contracultural, 
ALTERNATIVA: 
  

•        signe d'unes noves relacions, solidàries, 
compassives, expressió de misericòrdia per a 
la humanitat 
•        anunci del Regne de Déu i del Déu del 
Regne 
•        globalitzant l'ESPERANÇA 
 

 
JUSTÍCIA, PAU I INTEGRITAT DE LA CREACIÓ 
 Ens trobem davant el naixement d'un món nou on és més important prestar més atenció al 
que neix que al que desapareix. 
I que ens demana comprometre'ns amb un ALTRE MÓN POSSIBLE 
És en aquesta realitat on som cridades a situar-nos com a ciutadanes del món, habitants del 
planeta Terra, com a vida consagrada mística i profètica, volent viure pràctiques que portin 
endavant la justícia, la pau, l'amor, la veritat, pràctiques d'alliberament que humanitzen i 
donen sentit a la vida. 
Un món més just, humà i humanitzant: UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE 
 

La pau, la no-violència, la justícia ambiental, la sobirania alimentària, la justícia de gènere, la 
seguretat humana, la justícia economicofinancera, els drets fonamentals dels éssers 
humans i del planeta, tot això és MISSIÓ.  
  
Per això: UNA ALTRA MISSIÓ ÉS POSSIBLE 
  

"ÉS TARD, PERÒ ÉS LA NOSTRA HORA. 
ÉS TARD, PERÒ ÉS EL TEMPS QUE TENIM A MÀ PER FER EL FUTUR. 
ÉS TARD, PERÒ SOM NOSALTRES AQUESTA HORA TARDANA. 
ÉS TARD, PERÒ ÉS MATINADA SI INSISTIM UNA MICA."                                                            

                                                                                                 (P. CASALDÀLIGA)
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3. Una mirada creient a la realitat actual 
 

UNA MIRADA CREIENT A LA REALITAT MUNDIAL  
• una mirada que vol ser objectiva, però no "neutra", 
• una mirada segons el projecte de Déu per a la seva creació, 
• una mirada amable, positiva, esperançada i celebrativa.  
  

MIRADA CREIENT 
 El món actual és l'escenari de la Història de la Salvació AVUI.  
             DÉU ESTÀ VIU i ACTUANT EN AQUESTA HISTÒRIA, NO EN UNA ALTRA 

• Ens convida a revelar el seu REGNE.  
• És temps d'especial discerniment: de tornar a la paràbola del blat i el jull, perquè tot 

està entremesclat. 
 
Algunes constatacions 
  
1. Un món d’enormes contrastos:  

d'una banda, un món profundament desigual, violent i 
insostenible...  

• i de l'altra, un món amb increïbles possibilitats, 
amb un riquíssim potencial de creativitat i 
recursos. 

 
2. Un món en crisi: crisis entrellaçades: 
(ambivalència de "crisis") 
 no només la crisi financera,  

• és un conjunt de crisis íntimament vinculades: 
l'ambiental, l'energètica, l'alimentària i altres...  

• és sobretot: CRISI ÈTICA, de VALORS, CRISI 
D'HUMANITAT, crisi de Déu. 

  
3. "Canvi d’època" i globalització: 

 un vertiginós procés de mutacions i canvis: vivim un canvi civilitzatori 
• i tot això vehiculat pel fenomen de la globalització. 

 
LA GLOBALITZACIÓ ACTUAL  
 El món vist com un tot i, a més, un món en moviment.   

• Un únic sistema mundial d'interaccions i influències recíproques, d'interdependències 
asimètriques, que van abraçant totes les esferes de la vida.  

• Els estats nacionals van deixant de ser el punt de referència principal del 
desenvolupament.  

• La base material sobre la qual se sustenta la globalització (progrés tecnològic, 
comunicació...) no és ni bona ni dolenta. Depèn de l'ocupació que les persones i 
països fem d'aquestes possibilitats.  

• La globalització coneix guanyadors i perdedors: augment progressiu de la riquesa i 
també de la pobresa.  

• El control capitalista arriba a tots els àmbits: recursos, avenços tècnics, 
descobriments científics...  

• L'economia i lleis de lliure mercat ho envaeixen tot, des del principi intocable del 
màxim benefici.  

• Va creant exclusió: les “vores" del sistema, el nou lloc del pobre, noves pobreses: 
refugiats, migrants... 
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LA GLOBALITZACIÓ es recolza en DOS PILARS 
• La mundialització del mercat  
• i els avenços de la informació tecnològica.  

