
    
 
 

 
 
M. Isabel Moraza Herrán, superiora general de les Religioses Concepcionistes 
Missioneres de l’Ensenyament 
 

Rosa María Jané Chueca (Catalunya Cristiana, 28 octubre 2012) 

El 25 de juliol passat M. Isabel Moraza Herrán va ser escollida superiora general de les 
Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament. Després d’haver passat a l’Àfrica 
la major part de la seva vida religiosa, emprèn ara la missió de dirigir la congregació fundada 
per Carme Sallés en un dels moments més importants i joiosos de la seva història. El seu 
govern com a superiora general s’inicia de la millor manera possible, amb la canonització el 
26 d’octubre a Roma, tot just iniciat l’Any de la Fe, de la mare fundadora. 
 

Què suposa per a la Família Concepcionista la canonització de la seva fundadora? 
Una gran joia, perquè vivim un moment únic en el nostre pelegrinatge congregacional i 
missioner. Mirem d’involucrar-hi els alumnes, professors, pares i percebem un gran afecte 
envers M. Carme de Jesús Sallés. Vivim aquesta canonització amb entusiasme, en el quefer 
de cada dia, on la rutina es trenca amb esdeveniments. Aquest fet no és com els altres, té el 
segell de Déu i així ho anem descobrint. Per això també ho vivim amb gratitud a Carme de 
Jesús Sallés, que ens transmet amb la seva vida exemplar un desig de fraternitat. També a 
totes les persones que han fet possible que arribés aquest dia. Hi ha molts esforços 
amagats, molta feina i afany. A nosaltres ens toca recollir els fruits del que altres van 
sembrar. Ho fem amb esperança, perquè ella era filla d’una família, va créixer amb els 
ensurts de l’entorn, es va disposar a donar la vida a Déu, en allò que va descobrir que era 
necessari, és a dir, l’educació de nenes i joves. Amb la seva canonització s’enardeix en 
nosaltres el desig de créixer en santedat, perquè Déu no es cansa de col·laborar amb 
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«Carme Sallés va intuir la importància que té la dona en la família, en la 
societat, en l’Església» 
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cadascun de nosaltres, en l’extensió del seu regne, i a 
cadascú dóna una missió. Participar en aquest projecte és 
entrar de ple en el cor de Déu. 
 
Per què ha triat com a lema «Endavant, sempre 
endavant! Déu proveirà!»? 
Aquesta frase de la nostra mare fundadora és sens dubte 
la més captivadora de les que avui coneixem. Se la va 
apropiar i la va conduir a anar més enllà del que 
s’esperava, del camí trillat. Implica renunciar també a la 
por, avançar vers el desconegut i deixar-se guiar amb fe 
per Algú que ens estima. Tant es pot dir per a l’encontre 
amb Déu en la pregària, com per als esculls de la vida 
quotidiana i de la missió. Aquest lema implica un salt de 
confiança en Déu provident i arrela amb força en tota la 
família concepcionsita.  
 
Quines van ser les grans intuïcions d’aquesta dona del 
segle XIX? En quin sentit va ser pionera? 
 Carme de Jesús Sallés va intuir la importància que té la 
dona en la família, en la societat, en l’Església. Però 
perquè tota dona realitzi exemplarment el seu encàrrec, cal que prèviament hagi estat 
formada, ja que la ignorància és un mal que indueix a cometre errors, a deixar-se tancar per 
la por, a fugir de la pròpia responsabilitat. Carme de Jesús Sallés entén que la dona ha de 
formar-se des de ben jove perquè la virtut arreli abans que el vici. Concep que l’educador ha 
de ser proper, perquè amb destresa pugui conduir la nena a preferir sempre el bé. Aquest 
model el troba en 
Maria Immaculada, la dona que Déu prepara per ser la seva mare. La formació que 
preconitza no es limita al programa intel·lectual —incipient en l’època— sinó que el depassa, 
donant gran importància a la formació moral i cristiana, de manera que no únicament la 
ciència arrela en el cor de la jove, sinó sobretot l’evangeli.  
 
Per a la mare Carme, la Mare de Déu és el model ideal de dona. Com entenia ella 
aquest model? 
En la societat del segle XIX, la dona recupera gran importància, tant a nivell intel·lectual, 

com professional. No es limita a les tasques 
de la llar i necessita rebre una formació més 
completa. L’Església, comprenent aquesta 
evolució històrica, proclama el dogma de la 
Concepció Immaculada de Maria i el de 
l’Assumpció. D’aquesta manera —i 
aprofundint aquests misteris teològics— posa 
davant dels ulls una dona que esdevé model a 
seguir per a les noves generacions. 
Carme Sallés és encara nena quan el dogma 
de la concepció immaculada de Maria és 
proclamat, i en el seu entorn, aquesta vivència 
s’intensifica. A ella així la formen i per això 

troba natural mirar de forjar la imatge de Maria com a ideal de dona. Així la presenta a les 
nenes des de la fundació. Igualment l’ofereix a les germanes en la identificació amb Crist, 
primera deixebla i seguidora. 
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Com s’actualitza avui dia el carisma de la M. Carmen Sallés? 
Actualment l’educació està fortament legislada en tots els països on la congregació 
concepcionista treballa. Això no obstant, educar el cor alhora que la intel·ligència no té la 
mateixa força. I si el cor i la intel·ligència no es formen en equilibri, es poden provocar grans 
injustícies. Per això, avui, el repte consisteix a incrementar els coneixements sense 
abandonar el cor, la virtut, la recerca del bé i de la bellesa. En temps de M. Carme de Jesús 
Sallés, la família a la qual pertanyien les nenes era cristiana practicant en la seva major part. 
Avui dia, treballem no únicament amb els alumnes sinó també amb les famílies de 
procedència, ja que busquem tant el col·legi com la família, educar seguint una escala de 
valors evangèlics. Tasca difícil d’harmonitzar. 
 

