
 

Jornada inaugural dels 30 anys de la creació de l’U RC 
 

El 29 d’abril, dijous, s’inicia la celebració dels 30 anys de 
la creació de l’URC, que acabarà el 2 de febrer de 2010, 
amb la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En 
aquest temps, el logo incorporarà el 30 com a recordatori 
de l’esdeveniment. Sobretot, la nostra celebració vol ser 
de pregària, reflexió i compromís. 
 

29 d’abril,  JORNADA DE PREGÀRIA   
Invitem a celebrar, des de la pregària, amb agraïment a 
Déu, el do de la vocació. L’eucaristia, una celebració de la 

Paraula, la litúrgia de les hores, una pregària compartida… en comunitat, en reunió 
intercongregacional de comunitats de la mateixa localitat, en parròquies… 
Cada comunitat o cada grup intercongregacional de comunitats gestiona la seva pròpia 
pregària. Malgrat tot, l’URC enviarà per correu electrònic alguna proposta. 
La persona de Crist  és el fonament de la nostra vocació: “No m’heu escollit vosaltres a 
mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he c onfiat la missió d’anar pertot arreu i 
donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom 
meu, ell us ho concedirà”  (Jn 15,16). 
 

Beatificació Josep Tous i Soler: Fe i confiança en Déu 
 

 
 

 
 

Dia 24 d’abril, dissabte  
09.00 h Sortida des dels diferents hotels i punts de trobada per realitzar l’excursió en 
autocar als llocs que van guardar una major relació amb el Pare Josep Tous i Soler: 
Igualada, Capellades i Santuari de Nª Sª de Montserrat. 
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A Igualada visitarem la seva Casa Natal, que en l’actualitat hi ha la cripta on reposen les 
seves restes mortals. També visitarem la Basílica de Santa Maria on va rebre el Sagrament 
del Baptisme un dia després del seu naixement.  
 

A Capellades visitarem la Capella de la Mare de Déu del Pilar, lloc de celebració de 
l’eucaristia i oració per al Pare Tous i les primeres germanes que es van instal·lar a 
Capellades, que va quedar com a bressol de l’Institut després de l’abandonament de Ripoll. 
També visitarem el Col·legi de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor a 
aquesta localitat i que recentment ha complert 150 anys. 
 

A Montserrat, disposarem de temps suficient per visitar diferents llocs del Santuari oberts al 
públic i de participar d’uns moments de pregària al Cambril de la Moreneta.  
Després de gaudir d’un dinar en comunitat en un dels restaurants del complex del Santuari, 
tornarem a Barcelona. 
 

16.30 h Obertura de les portes del Palau de Congressos de Catalunya per rebre els 
pelegrins a l’acte oficial d’acollida programat per a la vigília de la cerimònia de beatificació 
de Josep Tous i Soler, OFM. Cap. 
 

18.00 h Inici de l’acte oficial d’acollida de pelegrins amb unes paraules de benvinguda. 
L’acte tindrà una durada aproximada de dues hores. Serà una representació teatral dels 
alumnes de diversos centres educatius de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor que tindrà com a figura principal el Pare Josep Tous i la tasca d’educació cristiana al 
llarg de 160 anys de l'Institut. 
 
Dia 25 d’abril, diumenge 
  
09.00 h Obertura de les portes de la Basílica de Santa 
Maria del Mar per facilitar l'accés dels pelegrins a la 
cerimònia de beatificació de Josep Tous i Soler, OFM. Cap. 
 

10.30 h Inici de la cerimònia de beatificació presidida per Sa 
Eminència el Cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat de 
Sa Santedat Benet XVI: participarà l’Escolania de Montserrat. 
 
13.30 h Dinar de celebració al Palau de Congressos de 
Catalunya. 
 
Dia 26 d’abril, dilluns 
  
11.00 h Celebració de l’Eucaristia d’acció de gràcies a la Basílica de Santa Maria d’Igualada 
presidida per Monsenyor Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic 
 

Un poema de vida apostòlica i missionera 
 

La congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del 
Diví Pastor té el seu origen en la inspiració d’un sacerdot 
caputxí: el Venerable Josep Tous i Soler, espanyol. Ell, el 
1843, pogué tornar a Barcelona, es va dedicar a la propagació 
del carisma franciscà, al culte a Maria, Mare del Diví Pastor i, 
especialment, a la formació cristiana de la joventut. 
Fou precisament en aquest camp apostòlic on va sorgir el nucli 
de la seva fundació, amb les joves col·laboradores Remei 
Palos, Isabel Jubal i Marta Suñol, que van obrir la primera 
obra, una escola cristiana, a Ripoll, el 27 de maig de 1850. 
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La desitjada beatificació del Fundador, prevista per al 25 d’abril de 2010, és un 
esdeveniment de gràcia que s’insereix, com a perla preciosa, en l’any sacerdotal promulgat 
per Sa Santedat Benet XVI, evocant amb goig com un poema de vida apostòlica i missionera 
la dedicació de tantes dones consagrades al servei de l’Església i dels germans més 
necessitats. 

La missió salvadora de l’Església troba en la vida consagrada una 
esplèndida concreció històrica i existencial de l’amor de Déu, manifestat fa 
dos milers d’anys en l’Encarnació del Verb i en el compliment de la 
Redempció. La vida consagrada és una epifania de l’Amor de Déu i en les 
diverses modalitats suscitades en la Història representa els trets 
fisonòmics de la vida de Crist, “entregat a la contemplació a la muntanya, 
o anunciant el regne de Déu, o guarint malalts i pacients i convertint els 
pecadors al bon camí, o beneint els infants i fent el bé a tots, sempre 
obedient a la voluntat del Pare que el va enviar” (LG,46). 
Les Germanes Caputxines han estat particularment inspirades, segons el 
carisma del Pare Tous, en el passatge evangèlic en el qual “Jesús, en 
veure la multitud, va sentir compassió perquè estaven cansats i fatigats 
com ovelles sense pastor” (Mt 9,36). Per tot això, urgides per un impuls 
missioner, duen al seu pas “la pau i el bé” com les exhortava el Pare 
Tous. És una realitat que es repeteix allà on són presents com llevat dins 
la massa. Són una icona vivent de Crist: tal com afirma el Papa Giovanni 
Paolo II en la seva carta postsinodial Vita consecrata, “deixant-se guiar 
per l’Esperit Sant en un incessant camí de purificació, arriben a ser dia 

rere dia persones `cristiformes´, prolongació en la Història d’una especial presència de Crist 
ressuscitat ” (VC,19).  
Aquest és el testimoni que espera l’Església i és l’auguri confiat del decret 
d’aprovació de les Constitucions renovades (1984), que desitja que les 
Germanes Caputxines, “amb esperit de profunda contemplació com Maria, 
la Mare del Bon Pastor, anunciïn amb la vida i la paraula el Misteri de Crist 
i de la seva Església, i, mantenint-se constantment obertes a l’Esperit 
Sant, siguin fidels a la missió específica que el Servent de Déu Pare 
Josep Tous i Soler els va llegar. L’educació cristiana de la infantesa i la 
joventut”.  