 
A. MUNDIALITZACIÓ DEL MERCAT 

• És insostenible : Concentra en poques mans poders i recursos i va creant a escala 
global més i més víctimes de la pobresa i exclusió social i la creixent destrucció de la 
natura. 

• Un mercat que tot ho globalitza, 
fins i tot el tràfic de persones: 
immigrants, dones, nenes i 
nens, tràfic d'òrgans humans... 

  
B. GLOBALITZACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ  

• Dóna un coneixement de la 
diversitat i del que passa en 
temps real. Ajuda a una presa 
de consciència de ser una única 
família humana.  

• Xarxes que afavoreixen la 
solidaritat. 

  
      No obstant això:  

 Estem més informats, però no necessàriament més comunicats, ni millor orientats.  
• És una informació que manipula la veritat segons interessos, i que difon uns models 

de vida individualista i de recerca del benestar i plaer a qualsevol preu, que 
afavoreix el consum i va minant el sentit moral i la transcendència.  

Xarxes per a les màfies, prostitució, corrupció... 
  

"NOVA FORMA DE LA HUMANITAT" 
 Estem vivint un CANVI D’ÈPOCA, un canvi de civilització: 
 des d'una nova percepció del temps i de l'espai (el que és virtual, el digital...),  

• des dels avenços de la tecnologia,  
• des de la velocitat en els nous coneixements interdisciplinaris. 

  Això està produint grans canvis en les relacions, en la consciència i en el mateix cervell 
humà.                
 
TEMPS DE CANVIS 
 "El dia que tenia les respostes, em van canviar les preguntes"   
Modificació de la manera com estava construïda la societat, la família, les relacions 
humanes...  

• Es donen crisi en les teories, en les pràctiques i en els valors.  
• La joventut és expressió d'aquests canvis.  
• Cada dia som sorpreses per nous descobriments científics o per afirmacions que fan 

caure per terra certeses que semblaven inamovibles per segles.  
• El major canvi s'està donant en l'autocomprensió de l'ésser humà: el descobriment 

del genoma, la seva interconnexió amb la resta de l'univers, les modificacions 
genètiques i la nova antropologia. 

 
TEMPS DE CERQUES 

•  Hi ha, sobretot, un canvi de la mirada, de la manera de veure la vida.  
• No hi ha respostes clares, hi ha cerques.  
• Estem en temps de cerca, no de seguretats. 
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• Es caracteritza per una modificació de les nostres formes de ser, fer, sentir, estimar, 
simbolitzar, de relacionar-nos amb nosaltres mateixes, amb els altres i amb tota la 
resta. 

• Està emergint una nova cultura i amb ella un nou tipus de persona. Es dóna una 
profunda irrupció del subjecte i de la consciència. 

• Espanya és el país que està vivint el canvi social més ràpid i més profund de 81 
països analitzats en un estudi de Ronald Inglehart, Universitat de Michigan, i, com a 
conseqüència, el més gran tall generacional. 

  

TEMPS D’OPORTUNITATS 
 Oportunitat de crear altres formes de globalització que siguin més humanes:  

• globalització de la igualtat, la justícia, 
la pau, de la vida digna per a tota la 
humanitat.    

• Unint-nos a altres grups i persones 
que resisteixen al sistema actual, per 
globalitzar la solidaritat.  

• Situant-nos des de les “vores” del 
sistema. 

 
TEMPS DE CONREAR  
 Una vivència de la presència de Déu per 
tots els racons de l'humà.  

• Una mirada agraïda a la confiança 
de Déu sobre nosaltres i 
l'estremiment davant un món terrible 

i fascinant que Déu continua deixant a les nostres mans. 
  
TEMPS PER A UNA MIRADA CREIENT  

                                                                                 B. Gz Buelta, a “Ver o perecer”
• Les èpoques de grans canvis que han estremit la història han estat també temps de 

grans místics i místiques que han percebut Déu en la realitat de manera nova, molt 
més profunda i significativa. 

• Es tracta d'aprendre a mirar, treballant la nostra mirada contemplativa, per dissoldre 
les closques de la realitat i descobrir aquí la presència activa de Déu que ens convida 
a implicar-nos en la vida de la humanitat per anar així desvetllant seu Regne.  

• L'acostament a les grans majories oprimides del planeta, enmig dels mecanismes del 
mercat neoliberal globalitzat i de les estructures injustes del sistema mundial, ens 
permet trobar-nos amb Déu en el fons mateix de la misèria.  

o       Aquí apareix Déu com una presència de dignitat i de vida  
o       que afirma la necessitat d'un alliberament ple. 