 
 

Quins són els reptes actuals de la congregació? 
L’evangelització en profunditat és sens dubte el principal. Amb l’Església ens preguntem allò 
que hem de ser i de fer per transmetre que Crist és el salvador de tothom. La congregació es 
troba en 16 països. La interculturalitat de les comunitats exigeix de les germanes gran 
obertura i docilitat a l’Esperit, de cara a discernir el que és essencial. Llegir els signes dels 

temps, i els canvis vertiginosos que en la societat es produeixen ens 
obliga a ser creatives i aquest repte correspon també a un 
envelliment de les membres de l’institut en alguns dels països en 
què treballem. La disminució de vocacions consagrades en alguns 
països no afavoreix l’expansió del carisma concepcionista i crea 
entre les germanes certa inquietud. 
 

 

La mare María Helí, superiora de les Concepcionistes a Barcelona 
 
La superiora de les Concepcionistes a Barcelona, la mare María 
Helí, va apuntar que «estem joioses, estem felices, ens sembla 
un somni que la nostra fundadora hagi arribat tan aviat als 
altars» i va afegir que «ella tenia molta idea de la dona al món». 
Així mateix, la superiora a Barcelona va indicar que «jo crec que 
és una dona molt especial perquè va tenir sempre la intenció de 
buscar la voluntat de Déu, cosa que es veu claríssim perquè va 
entrar primer com a adoratriu, després com a dominica i després, 
quan ja va veure que el Senyor li demanava coses que no podia 
fer, va sentir que havia de marxar amb tres companyes més. 
Després de molta pregària a Madrid, va sentir una veu que li deia 
“vés-te’n a Burgos”, i el bisbe de Burgos la va rebre el dia de 
Santa Teresa, el 15 d’octubre, i el 8 de desembre ja eren 
Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament». 

D’altra banda, la mare María Helí va evocar que la nova santa 
quan va trobar un amic seu de Vic «li va suggerir d’anar al Brasil 

«L’evangelització 
en profunditat 
és sens dubte el 
principal repte de 
la congregació» 
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perquè allí hi havia moltes coses per fer per la dona. Allí ella ja 
estava força malalta, va fundar tres escoles a Espanya, en 
aquest moment no li va semblar oportú anar a Catalunya i va dir 
a les religioses “on jo no pugui anar, aneuhi vosaltres”, i a l’any 
següent se’n van anar al Brasil». En aquest moment les trobem 
en quatre continents, només falta Oceania. 

 A més, la concepcionista va afegir que Sallés va ser «una 
enamorada de la Mare de Déu, ella deia que les nostres cases 
eren les cases de Maria i que Maria era la nostra fundadora i 

la va tocar molt des de petita Maria Immaculada, pura, bona, i 
ella mateixa va sentir una veu a Montserrat, que li deia “consagra’t per complet al Senyor”, i 
aleshores ella va demanar fer la comunió, que la va fer de blau i blanc, com hem anat 
vestides nosaltres tota la vida». 

La mare María Helí també va ressaltar que la feina de la congregació «és l’educació de la 
infància i la joventut», i va subratllar que els fruits «per a la joventut i per als infants els hem 
estat veient aquests dies, per exemple en la vetlla feta el dissabte a la nit abans de la 
canonització amb gairebé dues mil persones d’arreu del món. Ha estat impressionant». 

Text i fotos: Mercedes De La Torre 
 
 
 
 
 

La Orden Hospitalaria que estos días está 
celebrando su LXVIII Capítulo General en 
Fátima (Portugal) ha designado nuevo 
Superior General al Hno. Jesús Etayo 
Arrondo, vinculado a la Provincia 
de Aragón-San Rafael. Desde el año 2006 
ocupaba el puesto de 2º consejero general 

y anteriormente, del 1995 al 2001, había sido Superior Provincial. 
El Capítulo General además de la elección del Superior General también sirve para, durante 
las tres semanas que dura, profundizar en el “Instrumentum Laboris”, preparado por la 
Comisión Preparatoria y aprobado por el Definitorio General, y que intenta recoger la 
realidad de la Orden Hospitalaria y sus inquietudes de cara al futuro manifestadas en los 
documentos y reflexiones de la Iglesia y de la Orden.  

El tema central es “La familia de San Juan de Dios” y se está intentando profundizar, 
clarificar y buscar nuevos 
horizontes para el futuro de 
la Hospitalidad que 
desarrolla la Orden y que 
hacen referencia a 
la identidad de la familia 
hospitalaria, a la estructura 
de la misma y a las formas 
de concebir el concepto 
de familia, sentido de la 
misma, dedicación y camino 
hacia el futuro. 

Se ha realizado una evalua-

Jesús Etayo, nou Superior General 
de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
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ción de todo el sexenio, destacando aquellos retos que se plantearon en el Capítulo General 
de 2006 y se han llevado a cabo, en todos los ámbitos (Formación, Bioética, Pastoral de 
la Salud, Postulación General, Cooperación Internacional, Economato y Secretaría General) 
y por regiones (Asia Pacífico, Africa, Europa y América). Los Jóvenes San Juan de Dios han 
tenido un papel destacado  en este Capítulo plasmando acciones encaminadas a que la 
hospitalidad pueda llegar cada vez más al corazón de los más jóvenes.  
 

• Perfil biográfico del Hno. Jesús Etayo Arrondo 

El Hno. Jesús Etayo nació el  día 26 de mayo de 1958, en Fustiñana (Navarra).Procedente 
de la Escuela Apostólica de  

Zaragoza, comenzó el Postulantado en Septiembre de 1974 en Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). Pasó al Noviciado de Carabanchel Alto (Madrid) en Septiembre de 
1975 y allí realizó la profesión Temporal el 29 de Septiembre de 1977. Emitió la 
Profesión Solemne el día 12 de octubre de 1983, en la Escuela Apostólica de Zaragoza, 
donde ejercía como formador.Durante su preparación técnica realizó los estudios 
elementales, preuniversitarios y se diplomó en Enfermería en Barcelona, a finales de junio 
de 1980. Comenzando a continuación los estudios de Teología y la especialidad de Vida 
Religiosa en Zaragoza y Madrid 
(en el período entre 1980 y 
1985). En el año 2002, 
en Barcelona, realizó un 
postgrado de Pastoral de la 
Salud y posteriormente, un 
máster de Bioética en el 
Institut Borja de Bioètica de 
Barcelona. 