+Tarcisio Card. Bertone 
Secretari d’Estat de Sa Santedat 

 

Manel Bellmunt, salesià: “La presència del Ressusci tat omple la història” 
 

“Vivim en Crist, respirem l’alè del Ressuscitat!” D’aquesta 
experiència vital neix, per al salesià Manel Bellmunt, 
l’autèntica vida cristiana. Una vida cristiana que, segons 
afirma, està permanentment amarada del misteri pasqual 
de mort i resurrecció. “Tota la vida cristiana és vida 
pasqual”, assegura no només com a religiós o prevere, sinó 
sobretot com a teòleg que ha descobert en la seva pròpia 
vida i en la dels altres les petjades del Ressuscitat. 
 

S’apropa la Pasqua, la festivitat més important de la 
vida cristiana, amb la celebració de la mort i resu rrecció de Jesús… Vivim avui amb 
prou consciència la grandesa d’aquest misteri? 
No sé si la vivim amb prou consciència... En tot cas, sí que hauríem de tenir més 
consciència que es tracta del nucli central del cristianisme. El perill, com passa amb altres 
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realitats, és deixar-nos endur per l’ambient de superficialitat que vivim i banalitzar les 
paraules, buidant-les del seu contingut profund. Més enllà dels signes externs del que 
entenem per Pasqua no és fàcil descobrir el contingut profund d’aquest gran misteri. Avui 
encara tenim una certa cultura cristiana i els noms ens sonen, però el que hi ha al darrere ja 
se’ns escapa. No és una cosa que es descobreixi espontàniament sense una iniciació, una 
catequesi, una reflexió... Per això, és tan important no donar res per sabut. I més que oferir 
noms, terminologia, caldria donar els continguts, les experiències i els referents que hi ha 
darrere d’aquests noms. 
 

Quin és, doncs, el nucli d’aquest doble misteri de mort i vida? Per què constitueix 
l’essència de la fe cristiana? 
El primer que hauríem de tenir present és que els cristians 
no vivim de records de coses del passat. Nosaltres vivim 
d’una presència. La nostra referència no és un personatge 
de fa dos mil anys, sinó que creiem que aquest personatge 
de fa dos mil anys va viure, va morir i el Pare el va 
ressuscitar, i això el fa contemporani nostre. Si reduïm el 
cristianisme a una llei o unes normes, ens quedem a l’Antic 
Testament. El cristianisme té com a fonament l’experiència 
d’aquesta presència viva de Crist Ressuscitat. I la pregària 
és un diàleg amb aquest Crist Ressuscitat contemporani 
nostre i els Sagraments són mediació per entrar en contacte 
amb Ell. En aquest sentit, una expressió d’un llibre ja antic, 
afirmava: “El cristianisme és Crist.” D’aquí neix tot. Aquest és 
el nucli de la fe cristiana: Crist confessat com a vivent. 
 

Molta gent, encara avui, es pregunta per què Jesús va haver de patir tant i morir en 
creu, esdevenint “escàndol per als jueus i neciesa per als gentils”? 
És el vell problema: la crux teologorum! Hem de partir de la convicció, segons llegim en 
l’Evangeli, que a Jesús no li agradava el sofriment. Ell estimava la gent, sobretot els 
marginats d’aquella època, i això tenia connotacions no només sociològiques sinó 
teològiques molt profundes. Als ulls de molts contemporanis de Jesús, els leprosos, els 
pobres, els malalts... eren vistos com a maleïts de Déu, com a pecadors. I si Jesús, fill de 
Déu, els estimava, això equivalia a rectificar el comportament de Déu. Per això el 
consideraven blasfem! Després hi havia el tema del temple, punt de referència sociològic, 
religiós, històric, i alhora un gran negoci. Jesús s’oposava a tot això i va declarar obertament 
que ningú no té el monopoli de Déu. Fins i tot va convidar a destruir el temple perquè el que 
el Pare demana és un culte en esperit i en veritat. El sacrifici agradable a Déu és la 
misericòrdia! Així, doncs, aquesta forma d’apropar-se i estimar els marginats i de relativitzar 
el temple tocava tota la visió religiosa viscuda fins aleshores. Jesús envia a l’atur molta gent. 
És tot un provocador fins al punt de resumir tota la llei en un sol manament: estimar Déu i 
estimar els altres com Déu ens estima a nosaltres. La santedat per a Jesús no es 
corresponia amb la puresa legal. I tot plegat va fer que Jesús esdevingués un element 
incòmode en aquella societat tan teocràtica i tan discriminatòria. Va viure perillosament! Va 
tocar les estructures d’aquella societat i els mestres del poble van decidir matar-lo. Estimar 
en segons quines situacions té un preu molt elevat. Te la jugues, com se la va jugar Jesús. 
Va estimar fins a l’extrem, fins a la mort, encara que també cal dir que ell no fa l’opció de 
patir i d’anar cap a la creu. Ell fa l’opció d’encarnar en gestos i paraules l’amor gratuït i 
universal del Pare per a tothom.  
En aquella societat això tenia un preu. I ell no es va arronsar, perquè estimava fins al límit. 
Jo crec que ell no va buscar directament el patiment. El que ens salva no és el patiment de 
Jesús, sinó l’amor de Jesús, que, en aquella societat, té el preu de la vida, del patiment, 
però és l’amor el que ens salva. 
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Malgrat tot s’acusa sovint l’Església de resignació  davant del patiment, fins i tot de 
masoquisme…  
No podem reduir el misteri pasqual només a la mort de Crist, com si tot s’acabés el 
Divendres Sant; ni només a la Resurrecció, com si la resurrecció no tingués un preu; ni 
només a la vida... Els tres elements —vida, mort i resurrecció— no s’entenen de manera 
independent els uns dels altres. Pel fet de viure com va viure alguns van pensar que era 
blasfem i que l’havien de matar. I perquè va viure com va viure, i va estimar fins a l’extrem, 
el Pare el va ressuscitar. La creu de Jesús aïllada de la manera com va viure no té sentit. 
No podem deslligar tot això. La nostra Pasqua immolada no és un anyell, sinó algú que ens 
va estimar fins a l’extrem tot encarnant en gestos i paraules l’amor del Pare. La centralitat de 
la Pasqua no es limita a la centralitat de la Creu. Ens salva la vida, mort i resurrecció de 
Jesús. Aquests tres elements s’il·luminen mútuament i eliminar-ne un ens fa perdre el sentit 
dels altres. 
 