• No és moment de paralitzar-nos en el lament pels mals temps que vivim.  
• És temps d'obrir-nos a una manera nova de mirar, a una experiència nova de Déu, 

per ser testimonis alegres i esperançats que, si unim les nostres mans i els nostres 
esforços, pot existir un futur millor per a les majories sofrents de la Terra. 

• Necessitem crear amb la mirada contemplativa  
• nous espais en els quals ens sentim urgits al servei de la vida, la pau, la dignitat i la 

solidaritat amorosa i compassiva. 
  

 En definitiva, creiem que, en la complexitat d’aquest món global, s’està gestant i 
encarnant avui la salvació de Déu.  
Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança. 
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4. JPIC, invitació de l’Esperit a la Vida Religiosa 
 

JPIC (Justícia, Pau i Integritat de la Creació), invitació de l'Esperit a la Vida Religiosa   
              

        Seguir Jesús, abraçant amorosament el món, guarint les seves ferides, cercant la 
transformació de l'actual sistema mundial, que amenaça destruir la vida.                      
        JPIC és una invitació de l'Esperit de Déu 

"L'Esperit del Senyor és sobre meu, per això m'ha ungit, per portar el missatge joiós als 
pobres, m'ha enviat a proclamar la llibertat als captius i als cecs la recuperació de la 
vista, a posar en llibertat els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor" Lluc 4,18. 

            En això es juga el seu sentit la VR en el món d'avui  
         És una invitació de Déu 

        a descobrir el rostre del Déu Pare de Jesús, que es revela en la realitat, 
        a viure el seguiment del Senyor, encarnat avui en un món injust, punyent i violent. 
        a discernir els signes de vida, que l'Esperit està suscitant en aquest moment 

històric. 
         La veu de la realitat és veu de Déu. 
Perquè la veu de la realitat és veu de Déu, que ens convida a escoltar la història des de les 
persones excloses. 
         Quin rostre de Déu? 

        Un Déu PARE-MARE, fidel en l'amor, que té un projecte de VIDA per a tota la 
seva creació: el Regne. 

 "He vingut perquè tinguin vida, i en tinguin a desdir." Joan 10,10 
        Un Déu CREADOR, alè de vida, que segueix creant i que ens convida a fer-nos 

responsables de la pau, la justícia i la cura de la natura. 
"Senyor de la misericòrdia, amb la teva saviesa has format l’home perquè 
sotmeti les criatures que han vingut a l’existència, perquè governi el món de 
manera santa i justa." Sv 9,1 i 2 

        Un Déu ALLIBERADOR i COMPASSIU, que estima la justícia i el dret, defensa els 
oprimits, els pobres i insignificants. 

"Salvarà els pobres que reclama, els desvalguts que no tenen protector, 
s’apiadarà dels pobres i dels febles, els salvarà de la mort".  
Salm 72                                           

        JPIC: ENFOCAMENT D'UNA NOVA VIDA RELIGIOSA 
⇒        apassionada pel Déu del Regne 
⇒        i pel Regne de Déu. 

        La JPIC és una manera de ser, un estil de vida que vol respondre a les grans causes de 
la humanitat: la PAU, els DRETS HUMANS, l'ECOLOGIA..., la possibilitat d'una vida digna 
per a tot ésser humà i per al cosmos. 
         ABRAÇA TOTA LA VIDA 
La pau, la justícia i la cura de la creació poden orientar les relacions i les dimensions de la 
nostra vida consagrada: espiritualitat, missió, vots, vida comunitària, ús dels béns 
econòmics, formació... 
Unes relacions justes i igualitàries. 
         La JPIC RENOVA EL CARISMA 
També ens ajuda a descobrir a què ens crida Déu avui, com renovar la nostra manera 
carismàtica de seguir Jesús en aquest moment històric. 
         Viure des de la JPIC: 
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Porta a implicar-se, personalment i comunitàriament, en la transformació de l'injust sistema 
social i econòmic que regeix avui el nostre món. 
                 Sempre en defensa de la dignitat de tot ésser humà i en contra de tota opressió i 
violència, analitzant les causes i conseqüències de la injustícia. 

        Construint una PAU que és do de Déu i tasca humana i que només es construeix 
des de la veritat i la justícia. 