Es ordenado diácono en 
Zaragoza por Mons. Elías 
Yanes, Arzobispo de Zaragoza, 
el 13 de Abril de 1985 y de 
presbítero por Mons. Javier 
Osés, obispo de Huesca, en su 
pueblo natal el 21 de 
Septiembre de 1985. Ha 
desarrollado la Hospitalidad en 
distintos centros de Formación 
(Escuela Apostólica, 
Responsable del Prepostulantado, Maestro de Novicios y de Escolásticos) y en la actividad 
pastoral con personas afectadas neurológicamente, disminuidos psíquicos y ancianos en 
Madrid; realidades de marginación en el Albergue de Barcelona y con inmigrantes en Sant 
Vicenç del Horts (Barcelona); salud mental en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y en uno de 
los centros penitenciarios de Barcelona.En el servicio de Animación y Gobierno ejerció como 
Consejero Provincial, Responsable de las Áreas de Pastoral Social y de la Salud,  Bioética, 
Voluntariado, Formación, Estilo de Vida, en distintos períodos, y Superior Provincial de 1995 
a 2001.Ha participado en varios Capítulos Generales y el 16 de octubre de 2006, en el 
transcurso del LXVI Capítulo General fue elegido 2º Consejero General, asignándole las 
áreas de Bioética y de Formación de Hermanos.  

Geográficamente ha tenido encomendada la animación de las Provincias de España, 
Portugal y Francia hasta el día del 2 de noviembre en el que ha sido elegido Superior 
General. 
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• Más información sobre la 
Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios Provincia de 
Aragón - San Rafael La 
Provincia de Aragón – San 
Rafael de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios está 
integrada por 7.824 
profesionales, 997 voluntarios y 
89 hermanos, además de una 
amplia red de benefectores-
donantes. Bajo el concepto de 
Hospitalidad, se cuida la acogida, 
la promoción de la salud, el 
acompañamiento y 

el compromiso en las realidades más vulnerables de nuestra sociedad desde un concepto 
amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad. Los valores asumidos por todos 
los centros de la Orden Hospitalaria en el mundo son, además de Hospitalidad, Calidad, 
Respeto, Responsabilidad y Espiritualidad. El trabajo que la Orden realiza en la Provincia es 
visible a través de  centros asistenciales, hospitales, centros de salud, servicios sociales y 
comunidades de religiosos. Se trata de centros plurales con un compromiso social 
compartido en muchos casos con otras instituciones de carácter público, eclesial o privadas 
con las que existe una afinidad en la motivación y una visión compartida. Más 
información: www.ohsjd.es 
 
El Hno. Jesús Etayo ha designado su 
gobierno para el próximo sexenio 

El nuevo Superior General de la Orden 
Hospitalaria, Hno. Jesús Etayo, ha 
designado 
a los consejeros que le acompañaran en 
el gobierno del próximo sexenio (2012-
2018) 
Después de haber sido elegido Superior 
General, el Hno. Jesús Etayo ha designado 
a los consejeros que le acompañarán en el 
gobierno de la Orden Hospitalaria durante 
los próximos seis años y que el Capítulo ha 
aprobado: 
 
Hno. Rudolf Knopp, 1º Consejero 
General 
Nacido en Kahl (Alemania) el 18 de enero 
de 1958. Emitió la profesión solemne el 12 
de octubre de 1986. Hasta ahora era primer 
consejero y ecónomo general. 
 
Hno. Giampietro Luzatto, 2º Consejero 
General 
Nacido en Asolo (Italia) el 15 de junio de 

http://www.ohsjd.es/
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1950. Emitió la profesión solemne el 8 de enero de 1978. Es Superior Provincial de la 
Provincia Lombardo-Véneta desde 2007. 
 
Hno. Benigno Ramos, 3º Consejero General 
Es sacerdote y pertenece a la Provincia de Castilla y desde febrero de 2010 es el superior 
de la comunidad del Hospital San Giovanni Calibita de la Isla Tiberina. 
 
Hno. Pascal Ahodegnon, 4º Consejero General 
Licenciado en medicina, hasta ahora era director general del Hospital San Juan de Dios de 
Afagnan (Togo).  
 
El Capítulo General además de la elección del Superior General también sirve para, durante 
las tres semanas que dura, profundizar en el “Instrumentum Laboris”, preparado por la 
Comisión Preparatoria y aprobado por el Definitorio General, y que intenta recoger la 
realidad de la Orden Hospitalaria y sus inquietudes de cara al futuro manifestadas en los 
documentos y reflexiones de la Iglesia y de la Orden. 
El tema central es “La familia de San Juan de Dios” y se está intentando profundizar, 
clarificar y buscar nuevos horizontes para el futuro de la Hospitalidad que desarrolla la Orden 
y que hacen referencia a la identidad de la familia hospitalaria, a la estructura de la misma y 
a las formas de concebir el concepto de familia, sentido de la misma, dedicación y camino 
hacia el futuro. 
Se ha realizado una evaluación de todo el sexenio, destacando aquellos retos que se 
plantearon en el Capítulo General de 2006 y se han llevado a cabo, en todos los ámbitos 
(Formación, Bioética, Pastoral de la Salud, Postulación General, Cooperación Internacional, 
Economato y Secretaría General) y por regiones (Asia Pacífico, Africa, Europa y América). 
Los Jóvenes San Juan de Dios han tenido un papel destacado en este Capítulo plasmando 
acciones encaminadas a que la hospitalidad pueda llegar cada vez más al corazón de los 
más jóvenes. 
 