A vegades, però, els hem viscut separadament... 
Històricament a Espanya s’ha posat molt l’accent en la creu, en el Divendres Sant. La 
Resurrecció encara avui continua tenint poc relleu popular. Hi ha com un accent molt fort 
sobre la creu i això dóna una visió distorsionada de Jesús i del cristianisme. No hem nascut 
per patir, sinó que hem nascut per estimar i ser feliços. El que passa és que en un món 
injust, format per gent fràgil i contradictòria com som tots, l’amor autèntic té un preu sempre. 
És com la mare que s’aixeca sis vegades durant la nit per atendre la seva criatura. No és 
que li agradi el patiment i no dormir durant la nit, sinó que estima la seva 
criatura i per això decideix pagar el preu d’aixecar-se i no dormir en tota la nit. És el preu de 
l’amor quan realment és autèntic! 
 

És la creu inevitable en la vida cristiana? 
En la vida cristina i en tota vida humana. L’única manera de 
fugir del sofriment és l’estaborniment o a través de les 
drogues, la superficialitat, la inconsciència... Realment som 
fràgils i això, tard o d’hora, fa patir. De totes maneres, una 
cosa és creure que l’última paraula la diu la Creu, el 
patiment, o creure que l’última paraula la diu Déu a través de 
la Resurrecció. És això el que permet viure amb esperança, 
que és, en definitiva, la traducció, en actituds positives, de la 
fe en l’amor. Perquè creiem en l’amor és possible tenir 
esperança. Fins i tot enmig de les catàstrofes, del drama, del 
patiment... 
 

Com a teòleg, quins reptes li planteja explicar la 
resurrecció de Jesús? 
La resurrecció com a tal no es pot demostrar històricament 
pel fet que no es pot percebre a través dels sentits, ja que 
per definició Jesús està en una altra dimensió. El que sí que 
es pot mostrar històricament és el canvi que es va produir en 
els seus seguidors, que van passar de la dispersió al 

reagrupament, de la depressió a l’eufòria... És difícil de justificar aquest canvi tan brusc 
sense que hagi passat alguna cosa molt grossa. I és que han fet experiència que la creu no 
ha tingut l’última paraula, que Jesús viu i comparteix amb ells, a través de l’Esperit Sant, 
aquesta vida nova. L’explicació d’aquest canvi es troba en la resurrecció. La resurrecció és 
un encontre, una trobada amb Algú que era mort i que ara és viu, i que et dóna vida a tu, és 
a dir, també et ressuscita i et fa estimar gratuïtament a tothom. Aquest és el signe més 
eloqüent de resurrecció. Al costat de Jesús ressuscitat, als deixebles se’ls va eixamplar la 
mirada, el cor... i prenen consciència que tota la humanitat formava part de la família de 
Déu. Fan un salt de qualitat en la dimensió de l’amor i en la joia de viure. Jesús els va fer, i 
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ens vol fer a tots, partícips de la seva resurrecció. Jo crec que la iniciació cristiana hauria de 
començar per aquí: ajudar les persones a identificar les petjades que el ressuscitat ha deixat 
a la seva vida i en la dels altres. La resurrecció no és una cosa llunyana, estranya, que passi 
en una altra galàxia, sinó que té lloc a la nostra vida de cada dia. El problema és que a 
nosaltres, com els dos d’Emmaús, ens costa obrir els ulls i descobrir arreu la seva 
presència. Sembla que no ens ho acabem de creure, però la presència de Crist Ressuscitat 
omple la història, l’Esperit del Senyor omple tot l’univers! 
 

En quin sentit el misteri de mort i resurrecció es viu ja aquí a la terra? 
Tota la dialèctica de mort i resurrecció presideix permanentment el nostre camí per la vida. 
La Pasqua s’ha de viure no només el dia de Pasqua, sinó cada dia, com una actitud 
existencial. Tota la vida cristiana és vida pasqual. Tot és Pasqua! És inherent a la vida 
humana anar perdent coses per guanyar-ne altres, és a dir, anar morint a l’home antic per 
viure una vida nova. En el mateix procés d’anar morint experimento la resurrecció. Això ho 
podem veure molt clarament en el matrimoni, en la maternitat, en l’amistat..., on pot semblar 
que perds vida, però, de fet, la guanyes. El misteri de la Pasqua és molt proper a la vida 
humana! 
 

Samuel Gutiérrez. Text publicat a Catalunya Cristiana. 
 

Jornada de Formació Permanent: dissabte 24 d’abril  
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URC-
CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta 

informació. 
 

CODIS PSICOLÒGICS I ESPIRITUALS 
DE LA VIDA CONSAGRADA 

a càrrec de 
Lluís Serra Llansana 

Germà marista. Nascut a Igualada el 1948. Mestre, llicenciat en Teologia 

(Gregoriana), llicenciat en Filosofia (UB) i doctor en Psicologia (URL). 

S’ha dedicat principalment al món de l’educació i de la formació. Ha estat 

director de comunicacions de l’Institut Marista a Roma durant sis anys. 

Ha participat en camps de treball (Madagascar, Tanzània i Paraguai). 

Autor de llibres: El coratge navega mar endins, La vida com a regal, La 

Babel neoyorquina... A punt de publicar-se el seu darrer llibre: Códigos 

del despertar interior. La seva tesi El eneagrama de las pasiones ha estat 

pionera en el seu gènere. Actualment, és el secretari general de l’URC. 

Imparteix docència a la URL, l’ISCREB i Espailúdic, espaiterapèutic. 

Col·laborador de Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio Estel. 

 

 

Codis psicològics i espirituals de la vida consagrada  

Santa Teresa de Jesús afirma: “Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, 

aunque nos haya costado muchas afliciones y trabajos, que muchos de oración”. Anselm Grün parla d’una 

espiritualitat des de sota, és a dir, del diàleg amb Déu des del fons de la persona. Una mala interpretació dels 

codis psicològics pot dificultar la vivència de l’espiritualitat i de la consagració? Quins són els punts 

neuràlgics que faciliten l’experiència de la veritat, de l’amor i de la llibertat en la vida consagrada? Com 

integrar la dimensió instintiva en el projecte de la vida consagrada? Com enfortir els vincles, propis de la 

consagració? Postures davant l’experiència del buit (la tomba buida). Veure’s a si mateix sense autoenganys. 

Com desvetllar-se. Camins de creixement personal i de resposta generosa. 
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09.45 h Inici de la jornada 

10.00 h  Primera sessió 

11.30 h  Descans 

12.00 h  Segona sessió 

13.30 h  Fi del matí 

16.00 h  Tercera sessió. 

18.00 h.  Fi de la Jornada 
  

Data: 24 d’abril de 2010, dissabte 
Preu : 20 euros 
Hora : 10-13.30 h i 16-18 h  
Lloc : Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona) L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions : UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament : Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”: 2100-3040-06-22-00340826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona  que s’hi inscriu i al costat les lletres LS . 