        Cuidant i defensant la CREACIÓ, els drets de la Terra, la sostenibilitat del planeta. 
        La JPIC ofereix a la MISSIÓ un enfocament i alè motivador per a totes les presències, 

tasques, apostolats, en nous serveis específics, així com en els camps de l'educació, 
guarició..., LES DONES EN RISC, i des de l'àmbit senzill del cada dia, en totes les edats de 
la vida. 
        Comunitats PER A LA MISSIÓ 

La JPIC ens convida a formar comunitats de deixebles de Jesús Salvador, internacionals i 
multiculturals, obertes i atentes al crit del pobre, compassives i solidàries.  
        Els VOTS cobren un nou sentit i significat a la llum de la JPIC, apuntant a formes 

d'obediència-discerniment, pobresa-solidaritat i castedat-relacions perquè siguin viscudes 
avui com a signes profètics, com a alternativa a les formes d'exercir el poder, el repartiment 
dels béns de la terra i la vivència de les relacions humanes. 

        La JPIC orienta l'ús evangèlic dels nostres béns 
En l'actual conjuntura de desigualtat i exclusió, l'ús dels 
nostres recursos econòmics afecta profundament la nostra 
identitat religiosa i la credibilitat del nostre testimoni. 
        Reptes a la formació inicial i permanent: 
        Fonamentar i integrar la JPIC com a opció central en el 

seguiment de Jesús, com una opció espiritual, que teixeix 
Experiència de Déu i Missió. 
        Fomentar el cultiu d'una ciutadania mundial, conscient, 

responsable i activa per la justícia i pau. 
 

        Procurar no només experiències generadores 
d'aquesta sensibilitat, sinó també analitzar, anar a les causes, de les estructures injustes 
del sistema actual (BM, FMI, OMC...), perdre "la ingenuïtat", per anar entenent com 
funciona el nostre món avui i preguntar-nos constantment: "Per què passa el que 
passa?".Buscar una informació alternativa.  

            La JPIC "ens embolica" 
Porta a vincular-se en xarxes, amb altres persones i organitzacions,  
el mateix Institut, altres congregacions, altres creences i religions ... 
És un camp privilegiat per practicar l'ecumenisme i l'"inter" a tots els nivells 
(el que sigui intercongregacional, interreligiós, intercultural...) 
         Viure des de la JPIC és intentar acollir la Paraula de Déu per boca de Miquees: 
"Ja t'han indicat, home, allò que és bo i allò que el Senyor vol de tu: solament que practiquis 

el dret i estimis la misericòrdia, i que caminis dòcilment davant el teu Déu" (Miquees 6,8). 
 

El carisma calassanci continua avui sent imprescindible 
  

Entrevista al P. Pedro Aguado, superior general de l’Orde de les Escoles Pies. 
 

Catalunya Cristiana, en el seu núm. 1.588, 25 de febrer de 2010, p. 8, publica una entrevista 
de Samuel Gutiérrez al superior generals dels escolapis, que adjuntem al final d’aquest 
butlletí informatiu. 
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Calendari del mes de març: propers esdeveniments 
 

 

3 Dc URC: LXII Assemblea de l’URC 
9 Dt URC: Comissió Permanent 
10 Dc Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia  

Estació d’enllaç: Els joves, la fe i l’Església: conversem amb el bisbe Sebastià 
Taltavull. 22.00 h. Pl. Santa Anna, c. Rivadeneyra – Pl. Catalunya 
Conclusions en forma d’art 

19 Dv 

Jornades de Pastoral   
20 Ds Jornades de Pastoral  (matí) 

VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
URC-CEVRE: trobada de formació inicial - celebració de Setmana Santa 

21 Dg VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les 

22 Dl Formació inicial: fi del segon trimestre 
28 Dg Diumenge de Rams 

 
Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 
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Samuel Gutiérrez

El mes de juliol passat, en el Capí-
tol General celebrat a Peralta de la 
Sal (Osca), el bilbaí Pedro Aguado va 
ser escollit nou superior general de 
l’Orde de les Escoles Pies, que compta 
amb gairebé 1.500 religiosos arreu del 
món. Substituïa al capdavant dels Es-
colapis el P. Jesús María Lecea, superior 
des de l’any 2003. Aguado és llicenciat 
en Teologia i Pedagogia, professor, 
pastoralista i educador escolapi. Fins a 
la seva elecció com a superior general, 
havia estat responsable de la província 
espanyola d’Emaús, per la qual cosa és 
un bon coneixedor del carisma calas-
sanci a Europa i Amèrica. El P. Pedro 
Aguado ha visitat fa poc diverses obres 
escolàpies a Barcelona coincidint amb 
la presentació del llibre El projecte 
educatiu de l’Escola Pia a Catalunya 
(1683-2003): una escola popular, del 
P. Joan Florensa.