 
 

 

El dia 25 d’octubre va ser el assenyalat en el calendari 
de Benallar com el d’una celebració molt esperada: els 
deu anys del seu naixement. Va ser una festa 
entranyable, però de cap manera podem dir que 
“íntima”, perquè la resposta a la invitació va ser tan gran 
que omplíem l’església del Carme de força aforo. Potser 
és el primer que m’agradaria comentar: el sentit 
d’acollida que tothom troba sempre en aquesta 
parròquia on Josep M. Rierola obre les portes amb tanta 
generositat i desinterès.  

 Un dels èxits de la trobada, rica en participació 
intercultural, va ser mèrit de la presentadora, Montserrat 
Esteve, periodista coneguda de TV3 i Radio Estel, que, 
amb la seva paraula engrescadora, va dirigir l’acte i 
acompanyar a tots els participants. 

Ja les seves primeres paraules ens van emocionar quan 
va recordar els començaments pobres i fins tot utòpics, 
com totes les obres que es fan en bé dels altres amb 
pocs mitjans, i va dirigir frases encoratjadores als 

Celebrant 10 anys de Benallar 
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voluntaris i a tots els amics de Benallar que durant aquest deu anys han conviscut, han 
gaudit i han patit les conseqüències  primer de la immigració i ara de la crisi. I va acabar amb 
aquelles paraules que encara ressonen en les voltes 
modernistes de l’església del Carme: “No esteu sols, 
no esteu soles”. 

Després de visualitzar un vídeo amb la història dels 
deu anys i l’actual naixement de l’empresa ecològica 
d’inserció laboral Verdallar, ens va dirigir una 
paraules d’acció de gràcies, el mateix Sant Pau en la 
1 Carta al Corints que ens va llegir i comentar 
breument el rector de la parròquia, Josep M. Rierola. 

 El discurs de la Directora de Benallar, Anna Royo, 
va ser un record emocionant d’aquells primers 
moments en els quals ningú creia en aquella utopia, i 
el agraïment a tots els que l’han fet possible: “Fa 10 
anys un grup de persones del barri de Ciutat Vella 
 vam iniciar aquest projecte amb molta il·lusió. 
Avançava l'any 2000 quan, davant l'arribada massiva 
de persones d'altres cultures, un grup de religioses i 
laics vam sentir la inquietud de poder fer alguna cosa 
per apropar-nos a aquestes persones i començar a 
caminar junts. Van ser dos anys de dubtes, 
d'il·lusions  i d'inquietuds, de reunions i més 
reunions, però al final, vam començar a veure la llum: 
a l'octubre del 2002 es va crear el que llavors es deia “el Projecte Benallar” amb la finalitat de 
promoure la “Convivència en igualtat”, l’activitat principal de la qual va ser l'acolliment 
residencial mitjançant el programa d'habitatge per a famílies i persones nouvingudes.” 

 L’Anna Royo  continuar recordant, un per un, tots aquells projectes que dins la Fundació 
s’han portat a terme durant aquests déu anys. Tots els que coneixíem les dificultats salvades 
en aquests anys vam sentir l’emoció que esdevé quan les obres arriben a realitzar-se amb 
pobresa de mitjans, però amb molta fe i més ajuda de Déu. I va acabar amb aquestes 
paraules:  

“El millor que ens emportem tots els que formem part d'aquesta gran família és haver pogut 
practicar “La Convivència en Igualtat”. Per a alguns, un perill, per a nosaltres una oportunitat. 
L'acolliment ens ha portat a la relació i aquesta, en la majoria dels casos, a l'amistat d'igual a 
igual. Les festes i menjars interculturals, les excursions, les paelles de Sant Llorenç,  tan 

típiques de Benallar, ens han fet 
relacionar-nos des d'un altre àmbit, mirar 
diferent, aprendre els uns dels altres, 
comprendre i convertir-nos. 

Aquest és el nostre lema, la nostra missió 
i el nostre somni, que un dia 
desapareguin les fronteres, que fem 
cases obertes, que l'acolliment i la 
convivència intercultural no siguin un 
problema, sinó un repte i una oportunitat 
per enriquir-nos mútuament. 
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 Dir el nom és donar valor a una persona, 
ser quelcom per als altres: Rogelio, Bety, 
Lamín,Wiltom, María, Irene, Boura, Miguel, 
Ayuk, Albazine. Tots aquests noms, i molts 
més que estan posats aquí darrera són 
Benallar, es senten Benallar. Tots ells us 
donen i us donem la benvinguda. Moltes 
gràcies.” 

La part potser més emotiva la van 
protagonitzar els testimonis d’alguns 
emigrants que han fet via amb Benallar i 
ara han aconseguit una reinserció plena, 
després de les angoixes dels primers 
moments. Històries emocionants com la del 
noi mexicà que arriba com turista, li roben 
tot i acaba al carrer, la dona que ha 
aconseguit, amb el seu treball, i el patiment 
d’una soledat d’anys lluny dels seus, pagar 
la carrera universitària dels dos fills a 
Bolívia, i a la fi, portar a la seva família amb 
un mínim de vida digna, l’argentí acabat 
d’arribar, fugint d’una situació política difícil, 
i es troba amb un somriure que és el  
començament de la seva reinserció, etc. 

També vam sentir el testimoni de voluntaris 
que han après més que no pas han donat. I 
tot això, de la mà i la paraula engrescadora 
de Montserrat Esteve.  

 La part folklòrica va agradar moltíssim i ens 
va presentar la riquesa de les diferents 
cultures, la catalana amb un ball de l’Esbart 
Sant Eulàlia, del Raval, un meravellós ball 
de cortesia -el Ball del Ciri- interpretat pel 
famós esbart de Castelltersol. Bolívia, 
Perú... amb la seva riquesa  indumentària i 
rítmica.  

I, per acabar, el “debut” de la Coral 
Benallar. Una coral que acabar de néixer i 
que es caracteritza per la seva 
interculturalitat.  

Una pica-pica preparat pels nois del pis 
d’acollida i amb ingredients d’altres  
cultures, la venda de les espelmes i demés 
articles artesanals de Benallar, els 
productes ecològics del “nadó” Verdallar, i 
el pastís amb les deu espelmes, van ser el 
final de festa. Una festa entranyable que 
ens dona força per seguir endavant. 
Gràcies a tots per la vostra participació.  
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 
 

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. 
 