 

Benallar: Projecte Intercongregacional de l’Associa ció Cintra 
 

Benallar va néixer l’octubre del 2002 com el segon dels projectes 
socials de l’Associació Cintra. El seu objectiu és promoure, canalitzar i 
facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones 
immigrades i la societat d’acollida. A finals del 2005 es converteix en 
Fundació, continuant integrada en l’estructura orgànica de Cintra. 

 
En aquest moment, Benallar compta amb 29 pisos de lloguer, en els quals s’acullen 124 
persones, que formen 36 famílies.  
 

A més a més, comptem amb un pis d’acollida i emergències , del qual s’encarrega la 
Comunitat Intercongregacional Mare de l’Acollida, per a les persones que acaben d’arribar a 
Barcelona i no tenen encara uns recursos mínims per sortir-se’n o les que, per motiu de la 
crisi econòmica, es troben sense feina i sense habitatge. En aquest projecte col·laboren 15 
persones, religioses i laiques, que realitzen diferents funcions d’acollida i acompanyament. 
Durant l’any 2009 han passat per aquest pis 36 persones, la majoria joves de l’Àfrica  
subsahariana que han arribat amb l’objectiu de trobar feina i es troben majoritàriament al 
carrer i amb nul·les esperances d’aconseguir la seva il·lusió. 
La Comunitat Mare de l’Acollida, formada actualment per dues germanes, una Salesiana i 
una altra Apostòlica del Cor de Jesús, viuen al pis i s’encarreguen de l’acollida i de realitzar 
un acompanyament personalitzat perquè aquests joves puguin reeixir. Amb l’ajuda de 
voluntàries laiques i d’altres religioses afavoreixen un ambient familiar, acollidor i d’ajuda 
mútua, fonamental per al seu procés d’inserció. 
La comunitat intercongregacional fa una crida perquè altres germanes d’altres 
congregacions entrin a formar part de la comunitat. La riquesa dels diferents carismes 
convivint juntament amb diferents cultures és un signe de vida i d’Evangeli en la nostra 
societat. 
 

La Fundació Benallar realitza també les activitats o projectes següents: 
• Cursos de català, castellà i informàtica 
• Cursos d’inserció laboral: en el projecte La Llavor 
• Tallers artesanals prelaborals: en el projecte La Llavor 
• Festes de Nadal i final de curs 
• Sortides culturals i colònies d’estiu 
• Assessoria jurídica 
• Banc comunal Ayni 
• Cooperació Internacional a Santa Cruz de la Sierra, a Bolívia 
Comptem amb l’ajuda de 75 voluntaris que s’estructuren en diferents equips de treball. 
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Projecte LA LLAVOR  
 

El projecte La Llavor va néixer el juny de 2009 entre la Fundació Ared , 
la Congregació de Filles de Maria Auxiliadora  i la Fundació Benallar , 
amb la cessió d’un edifici i terreny, propietat de la citada congregació, al 
carrer Saldes, 2, de Barcelona, amb l’objectiu de desenvolupar 
programes destinats a la inserció laboral i a l’acompanyament social de 
persones en risc d’exclusió social, especialment immigrants o persones 
amb necessitats urgents de formació ocupacional, oferint allotjament 
temporal, cursos i tallers ocupacionals, activitats d’educació per a la convivència 
multicultural, serveis d’atenció a grups que utilitzin les instal·lacions, activitats de jardineria i 
horticultura i d’altres relacionades amb aquestes finalitats. 
 

El projecte La Llavor  neix del diàleg, la creativitat i el compromís 
social de les tres entitats que ja mantenien una trajectòria de 
coneixement, confiança i col·laboració mútua. Com indiquen el 
seu nom i el seu logotip, pretén ser tan petit com una llavor que, 
sembrada en bones condicions i alimentada per la responsabilitat 
dels beneficiaris, arribi a ser un arbre sòlid que doni respostes 
conjuntes a necessitats diverses que avui trobem al nostre 
territori. 
 

Des del juny i fins al dia d’avui s’estan desenvolupant diferents 
projectes: 
 

• Cursos d’inserció laboral : preferentment per a persones “sense papers” amb un temps 
molt breu, entre dues setmanes i un mes: 

o Curs de pintura d’habitatges 
o Curs de fusteria 
o Curs d’ajudant de cambrer 
o Curs de cuidadors de persones dependents 
o Curs de neteja domèstica 
o Curs de jardineria i horticultura 

Del juny de 2009 al gener de 2010 s’hi han inscrit 170 persones. 
 

• Tallers prelaborals : s’imparteixen tallers d’artesania per a les persones beneficiàries 
amb l’objectiu que es converteixin en petits artesans i puguin obtenir ingressos 
econòmics que els permetin afrontar algunes despeses personals. Es concedeixen 
beques per l’assistència i s’incentiva la venda dels productes a nivell privat. 

o Taller d’espelmes 
o Taller de bijuteria i manipulats  
o Taller de confecció 

Des del desembre de 2009 s’estan beneficiant d’aquests tallers 20 persones. 
 

• Acollida de grups i entitats i allotjament de caps de setmana : S’ofereixen els espais 
de la casa per a grups, entitats, parròquies, comunitats, etc. que necessitin passar-hi un 
o diversos dies. 
Des del juny han emprat aquest mitjà 25 grups o famílies. 
 

• Acollida social de persones sense habitatge : per a 10 
persones adultes sense carències personals importants, 
que es trobin sense feina i també sense habitatge. 
Fins al moment s’hi han acollit  8 persones. 

Des d’aquí fem una crida a totes les persones que vulguin 
donar part del seu temps als més oblidats de la nostra societat. 
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Comunicado sobre las presentes circunstancias de la  Legión de Cristo y 
del Movimiento Regnum Christi 

 

25 de marzo de 2010, Solemnidad de la Anunciación del Señor 
 

Introducción 
Con ocasión de la reunión anual de los directores territoriales con el director general y su 
consejo, queremos dirigirnos a nuestros hermanos legionarios de Cristo, a los consagrados 
y a todos miembros del Movimiento Regnum Christi, familiares y 
amigos que nos acompañan en este momento de nuestra historia, 
así como a todos aquellos que han sido afectados, heridos o 
escandalizados por las acciones reprobables de nuestro fundador, 
el P. Marcial Maciel Degollado, L.C. 
Nos ha llevado tiempo asimilar estos hechos de su vida. Para 
muchos –sobre todo para las víctimas– este tiempo ha sido 
demasiado largo y doloroso. En ocasiones no hemos podido o 
sabido salir al paso de todos como hubiera sido necesario y como, de hecho, era nuestro 
deseo. Por eso sentimos la necesidad de emitir este comunicado. 
 