Quina vigència continua tenint 
avui el carisma de sant Josep de 
Calassanç?

Crec que és un carisma que té una 
vigència plena i absoluta, però s’ha de 
saber fer bé. Calassanç emergeix en la 
història de l’educació intentant donar 
resposta a una cosa que era absoluta-
ment necessària i que no existia: donar 
educació real a aquells que no tenien 
accés a l’escola. Aquesta missió es du a 
terme des d’una opció cristiana, ober-
ta, integral... Quatre segles després 
l’educació continua sent necessària en 
moltíssims llocs del món. No oblidem 
que un dels objectius del mil·lenni és 
precisament l’escolarització de tots 
els nens del planeta. Són impressio-
nants les dades de nens que no tenen 
escola al món. Per això el nostre ca-
risma continua sent imprescindible. 
Això no obstant, també aquí, en un 
país com el nostre, on tots els nens 
tenen accés a l’educació, continua 
sent necessari el carisma calassanci. 
Perquè no és vàlida qualsevol edu-
cació. Nosaltres oferim una educació 
oberta, clarament orientada a la 
millora de la dignitat dels nens i dels 
joves, que ofereixi valors d’integració, 
que vulgui transformar la societat... 
això sempre serà necessari. Per això 
dic que el carisma està vigent si els qui 
l’encarnem ho sabem fer. Altrament 
se’n perd la vigència.

Ens podria fer una radiografia 
de l’Escola Pia arreu del món?

No és fàcil respondre amb precisió 
a aquesta pregunta, sobretot si in-
tentem anar més enllà de les simples 
xifres. L’Escola Pia està present en mol-
tíssims països del món, i en la majoria 
d’ells creix. A l’Europa occidental el 
nombre de religiosos no augmenta, 
però creix el nombre d’obres i de per-
sones vinculades a l’Orde des de voca-
cions diferents. Jo contemplo l’Escola 
Pia com un orde religiós absolutament 
entregat a la seva missió, capaç de vin-
cular en un mateix projecte de missió 
moltes persones des de vocacions dife-
rents. En aquest sentit no ens podem 
quedar a l’Escola Pia veient només els 
religiosos, sinó veient nuclearment els 

Església al món

«El carisma calassanci continua avui sent imprescindible»
P. Pedro Aguado, superior general de l’Orde de les Escoles Pies

religiosos, però també al voltant seu, 
i juntament amb ells, el naixement 
d’una manera nova de ser escolapis, 
de ser educadors, compartint inten-
sament carisma i missió amb moltes 
persones. En aquest sentit, a tot arreu 
l’Escola Pia veu néixer fundacions no-
ves, fins i tot a Barcelona, on he visitat 
fa poc una obra d’educació no formal 
per a nois amb dificultats a l’escola 
tradicional i que estan donant bons 
resultats. Jo crec que estem en dinà-
mica de creixement. Una congregació 
com la nostra, per essència, sempre vol 
donar respostes... i donar-les cada dia, 
segons els reptes que van sorgint.

Creu que l’educació és la millor 
inversió de futur?

No només és la millor, sinó que és 
absolutament imprescindible. El món 
en què podem viure i somiar com a 
diferent del que ara tenim només serà 
possible si treballem amb la gent jove 
i els donem eines perquè ells siguin 
capaços de construir-lo. L’educació 
és la inversió principal que ha de fer 
qualsevol govern, societat, família, 
persona humana... i, per descomptat, 
qualsevol institució com l’Església. 
Per això l’Església té tanta presència 
i tantes ganes de treballar en edu-
cació, perquè sap que des d’allà pot 
contribuir a la seva missió. La missió 
dels cristians, i els escolapis estem en 
aquesta dinàmica clarament eclesial, 
és acostar els valors del Regne de Déu 
al nostre món. Això només es pot fer si 
ens fem creïbles als joves, perquè ells 
els construeixin.

Com encaixa l’Escola Pia la ten-
sió no sempre fàcil de conciliar 
entre laïcitat i laïcisme, en què 
l’escola cristiana es troba sovint 
en una cruïlla?