“CREER PARA VER” 
1. Buscadores de Dios y buscados por él 
2. Ajustar nuestras imágenes de Dios 
3. ¿En qué creo, en qué no creo? 
 
a càrrec del 

P. Bonifacio Fernández 

Director del Instituto Teológico de Vida 
Religiosa ● Madrid  

Ç 

 
 

Bonifacio Fernández García 

Nascut a Remolina (León) l’any 1943. Claretià. Estudis de Teologia a Salamanca, Llicenciat en 

Teologia Dogmàtica a la Universitat Gregoriana (Roma). Semestres a Munich i Tubinga, com a 

deixeble de Jürgen Montmann. Doctor en Teologia per la Universitat de Salamanca. Director 

de l’Institut Teològic de la Vida Religiosa. Professor a l’Institute for Consecrated Life in Asia 

(Manila). Professor de l’ISCREB en la seva modalitat virtual. 

Obras publicades: Cristo de esperanza. La cristología escatológica de J. Moltmann (1985), 

Parábolas de comunidad (1995), El Cristo del Seguimiento (1996), Seguir a Jesús, el Cristo (1998), 

Recrear nuestra espiritualidad (2001) 30 Semana Nacional I.V.R..,   La Misión  compartida 

(2002) 31 Semana Nacional I.V.R., Celibato por el Reino: Carisma y profecía (2003) Semana 

Nacional I.V.R., Pobres en un mundo global (2004) Semana Nacional I.V.R., La vida consagrada 

ante la crisis de reducción. Hegian Frontera. Vitoria 2004, Jesucristo. Seguimiento y contemplación. 

Madrid 2006. 

 

Data: 24 de novembre de 2012, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 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 BF 
 

 

 

El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, van celebrar el Centenari de la seva arribada a 
Barcelona. El dia 6 de novembre, a les 19:00 h, celebraren l’Eucaristia d’acció de gràcies a 

l’Església del C/ Mallorca 232. La Gna  Inmaculada Fukasawa, superiora general de la 
congregació hi fou present, junt amb dues de les seves conselleres. 

Avui, les Esclaves, estan presents en el mon educatiu, en el 
Col·legi SHALOM (Rambla Catalunya 83)  

i la Residència Universitària RUSC (C/ Mallorca 234) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes germanes i germans, 
 

amb goig us convoquem a la XIXª Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i 
Populars de les diòcesis catalanes. 

La nostra vida transcorre en un marc general marcat per la crisi, la qual es va allargant: ja 
portem 5 llargs anys!. Una crisi que, com el joc de les nines russes, inclou diverses crisis: 
financera-econòmica, social, política, moral... Ben segur que hem participat en diverses 
sessions d’anàlisi d’aquesta situació, intentant esbrinar un futur que no sigui el d’una major 
precarització, fragmentació social i empobriment de la gran majoria de la població. 

Per altra banda, la nostra Jornada s’inscriu enguany en la celebració d’alguns esdeveniments 
eclesials importants, com són el 50 
aniversari del Concili Vaticà II, el 
Sínode sobre l’Evangelització i l’Any 
de a Fe.  

Per a moltes Congregacions el Concili 
va suposar un retorn als nostres 
orígens i a un esforç generós 
d’actualització de la vida religiosa en el 
món, fortament marcat per una fonda 
experiència de fe i una clara dimensió 
missionera o evangelitzadora.  

És en aquest marc social i eclesial que 
volem plantejar-nos el nostre ésser i 
fer de servidors de la vida, de la humanitat, seguint fidelment a nostre Senyor Jesús.  

Volem ajudar-nos a llegir i a escoltar la situació de crisi com un signe del temps en el qual Déu 
ens continua cridant, i això sovint no ho fa sense sacsejar-nos. 

XIXª Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars  

Dissabte 10 de novembre de 2012   

Seminari Conciliar de Barcelona  

C. Diputació, 231   

Vida Religiosa enmig de la crisi 
DEMANO LA PARAULA! 

Mª Narcisa Fiol 
Provincial d’Europa de les Vedrunes 

Dissabte, 10 de novembre de 2012   ·   Seminari Conciliar de Barcelona 

 

 

Dissabte 10 de novembre de 2012   

Seminari Conciliar de Barcelona  

C. Diputació, 231   

Centenari de l’arribada Les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús a Barcelona  
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Més enllà d’intentar entendre les causes de la crisi i dels intents de donar resposta a les 
conseqüències, encara que limitades, volem preguntar-nos: què qüestiona de la nostra vida 
religiosa aquesta situació de crisi, a través de les persones amb les quals fem camí? Com ens 
deixem interrogar no sols personalment, sinó com a comunitats i Congregacions? Encara 
més: què podem aportar de més específic, com a vida religiosa, a les persones que viuen 
maltractades per la crisi? Amb quins signes fer-nos presents que siguin evangèlics? 

Com veieu és una proposta agosarada però creiem que engrescadora. Ens hi ajudarà la Mª 
Narcisa Fiol, provincial d’Europa de les Vedrunes.  

Conjuntament la URC i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya us tornem 
a convidar a participar d’aquesta Jornada, que vol ser una experiència de comunió eclesial, on 
ben segur que ressonaran les grans qüestions que tota l’Església ens plantegem avui.  

Us esperem a totes i tots.  
     

PROGRAMA 

09:30h   Acolliment 

10:00h  Benvinguda i presentació 

             Pregaria 

10:15h  Ponència  

11:00h  Aclariments 

11:30h  Descans 

12:00h  Treball personal 

12:30h  Treball en grups 

14:00h  Dinar 

15:30h  Posada en comú i diàleg 

17:00h  Eucaristia 

 Comiat 

 

COM ARRIBAR 

Amb metro: 
<L1> Plaça Universitat 
<L2>Passeig de Gràcia o 
Universitat 
<L3> Passeig de Gràcia o 
Catalunya  
 
Amb tren: Passeig de Gràcia o Catalunya 
Amb cotxe: Avinguda Diagonal i baixar per C/. Balmes fins el C/. Diputació. Es podrà 
aparcar al mateix Seminari. 