1. Acerca de algunos hechos de la vida de nuestro f undador, el P. Marcial Maciel, L.C. 
(1920-2008) 
Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador 
fuesen falsas e infundadas, pues no correspondían a la experiencia que teníamos de su 
persona y de su obra. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006 fue emitida una comunicación 
de la Sala de Prensa de la Santa Sede como conclusión de la investigación canónica que la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) había iniciado en el año 2004. En ese 
entonces, la CDF llegó a una certeza moral suficiente para imponer sanciones canónicas 
graves, correspondientes a las acusaciones hechas en contra del P. Maciel, entre las cuales 
se incluían actos de abuso sexual a seminaristas menores. Por lo tanto, profundamente 
consternados debemos decir que estos hechos sucedieron. 
En efecto, “la Congregación para la Doctrina de la Fe, […] decidió –teniendo en cuenta tanto 
la edad avanzada del padre Maciel, como su delicada salud– renunciar a un proceso 
canónico e invitar al padre a una vida reservada de oración y de penitencia, renunciando a 
todo ministerio público. El Santo Padre aprobó estas decisiones” (Comunicado de la Sala de 
Prensa de la Santa Sede, 19 de mayo de 2006). 
Posteriormente supimos que había tenido una hija en el contexto de una relación prolongada y 
estable con una mujer y otras conductas graves. Más adelante aparecieron otras dos personas, 
hermanos entre sí, que afirman ser hijos suyos, fruto de la relación con otra mujer. 
Reprobamos éstos y todos los actos contrarios a los deberes de cristiano, religioso y 
sacerdote en la vida del P. Maciel, y afirmamos que no corresponden a lo que nos 
esforzamos por vivir en la Legión de Cristo y en el Movimiento Regnum Christi. 
 

2. La Legión de Cristo y el Movimiento Regnum Chris ti ante estos hechos 
Expresamos, una vez más, nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que 
hayan sido dañadas por las acciones de nuestro fundador. 
Participamos del sufrimiento que este escándalo ha causado a la Iglesia y nos aflige y 
apena profundamente. 
Queremos pedir perdón a todas aquellas personas que lo acusaron en el pasado y a 
quienes no se dio crédito o no se supo escuchar pues en su momento no podíamos 
imaginarnos estos comportamientos. Si resultase que ha habido alguna colaboración 
culpable, actuaremos según los principios de la justicia y caridad cristianas 
responsabilizando de sus hechos a estas personas. 
Asimismo, pedimos perdón a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todas las 
personas de buena voluntad que hayan sentido que su confianza ha sido herida. 
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Por otra parte, como miembros del cuerpo místico de Cristo sentimos la necesidad de expiar 
con espíritu cristiano sus faltas y el escándalo por ellas causado. Para ello invitamos a 
quienes forman parte de nuestra familia religiosa a intensificar su oración y sacrificio. 
Es también nuestro deber cristiano y sacerdotal seguir saliendo al paso de las personas que 

han sido afectadas de algún modo. A ellos va nuestra mayor 
solicitud y les seguimos ofreciendo la ayuda espiritual y pastoral que 
necesiten. Así buscamos contribuir a la necesaria reconciliación 
cristiana. Al mismo tiempo somos conscientes de que Jesucristo es 
el único capaz de sanar definitivamente y de “hacer nuevas todas 
las cosas” (cf. Ap 21,5). 
Dios en sus misteriosos designios eligió al P. Maciel como 

instrumento para fundar la Legión de Cristo y el Movimiento Regnum Christi, y agradecemos 
a Dios el bien que realizó. A la vez aceptamos con dolor que, ante la gravedad de sus faltas, 
no podemos mirar su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal. 
Inspirándonos en el ejemplo de Cristo que condena el pecado pero busca salvar al pecador, 
y convencidos del significado y la belleza del perdón, encomendamos a nuestro fundador al 
amor misericordioso de Dios. 
 

3. La Visita Apostólica 
Deseamos expresar nuestra gratitud al Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, no sólo por 
renovarnos “su solidaridad y su plegaria en estos momentos delicados” (cf. Carta del 
Cardenal Tarcisio Bertone, SDB, al P. Álvaro Corcuera, 10 de marzo de 2009) sino también 
por habernos ofrecido el instrumento de la Visita Apostólica para ayudarnos a “superar las 
dificultades existentes” (ibid.). Así esperamos dar los pasos necesarios para consolidar los 
fundamentos, la formación y la vida cotidiana de los legionarios de Cristo y de los miembros 
del Movimiento Regnum Christi. 
Agradecemos a los cinco visitadores apostólicos, Mons. Ricardo Blázquez, Mons. Charles J. 
Chaput, OFM Cap., Mons. Ricardo Ezzatti, SDB, Mons. Giuseppe Versaldi y Mons. Ricardo 
Watty, MSpS, todo el trabajo que han realizado con tanta entrega y solicitud paternas. 
Acogeremos con obediencia filial las indicaciones y recomendaciones del Santo Padre que 
resulten de la Visita Apostólica y nos comprometemos a ponerlas en práctica. 
 

4. Hacia el futuro 
Desde el Capítulo General celebrado en enero de 2005, cuando fue elegido el P. Álvaro 
Corcuera, L.C., como director general, hemos procurado guiar la Legión de Cristo y el 
Regnum Christi manteniéndonos fieles a todo lo que hemos recibido de Dios y ha sido 
aprobado por la Iglesia. Reconocemos con humilde gratitud las bendiciones y frutos que el 
Señor nos ha concedido hasta ahora y asumimos la responsabilidad de profundizar en la 
comprensión de nuestra historia, carisma y espiritualidad. 
Afrontamos el futuro con esperanza, seguros de que nuestras vidas se apoyan únicamente en 
Dios. Confiamos plenamente en Él y en la omnipotencia de su amor que, como dice san Pablo, 
“hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman” (Rm 8,28). Sabemos que en 
este camino contaremos con la asistencia del Espíritu Santo y con la guía materna de la Iglesia. 
Nuestro objetivo, como individuos y como institución, es amar a Cristo, vivir su evangelio y 
extender por el mundo su Reino de paz y de amor. Somos conscientes de que, para lograr 
esto, necesitamos una constante renovación, personal y comunitaria, en fidelidad a la 
tradición de la vida consagrada, con el fin de servir mejor a la Iglesia y a la sociedad. Este 
último periodo nos ha ayudado a reflexionar sobre nuestra identidad y misión y, al mismo 
tiempo, nos ha impulsado a revisar con humildad y sencillez diversos aspectos de nuestra 
vida institucional. 
 

Estamos decididos, entre otras cosas, a: 
• seguir buscando la reconciliación y el encuentro con quienes han sufrido, 
• hacer la verdad sobre nuestra historia, 
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• continuar ofreciendo seguridad, sobre todo para menores de edad, en nuestras 
instituciones y actividades tanto en ambientes como en procedimientos, 

• crecer en un espíritu de servicio desinteresado a la Iglesia y a las personas, 
• colaborar mejor con todos los pastores y con otras instituciones dentro de la Iglesia, 
• mejorar nuestra comunicación, 
• seguir velando por la aplicación de los controles y procedimientos administrativos a 

todos los niveles y seguir actuando un adecuado rendimiento de cuentas, 
• redoblar nuestro empeño en la misión de ofrecer el evangelio de Jesucristo al mayor 

número posible de hombres,  
• y, sobre todo, buscar la santidad de vida con renovado esfuerzo de la mano de la Iglesia. 
 