Comprenc que el tema és com-
plex, però nosaltres tenim un cert 
avantatge, perquè l’escola és un lloc 
on conviuen totes les sensibilitats. 
Nosaltres ens dediquem amb plena 
convicció a cadascuna de les per-
sones. L’espiritualitat escolàpia és 
una espiritualitat d’acollida. És una 
espiritualitat que està ben definida, 
que brolla de l’Evangeli, dels valors 
cristians clarament viscuts, que els 
vol proposar amb molta claredat i 
molta força, però amb dinàmica de 
diàleg. Només des d’aquí són valors 
capaços de fer fermentar la societat. 
En aquest sentit, nosaltres vivim amb 
molta normalitat en un món laic, en 
què la religió ha de saber viure amb 
tota mena de sensibilitats. Una altra 
cosa són determinades exageracions o 
desviacions que pretenen dir que tot 
el que sigui religiós és negatiu o que 
s’ha de recloure en l’àmbit del que és 
privat. La religió és tan pública com la 
resta i ha de ser viscuda públicament, 
encara que en diàleg constructiu amb 
el món.

Com a general de l’Orde, quins 

grans reptes té?
Amb prou feines fa set mesos que 

sóc pare general i el meu primer des-
afiament és conèixer la realitat de les 
Escoles Pies, escoltar i sentir les convic-
cions i els desafiaments de tots els es-
colapis, religiosos o laics, i transmetre 
les conviccions que s’han recollit en el 
Capítol General en què vaig resultar 
escollit. Una vegada plantejat aquest 
repte, tinc com a objectiu fonamental 
contribuir a enfortir les Escoles Pies 
en la seva capacitat d’engendrar vida 
i tirar endavant la missió que tenim 
encomanada. M’agradaria contribuir 
que l’Escola Pia enfortís el seu sentit de 
missió i missioner, que fóssim capaços 
de convocar moltes més persones a 
compartir la nostra feina, que fóssim 
capaços de viure d’una manera que 
faci creïble la nostra vida, els nostres 
desitjos, el nostre propi carisma... I 
amb tota senzillesa, m’agradaria po-
der dir, en acabar el meu període, que 
hem intentat, almenys, ser més fidels a 
la proposta del nostre fundador, Josep 
de Calassanç.

Vostè forma part del grup cada 
cop més nombrós d’espanyols que 
estan al capdavant de grans ordes 
religiosos: jesuïtes, claretians, 
franciscans...

Sincerament crec que els ordes i con-
gregacions religioses van escollint els 
seus superior amb independència de 
la procedència, de la nacionalitat... És 
veritat, tot i això, que som uns quants 
de l’Estat espanyol, però també és cert 
que hi ha una gran pluralitat. No crec 
que hi hagi cap país especialment qua-
lificat per això, però sí que crec que els 
que estem en aquests llocs hem d’in-
tentar qualificar els nostres germans 
per viure a fons la nostra missió.

Un dels motius de la seva pre-
sència recent a Barcelona és la 
presentació d’un llibre sobre la his-
tòria de l’Escola Pia a Catalunya, 
on fa més de 320 que du a terme 
una activitat educativa. Com valo-
ra aquesta iniciativa literària?

És una mostra més de com l’Escola 
Pia ha sabut respondre als desafia-
ments de la societat, en aquest cas 
la catalana, en cada moment. El més 
interessant dels llibres d’història és 
que ofereixen pistes per al futur, per 
continuar mantenint aquest senyal 
d’identitat. L’Escola Pia vol servir a 
l’educació, especialment a les persones 
més necessitades. Són uns valors molt 
clars. Així ho ha fet durant molts anys 
i així ho ha de continuar fent.

La trajectòria de l’Escola Pia a 
Catalunya és comparable al que 
ha anat fent arreu del món?

Jo penso que en línies generals sí, 
però amb particularitats, les pròpies 
del context concret de Catalunya. 
L’Escola Pia al món sempre ha intentat 
caracteritzar-se pel lliurament a la cau-
sa de l’educació amb plena dedicació 
i fer-ho ben integrats en la societat. 
Això és comú a tota l’Escola Pia. Això 
vol dir que a cada poble, per les seves 
característiques, l’Escola Pia es viu de 
manera diferent. És la mateixa dinà-
mica d’integració i educació viscuda 
des de claus diferents.

«Oferim una 
educació oberta, 
clarament 
orientada a la 
millora de 
la dignitat dels 
nens i dels joves, 
que ofereixi 
valors d’integra-
ció, que vulgui 
transformar 
la societat...»
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