 

MPORTANT 

  Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos a la Secretaria de Pastoral Obrera: 
         Telf. 934 121 551 ● pastoralobrera@arqbcn.cat 

Data límit d’inscripció, 7 de novembre 
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador). L’aportació a la Jornada serà de 3€ 
 

ORGANITZEN 
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Entrevista a Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas y Auditor del 
Sínodo 
 

ROMA, jueves 25 octubre 2012 - Por José Antonio Varela Vidal (ZENIT.org). 
Durante los diecisiete días efectivos que dura la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, hay un grupo que viene representando a los diversos sectores de la Iglesia, 

de la sociedad y de otras creencias. Ellos trajeron sus 
experiencias, dieron aportes, pero sobre todo escucharon… Nos 
referimos a los “Auditores”, quien en un número que bordea los 
50, forman parte oficial de este importante evento para el futuro 
de la evangelización católica. 
Uno de los Auditores es el hermano Emili Turú, superior general 
de los Hermanos Maristas, con quien ZENIT dialogó acerca de su 
vivencia desde adentro del Aula Sinodal. Él comparte su visión 
después de transcurrida la mayoría de las sesiones, y a muy poco 
de la clausura del mismo por el papa Benedicto XVI, 
específicamente el domingo 28 de octubre. 
 
Se habla que el Sínodo ha sido una oportunidad privilegiada 
de conocer experiencias nuevas y de animarse unos a otros 
para la evangelización, ¿verdad? 
--Hermano Turú: Un encuentro de estas dimensiones es siempre 

una gran oportunidad para experimentar la riqueza de la internacionalidad y de la diversidad 
no solo de la Iglesia católica, sino también de otras Iglesias cristianas, dada la gran 
presencia de delegaciones fraternas de otras confesiones. Y sí, está siendo una ocasión 
para conocer nuevas experiencias y, sobre todo, para conocer nuevas personas, muchas de 
ellas de calidad excepcional. 
 
 Hay quienes dicen que llegaron con una actitud e ideas, y salen con otras, ¿A usted le 
pasa lo mismo? 

--Hermano Turú: Una vivencia como esta no te deja indiferente. Todo ha sido muy intenso y 
rápido, por tanto creo que voy a necesitar de un cierto tiempo para digerir y para volver a 
reflexionar sobre algunos puntos que me han parecido especialmente importantes. En mi 
caso, no creo que se trate de grandes cambios en actitudes o ideas, sino más bien de 
cuestionamientos que necesito profundizar. 
 
De lo que ha escuchado sobre la nueva evangelización, ¿qué le parece lo más urgente 
para estos tiempos?  
--Hermano Turú: Lo más urgente es que cada 
uno de los bautizados nos tomemos en serio 
nuestra vocación cristiana y la vivamos a 
fondo, no como una carga, sino convencidos 
de que es un camino que nos conduce a la 
plena realización personal. Ser discípulos de 
Jesús, llamados a vivir en comunidad, que 
testimonian sobre todo la calidad de su vida y 
su compromiso. Y me parece también 
sumamente importante estar muy atentos a 
los signos de los tiempos, a través de los 
cuales el Espíritu nos interpela. 

La Nova Evangelització és una invitació a no creuar-se de braços 

http://www.zenit.org/spanish
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Y ¿qué prácticas se deberían dejar de lado paulatinamente por falta de resultados o de 
aceptación de la gente? 
--Hermano Turú: No estoy muy seguro de que pueda hablar de prácticas que debieran 
abandonarse, pero sí ciertamente de actitudes: por ejemplo, la arrogancia de presentarse 
como personas o instituciones que ya lo saben todo, que tienen respuestas para todo y que 
no necesitan aprender de nadie. De la experiencia de la Iglesia de estos últimos años 
debiéramos aprender a ser humildes, a acercarnos respetuosamente a otras personas, 
dispuestos a dejarnos evangelizar por ellas… El diálogo es fundamental, y no como 
estrategia, sino como actitud básica. 
 
¿Hacia dónde van las propuestas de Sínodo en estos días? Hay mucha expectativa de 
la gente por las cosas "nuevas" que van a proponer al mundo de la Iglesia... 
--Hermano Turú: No me parece realista esperar grandes novedades de un Sínodo, dadas las 
características de una reunión de este tipo y de la metodología que se utiliza. Yo veo el 
Sínodo como una invitación a ser 
creativos a nivel local, como una 
invitación a reflexionar, orar, 
discernir… ¡y actuar! El Sínodo 
no habrá servido de mucho a 
menos que en cada diócesis o 
en cada comunidad cristiana no 
se empiecen a preguntar ellos 
mismos qué significa la nueva 
evangelización, y a qué les está 
llamando el Señor. 
 
¿Y el Mensaje final? 
--Hermano Turú: Creo que el 
Mensaje del Sínodo tiene un 
tono global positivo y de ánimo, 
pero también contiene una clara invitación a no quedarse de brazos cruzados… No se trata 
de buscar lo que la Iglesia puede hacer por mí, sino de qué puedo hacer yo por la Iglesia. 
 
¿Cómo se ha visto el tema educativo? 
--Hermano Turú: El Sínodo aún no terminó… pero estoy seguro de que habrá un claro 
reconocimiento de las instituciones educativas católicas como claros espacios de nueva 
evangelización. Algunos obispos han dicho con mucha claridad que, dada la realidad de su 
contexto, el punto de referencia más importante para la evangelización no son las 
parroquias, sino las escuelas católicas. Para muchos niños y jóvenes, esa va a ser la única 
posibilidad de contacto con la Iglesia. Si decimos que hay que ir donde los jóvenes están… 
¡ya tenemos en nuestras instituciones educativas católicas alrededor de 56 millones de niños 
y jóvenes! Hay que usar, por tanto, esa excelente plataforma, sin olvidar a los otros muchos 
jóvenes fuera de nuestras instituciones, especialmente los que sufren marginación. 
 