Conclusión 
No podemos terminar este comunicado sin agradecer a los miles de legionarios, 
consagrados, consagradas y todos los miembros del Regnum Christi que con profunda 
generosidad han entregado y entregan sus vidas a Dios en el servicio de la Iglesia y de la 
sociedad, así como a aquellos que colaboran en los centros y obras de apostolado. Gracias 
a ellos y a su labor, podemos decir que Jesucristo es hoy más conocido y amado en este 
mundo. Asimismo expresamos nuestra gratitud a cada una de las personas que en todo 
momento nos han sostenido con su fe, sus oraciones y su sufrimiento, unido al de Cristo. 
Firmamos este comunicado hoy, día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. 
Que Él nos conceda, por intercesión de su Madre, la Santísima Virgen María, la gracia de 
profundizar en el misterio del Amor de Dios hecho hombre y de vivirlo y transmitirlo con 
renovado fervor. 
 
P. Álvaro Corcuera, L.C., director general; P. Luis Garza, L.C., vicario general; P. Francisco Mateos, L.C., consejero 
general; P. Michael Ryan, L.C., consejero general; P. Joseph Burtka, L.C., consejero general; P. Evaristo Sada, L.C., 
secretario general; P. José Cárdenas, L.C., director territorial de Chile y Argentina; P. José Manuel Otaolaurruchi, L.C., 
director territorial de Venezuela y Colombia; P. Manuel Aromir, L.C., director territorial de Brasil; P. Rodolfo Mayagoitia, 
L.C., director territorial de México y Centroamérica; P. Leonardo Núñez, L.C., director territorial de Monterrey; P. Scott 
Reilly, L.C., director territorial de Atlanta; P. Julio Martí, L.C., director territorial de Nueva York; P. Jesús María Delgado, 
L.C., director territorial de España; P. Jacobo Muñoz, L.C., director territorial de Francia e Irlanda; P. Sylvester Heereman, 
L.C., director territorial de Alemania y centro Europa. 
 

CLAR: “Escuchemos a Dios donde la vida clama” 
 

La XL Junta Directiva 2010 de la Confederació Llatinoamericana i Caribenya de Religioses i 
Religiosos, reunida entre els dies 21 al 24 de març a Brasilia, ha fet públic el missatge final de 
la seva reunió. En el seu comunicat, pretenen traslladar un missatge de profunda esperança a 
totes les religioses i religiosos del Continent, en aquests moments desafiants que vivim. 
 

Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religio sas y Religiosos CLAR  
XL Junta Directiva 2010 

 

“Escuchemos a Dios donde la vida clama” 
 

Del 21 al 24 de marzo, en la bella ciudad de Brasilia (Brasil), nos hemos reunido la XL Junta 
Directiva de la CLAR.  
Al final de estos días de reflexión, oración y fraternidad, la Presidencia de la CLAR, así 
como las Presidentas y los Presidentes de las 19 Conferencias Nacionales presentes, junto 
al Equipo de Teólogos (ETAP) y los invitados especiales, queremos transmitir un mensaje 
de profunda esperanza a todas las religiosas y religiosos del Continente, en estos 
momentos desafiantes que vivimos.  
En el encuentro resonaron en nosotros hondos clamores del Continente: Chile, Haití, la 
Amazonía, así como la situación económica que sigue generando pobreza, exclusión, 
movilidad humana y un profundo daño a la ecología. 
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En medio de estas situaciones desgarradoras hemos experimentado al Señor en 
la solidaridad y el apoyo fraterno, en la oración profunda y en la comunión 
permanente. Como Vida Religiosa nos sentimos llamados a ser agentes de 
esperanza y comunión, a “consolar a nuestros pueblos”; respondiendo en 
comunión inter-congregacional, a través de proyectos concretos y eficaces, 

nacidos de la escucha atenta de la gente del lugar.   
Para ello, a lo largo de estos días trabajamos y profundizamos 
nuestro Plan Global 2009-2012, con el objetivo de asumirlo y ver 
cómo darle vida en nuestras Conferencias Nacionales.  
Queremos estar presentes y actuantes allí donde el Señor nos 
está llamando en el clamor de su pueblo: “Escuchemos a Dios 
donde la vida clama” (lema del Plan).  
Somos conscientes de que estamos delante del desafío de la 
interculturalidad, de la aceptación de lo diverso y diferente, de la 
irrupción clamorosa de sujetos emergentes, que están ante 
nosotros como la mujer siro-fenicia ante Jesús de Nazaret (Mt 15,22), y que nos invitan a 
acercarnos con cariño y respeto, para lo cual necesitamos aprender a callar, escuchar y 
moderar el protagonismo. Sólo desde este diálogo transformador, haremos proceso hacia 
una vida religiosa transfigurada (Mt 17,5). 
A la luz de la Palabra de Dios, hemos procurado encontrar, juntas y juntos, modos de responder 
a estos clamores. Creemos que la fuerza de la solidaridad radica en las Conferencias 
Nacionales, a las que la CLAR quiere acompañar y fortalecer. Así mismo, sentimos que el 
Espíritu nos está llevando por los caminos de la inter-congregacionalidad, como signo místico-
profético del Reino. Por otra parte, clamores como el de Haití, Chile y la Amazonía, nos invitan 
a responder a través de un trabajo conjunto, a nivel de Regiones y de toda la CLAR. 
Al final del encuentro elegimos a la Hna. María Margarita Molina Abarca, CMST, como 
cuarta vicepresidenta, en sustitución del Hno. Ángel Medina, FMS, que deja América Latina 
para una nueva misión en su Instituto. Agradecemos de todo corazón al Hno. Ángel su 
presencia fraterna, generosa y cualificada al servicio de la CLAR, así como a la Hna. María 
Margarita su disponibilidad. 
Damos también las gracias a todas y todos aquellos que han acompañado y facilitado este 
tiempo de búsqueda y reflexión. A la Conferencia de Religiosos de Brasil y al Centro Cultural 
Misionero, que nos acogieron con tanto cariño y generosidad. A Mons. Raimundo 
Damasceno, Presidente del CELAM, así como a Mons. Dimas Lara Barbosa, Secretario 
General de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, que nos compartieron sus 

expectativas y brindaron su apoyo. Al P. Eusebio Hernández Sola, 
OAR, representante de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVC-SVA), al P. 
Emmanuel Typamm, CM, Secretario General de la Confederación 
de las Conferencias de Superiores Mayores de África y 
Madagascar (COSMAM), y al P. Alexis Rodríguez Vargas, 
Secretario Ejecutivo del Departamento de Vocaciones y Ministerios 
del CELAM, que nos acompañaron durante todo el encuentro, 
facilitando un puente con las Instituciones que representan. 
Al clausurar esta Junta, en el día en que celebramos los 30 años del 
asesinato de nuestro hermano mártir Mons. Romero, ponemos a los 
pies de la Virgen Aparecida y Guadalupe, los frutos de estos días, 
con el deseo de que, como agentes comprometidos en la Misión 

Continental, pueda continuarse, profundizarse y concretarse en cada una de nuestras 
Conferencias Nacionales.  