¿Habrá sugerencias? 
--Hermano Turú: En cuanto a sugerencias, creo que va a ser muy importante, si realmente 
queremos que nuestras instituciones educativas sean focos de nueva evangelización y 
“atrios de los gentiles”, la adecuada formación y acompañamiento de educadores y 
educadoras. 
¿Y a nivel de la vida religiosa? 
--Hermano Turú: El Sínodo reconoce la importantísima contribución de la vida consagrada a 
la evangelización, tanto a la de antes como a la de hoy. En muchos lugares del mundo, la 
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primera evangelización se ha hecho de manos de religiosos o religiosas. Lo que se espera 
hoy es que continuemos fieles a nuestra misión, tanto por lo que somos como por el 
desarrollo de esta. De manera especial, se nos invita a la plena disponibilidad para ir a 
lugares de frontera, ya sea a nivel geográfico, social o cultural… ¡Ojalá seamos capaces de 
acoger el desafío! 

 
Estamos celebrando los 15 años de la agencia ZENIT, ¿qué mensaje tendría para 
nuestros lectores? 
--Hermano Turú: Los lectores de ZENIT son personas interesadas en la vida eclesial y que, 
por tanto, no creo que necesiten muchos consejos. Pero sí me atrevo a formular para ellos 
una pregunta: La mayoría de noticias que ustedes reciben son de hechos o de personas 
lejanas, probablemente desconocidas… ¿de qué noticia le gustaría a usted ser protagonista 
en el futuro? Y todavía una segunda pregunta: ¿qué le está impidiendo ser el protagonista 
de esa noticia? Perdón por mi atrevimiento, ¡y feliz aniversario! 
 
 

 

 
 

Organitza La Federació Catalana de Monges Benedictines 

Presentació SAF. Servei d’Arxius de la federació Catalana de Monges Benedictines + web 

Data 10 de noviembre de 2012, dissabte 

Hora 6 de la tarda 

Lloc Església del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (carrer Anglí, 55) 

Final Conceert d’orgue, de petit format, de la mà de Joan Casals 

 
 

 

Presentació oficial del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 
Benedictines 
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"Quan no hi hagi capellans i ens necessiti, l'Església acceptarà que les dones diguin missa": Victòria Molins 
a 'El convidat', en 10 frases. 
 

El programa emès el 29 d’ocubre ha mostrat com viu i treballa la monja del Raval que va 
escriure el llibre que va inspirar la pel·lícula 'Camino', i n'ha recollit les seves reflexions sobre 
l'Església i la societat. 
 
ARA Barcelona | Actualitzada el 30/10/2012 02:55 

Victòria Molins i Albert Om, entrant a la presó de Quatre Camins, una imatge d''El convidat' / TVC 
 
Filla d'una família de la Bonanova que després de la Guerra va trobar la casa malmesa i se'n 
va anar a l'Eixample, Maria Victòria Molins és una monja teresiana de 76 anys que als anys 
80 va descobrir la teologia de l'alliberament i va decidir dedicar-se als marginats. Fa uns 
anys va saltar a la fama perquè 'Camino', un film basat en un llibre seu i molt crític amb 
l'Opus Dei, va triomfar als Goya. Però a ella, que viu i treballa al Raval amb tres monges més 
i visita presos, l'interessa més el quart món. De les seves reflexions a 'El convidat' emès 
aquest dilluns, en surten aquestes frases: 

1. "Les escales del barri Xino em feien por quan era petita i vivia a la rambla Catalunya. Qui 
m'havia de dir que viuria aquí i hi seria feliç! (...) Jo vaig tenir una vida fácil en la infantesa, i 
un dia vaig decidir que volia estar al costat de la gent del quart món, era un deute que 
tenia." 

2. "Un dia vaig ajudar un travesti que estava malalt i el vaig veure nu. Em va impactar 
aquell cos tan estrany per a mi. I vaig pensar: 'Deu estima els pobres i aquest que no té ni 
sexe definit, és la pobresa més gran'. Vaig sentir Déu en aquella persona, allò era estimar 
la persona vingui d'on vingui i sigui com sigui." 

3. "Hi ha un tipus d'Església que pensa com jo, i un altre sector que tinc més lluny. El 
cardenal a vegades em diu: 'Victòria vigila el que dius, que som a l'Església'. I jo li 
responc: 'Jo també sóc Església, senyor cardenal'". 

Victòria Molins a “El convidat” en 10 frases 

http://blogs.tv3.cat/elconvidat.php?itemid=47975
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4. "El paper de la dona a l'Església hauria de ser com el de l'home. (...) La societat ha 
avançat bastant, l'Església ha avançat molt poc. (...) Quan el Papa va venir a la Sagrada 
Família, es va veure quin paper té la dona a l'Església, netejar el que embruta el Papa. 
(...) A les esglésies hi ha més dones que homes. Quan ja no hi hagi capellans i ens 
necessitin, llavors acceptaran que les dones diguin missa." 

5. "Estic segura que, si el Papa hagués parlat amb les dones que jo he parlat [prostitutes 
del Raval], els diria que fessin servir el preservatiui el que calgués." 

6. "A vegades li dic al Senyor: 'No deu ser tan terrible això [el sexe], per què no me l'has 
deixat conèixer?'. L'hi puc dir, perquè Jesús i jo ja som com un matrimoni vell. Em sap greu 
no haver tingut un fill de les meves entranyes. Però potser gràcies a això he tingut molts 
altres fills [els marginats que ajuda]. Només en aquest sentit és maca la virginitat i és maco 
el celibat." 

7. "Jo he conegut un violador i la seva víctima, i he ajudat l'un i l'altre. Són dues víctimes. 
Una és la víctima del violador i l'altre és víctima d'ell mateix, que no sé si és pitjor. Ser 
víctima d'un mateix és horrorós." 