Brasilia, 24 de marzo de 2010, En el treinta aniversario del martirio de Mons. Romero 



 13 

Xavier Melloni: “Allò que necessitem per viure ja e stà aquí” 
 

www.catalunyareligio.cat 
 

El jesuïta i expert en diàleg interreligiós Xavier Melloni 
parla de les tensions actuals entre les tradicions 
religioses i la vivència de l’espiritualitat. En la 
intervenció en el Simposi “Religions i espiritualitat” 
organitzat aquest abril a Barcelona per la Fundació 
Claret repassa l’evolució del fet religiós, les demandes 
actuals d’espiritualitat i el que ofereixen les religions. 
Segons Melloni, les religions han de desvetllar la 
dimensió transcendent, oferir un mestratge i un 
referent comunitari. 
Xavier Melloni és llicenciat en Antropologia Cultural i doctor en Teologia. Professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya i de l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. 
Membre de la Companyia de Jesús col·labora activament amb Cristianisme i Justícia, 
EIDES i en el centre d’espiritualitat de la Cova de San Ignasi de Manresa. És un especialista 
reconegut en el diàleg interreligiós vinculat a la reflexió antropològica i filosòfica. 
Podeu consultar el seu vídeo a: http://www.catalunyareligio.cat/?q=articles/3982 
 

Autoritzada la canonització de la fundadora  
de les Serventes de Sant Josep 

 

La Mare Bonifacia va ser beatificada el 2003 pel Pa pa Joan Pau II  
Madrid, 5 d’abril de 2010 (IVICON).- El Papa Benet XVI va autoritzar a la Congregació per 
a les Causes dels Sants la promulgació de diversos decrets, entre els quals es troba el 
referent al miracle atribuït a la intercessió de la beata salmantina Bonifacia Rodríguez 
Castro. 
El decret fet públic el passat 27 de març es refereix a un miracle atribuït a la intercessió de 

la beata Bonifacia Rodríguez de Castro, fundadora de la 
congregació de les Missioneres Serventes de Sant Josep, 
que va néixer a Salamanca el 6 de juny de 1837 i va morir a 
Zamora el 8 d’agost de 1905, que serà canonitzada en una 
data encara per determinar. 
La Mare Bonifacia, com se la coneix a Zamora, va ser 
beatificada per Joan Pau II  a Roma el 9 de novembre de 
2003. Encara no s’ha fet pública la data de la seva pròxima 
canonització, que tornarà a ser motiu de festa per a la diòcesi 
de Zamora. Serà reconeguda santa per tota l’Església 
universal. 
La Mare Bonifacia va ser una dona que va lluitar per 
l’educació de la dona durant els últims anys del segle XIX i va 
tenir molt a veure amb la ciutat de Zamora, on va viure entre 
1883 i 1905, any en què va morir, essent enterrada al 

Cementeri San Atilano de la capital. Les seves restes van ser traslladades el 1945 a 
Salamanca, on reposen, des de 1949, en un mausoleu construït a la capella del Col·legi de 
la Casa Generalícia de les Serventes de Sant Josep. 
Hi ha presència a Catalunya: Barcelona, Sant Vicenç dels Horts (acollida joves treballa-
dores) i L’Hospitalet de Llobregat (presència i evangelització en la realitat popular). 
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Estació d’enllaç: “Pregunteu-me i us respondré...” 
 

Conversem amb el bisbe Sebastià Taltavull 
 

El passat divendres 19 de març teníem una cita molt 
especial amb el bisbe auxiliar de Barcelona Sebastià 
Taltavull. La proposta se’ns feia des de la Delegació de 
Pastoral de Joves i se’ns convidava a participar d’una nova 
Estació d’Enllaç sota un lema ben suggeridor: “ELS JOVES, 
LA FE I L’ESGLÉSIA” . Al cartell de la trobada es sumava 
un targetó ben original que ens presentava al bisbe des del 
faithbook. Sí, sí, heu llegit bé. En un format ben sorprenent i 
molt proper als joves, el mateix Sebastià ens convidava a 
les 22h a la parròquia de Santa Anna per compartir una 
estona de diàleg obert amb ell, on joves i no tan joves 
tindríem l’oportunitat de gaudir d’un espai on formular 
inquietuds, dubtes, interrogants... que ell mateix 
s’encarregaria d’anar responent. 
 
 

 
En aquesta ocasió, una cúmbia 
(dansa de pescadors) va ser 
l’encarregada d’introduir un nou 
element ple de força i simbolisme 
que ens acompanyaria al llarg de la 
trobada. Es tractava d’una gran 
barca dibuixada al peu de l’altar 
que volia simbolitzar l’Església, una 
Església formada per homes i 
dones que tenim desig de trobar-
nos amb Déu, enmig de la 
immensitat del mar que volia 
simbolitzar el món en què vivim. La 
música, a càrrec del grup CALIU, 
també ens aniria acompanyant al 
llarg de la nit. 
Coincidint amb l’arribada del bisbe Sebastià, vam veure un petit audiovisual en el qual un 
grup de joves plantejava alguns interrogants on reflectien les seves inquietuds i en el qual  
també presentaven diverses experiències que havien compartit amb d’altres, a partir de les 
quals havien pogut fet experiència d’Església, una experiència que per a ells havia estat 

molt positiva, motiu pel qual formulaven un 
agraïment. L’audiovisual donava el tret de 
sortida i ens convidava a tots els que ens 
vam aplegar que poguéssim compartir, igual 
que havien fet els joves a través de 
l’audiovisual, els nostres neguits, els nostres 
desitjos,... que quedarien recollits en uns 
post-it de colors diferents (simbolitzant els 
diferents carismes i realitats de l’Església) 
que enganxaríem a la Barca que presidia la 
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l’Eulàlia, el bisbe va anar fent diverses aportacions recollint les inquietuds dels que estàvem 
allí reunits i compartint el seu testimoni proper, alegre i acollidor. Realment aquell vespre a 
la parròquia de Santa Anna es respirava entre tots els presents que això de fer camí amb 
Jesús val la pena i que l’Església, tots i totes, som Comunitat Viva que avança.  
Ja per acabar, de la mà d’una jove, l’Anna, se’ns convidava a emportar-nos una pregunta 
que ens serviria de punt de reflexió fins a la propera Estació d’Enllaç i que ens interpel·lava 
a tots de manera ben directa, QUÈ LI PASSA A LA BARCA (ESGLÉSIA) SI DEIXEM DE 
REMAR? 
Després de gairebé dues hores i mitja de vivència intensa i experiència d’Església, vam fer 
una gran rotllana i amb l’alegria de tot el viscut i compartit vam concloure la trobada amb 
una pregària i uns cants, amb ganes de trobar-nos de nou ben aviat.  
El tren avança i la propera estació d’enllaç promet ser ben festiva i alegre, celebrarem la joia 
de la Pasqua amb una EUCARISTIA GOSPEL.  
 

Marta Ballvé 
 

Ja tens l’entrada? No hi pots faltar, t’esperem!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan un contratemps en el camí esdevé drecera 
 

Un inesperat canvi de plans va fer que Ignasi de 
Loiola arribés i es quedés a Manresa una bona 
temporada. El fet que les portes de Barcelona fossin 
tancades als viatgers per por a la propagació de la 
pesta provocà que aquell cavaller amb vocació de 
pelegrí fes de la capital del Bages l’escenari de la 
seva conversió. 

Després de pregar davant la Moreneta i oferir-se en 
vetlla d’armes, Ignasi volia prosseguir el seu combat 
espiritual dirigint-se a Jerusalem, la terra on va 
morir el seu Senyor. Barcelona, i no  Manresa, era 
l’escala necessària per al viatge del pelegrí.  

I sense haver-ho previst, aquell nou camí, el que va 
de Montserrat-Manresa, esdevindrà per a Ignasi de 

Para 
l’orella 
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Loiola un espai que permetrà entendre tot el que va fer després aquell home amb els seus 
companys per gràcia de Déu. 

Cada any, pels volts de la Mare de Déu de l’Encarnació, un grup de pelegrins refan aquest 
camí de vint-i-cinc quilòmetres endinsant-se en la dinàmica generativa de l’espiritualitat 
ignasiana. 

Tot comença amb una “vetlla d’armes” a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat. Allà 
els pelegrins resten tres hores en una nau insòlitament buida de visitants. És de nit. El 
contrast entre el magnífic espai d’acollida i la seva estranya buidor els reenvia a l’essencial 
de la pròpia existència i el seu sentit. Bona preparació per a l’actitud de recerca que Ignasi 
duu a dins i el farà trobar el sentit de la inesperada nova etapa. Tant se val, la recerca ja és 
un espai familiar per al pelegrí. 

Els pelegrins del segle XXI que es van acostar a Montserrat la nit del divendres 26 de març 
s’han familiaritzat amb aquesta vivència ignasiana. Per això, no tot concloïa amb la vetlla 

davant la Moreneta. L’endemà, amb els 
ressons de l’experiència a la Basílica, 
descendeixen a la vall. És un camí de 
baixada, d’aterratge a la realitat que 
posa a prova l’autenticitat de totes les 
místiques. 

El camí vers Manresa, cap a la Cova de 
Sant Ignasi, és un encontre amb els 
primers colors de la primavera al 
Bages: el verd del blat tendre, els 
ametllers en flor, l’ombra fantasiosa de 
la serralada santa... Aquest camí també 
va ser per a ells escenari d’encontres 
personals a dos, a tres, a quatre... 
Sempre cercant complicitats. Cadascú 

amb preguntes  ben  diferents, però tots, d’una manera o altra, en recerca. 

Finalment, a primera hora de la tarda del dissabte 27, la Cova de Manresa els acull. Allà 
poden refer-se de l’etapa. Passant per la vauma d’Ignasi, plegats agafen esperit per al 
retorn a la vida quotidiana.  

Al llarg de vint-i-quatre hores han viscut en el símbol de la Vetlla-pelegrinatge d’Ignasi de 
Loiola a Montserrat i Manresa. Ara, els toca emprendre un altre viatge cap a casa. Ara toca 
continuar recerques, però havent entès que, com per a Ignasi de Loiola, un sobtat 
contratemps en el camí pot esdevenir drecera. Tan sols cal restar atent per descobrir en el 
canvi de plans una oportunitat, car, finalment, tot és cridat a ser història de salvació. 

David Guindulain, sj 
 

1.000 programes de “SIGNES DELS TEMPS” 
 

S’emet un especial sobre els 24 anys d’història de l’espai religiós  
El proper diumenge 25 d’abril, el programa religiós de Televisió de 
Catalunya “Signes dels temps” arribarà a l’edició número 1.000. 
L’espai es va estrenar a TVC el 1986 i des de llavors s’ha 
mantingut 24 anys en antena de forma continuada, convertint-se 
en un dels programes més veterans de la cadena. 
Per celebrar-ho, “Signes dels temps” emetrà un especial en què recordarà alguns dels 
personatges que han passat pel programa en aquestes 1.000 edicions. Personatges com 
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Narcís Jubany, Genoveva Massip, Cassià M. Just, Per e Casaldàliga, Abbé Pierre, 
Hélder Câmara, Chiara Lubich, Anselm Grün, Germà Ro ger o Cristina Kaufmann. 
El programa també inclourà un resum de les notícies religioses més destacades d’aquests 
24 anys i es recordarà els presentadors i col·laboradors que han format part de l’equip de 
“Signes dels temps”.  

 

Orígens l’any 1986 
 
L’espai es va estrenar a Televisió de Catalunya l’any 
1986 gràcies a un acord entre la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió (CCRTV) i la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Des de llavors s’ha 
mantingut 24 anys ininterrompudament en antena.  
El programa manté el seu objectiu original de ser un 
espai d’entrevistes i reportatges sobre la vida de 
l’Església catòlica. És un programa plural que dóna 

veu a tots els grups i moviments, i també ofereix informacions ecumèniques i interreligioses.  
L’equip del programa està format per Francesc Rosaura a la direcció i presentació, Fede 
Rovira, Maria Eugènia Pujalà i Carme Charles a la realització, Montse Canals i Anna Simó a 
la producció, i Eulàlia Tort i Montserrat Esteve a la redacció. Actualment s’emet cada 
diumenge a les 9 del matí per TV3. 
 

Sant Joan Despí, 7 d’abril del 2010 
 

Calendari del mes d’abril: propers esdeveniments 
 

 

12 Dl URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial 
13 Dt URC: Comissió Permanent 
14 Dc Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia  
16 Dv Estació d’enllaç: Oh, happy day! Eucaristia de Pasqua amb cants Gospel. 22.00 

h. Parròquia Sant Jaume, c. Ferran, 28, amb Sonia Moreno 
18 Dg Experiència SICAR, de 10.30 del matí a 8.30 del vespre al Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les 
24 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Codis psicològics i espirituals 

de la vida consagrada. Ponent: Lluís Serra, fms  
29 Dj 30è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 

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 

 