8. "[Encara que es proposés fer la feina que fem els voluntaris] L'Estat no arribaria a estar a 
prop de la gent. Des de dalt no s'arriba a baix, s'ha d'estar molt a baix per arribar a la 
gent. L'Estat no tracta persones, tracta col·lectivitats. La col·lectivitat per a mi va canviar 
quan vaig començar a tractar persones de molt a prop i això és molt difícil des de dalt." 

9. "Tinc una pensió de 590 euros. Si visqués sola seria terrible. Però no tinc problemes per 
arribar a final de mes perquè vivim en el comunisme, l'autèntic comunisme. Ho tenim 
tot en comú, i quan es té tot en comú sempre en sobra." 

10. "De l'altre món no en sé res. En aquest sentit sóc agnòstica, l'agnosticisme és això, 
no saber res. Però, encara que no hi hagi res en l'altre món, estimar ja m'ha fet molt feliç." 
 
 
 

 

 

(Pamsa - Dm, 30/10/2012) Montserrat 
Viñas, Abadessa de Sant Benet de 
Montserrat des de fa 17 anys, enguany 
celebrarà les noces d’or de professió i ha 
volgut fer una recopilació de tot el que ha 
anat comentant sobre la Regla de Sant 
Benet en les seves reunions 
comunitàries. La Regla de Sant Benet: 
un camí per viure l’Evangeli és el llibre, 
publicat per les Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, que recull tots aquests 
comentaris. 
  
La mare abadessa actualitza i dóna 

sentit, des d'una vessant femenina, a un text que continua essent per milers de monjos i 
monges d'arreu del mon, font d'inspiració i una ajuda molt valuosa per viure a fons el 
missatge de Jesús, la Bona Nova de l'Evangeli. Aquests comentaris als capítols de la Regla 
de Sant Benet, no són un estudi erudit de les fonts de la Regla, ni de la influència dels Pares 
antics, ja hi ha qui ho ha fet amb molt d'encert, com el pare Adalbert de Vogüé, monjo del 
monestir de la Pierre-qui-Vire, o el pare García M. Colombàs, monjo de Montserrat, entre 
d'altres. El que sí que ha volgut transmetre Montserrat Viñas és el seu desig profund de 

Una visió femenina de la Regla de Sant Benet 
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compartir amb la seva comunitat i amb tots els que tenen set de Déu, l'experiència del camí 
fet durant cinquanta anys de vida monàstica. Cal ressaltar que hi ha pocs comentaris a la 
Regla de Sant Benet publicats  per una dona i aquest pot ajudar a descobrir tota una altra 
sensibilitat oberta al seu temps, amb una mirada femenina i compromesa. 

L'experiència que la Montserrat Viñas comparteix no és pas un camí fàcil, ja que la vida 
comunitària és molt exigent i demana molt despreniment, molta comprensió i un gran 
respecte per cada persona. Al mateix temps, és un lloc preciós on s'aprèn l'art d'estimar amb 
un amor sense límits, que és el que Déu té per cadascú de nosaltres. 

Teresa Forcades, al pròleg del llibre, ens parla breument de “la reforma inaudita que la mare 
Abadessa ha portat a terme al monestir de Sant Benet” i ens explica com l’abadiat de 
Montserrat Viñas ha aconseguit crear una comunitat sense por, oberta a les demandes que 
vénen de fora i sensible als problemes de la societat contemporània.  

 

 

 

 

A l’Espai Audiovisual Montserrat, portes endins, elaborat en vuit llengües, s’hi accedeix per 
l’Oficina d’Informació, davant de l’estació del cremallera El nou espai audiovisual del Santuari 
porta a  conèixer què és i què significa Montserrat Els pelegrins i visitants poden descobrir i 
formar part de la vida de Montserrat, i a la vegada aprofundir en aspectes del seu passat, del 
seu present i del seu futur a través d’audiovisuals de darrera generació i d’innovadors recursos 
museogràfics 
 
Montserrat,  31 d’octubre de  2012.  Montserrat  ha  reformat  totalment  l’Espai  audiovisual  
Montserrat, portes endins i l’ha convertit en un lloc que, per mitjà de les imatges, mostra el 
que és i el que significa Montserrat des dels tres eixos fonamentals que la configuren: la 
muntanya, el monestir i el Santuari de la Mare de Déu. A través dels vuit àmbits en què està 
dividit el recorregut se  subratlla  la  singularitat  d’un  monestir  amb  prop  de  mil  anys  
d’història,  amb  una  presència constant i rellevant en la  vida espiritual,  social i  cultural d’un 
país, que segueix amb una “ferma voluntat  de  persistir”,  com  ho  demostren  la  seva  

editorial,  el  seu  museu,  la  
seva  Escolania  o Montserrat 
Comunicació. 

Amb  la  visita  a l’Espai  
Audiovisual  Montserrat,  
portes  endins els  pelegrins  
i  visitants  poden descobrir  i  
formar  part  de  la  vida  de  
Montserrat,  i  a  la  vegada  
aprofundir en  aspectes  del  
seu passat,  del  seu  present  
i  del  seu  futur,  d’acord  amb  
la  voluntat  de  la  comunitat  
benedictina  de donar resposta 
i contingut a la visita dels 
milers de pelegrins i visitants 
que volen saber què és i què 

significa Montserrat. Aquest audiovisual ha estat projectat per l’empresa Playmedia, amb el 
disseny  de  Josep  M.  Herms,  el  cost  del  qual  ha  estat  assumit  per  l’empresa  que  
gestiona  els serveis del recinte del Santuari: L’Agrícola Regional SA (LARSA). 

Durant  el  recorregut,  el  visitant  es  va  trobant  informació –elaborada  en  vuit llengües:  
català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, polonès i rus- sobre les característiques de la 

Espai Audiovisual Montserrat, portes endins 
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muntanya, els orígens i la història del monestir, la devoció a la Mare de Déu de Montserrat 
arreu del món o testimonis de diversos monjos que parlen d’aspectes de la vida al monestir. Cal 
destacar també els diferents audiovisuals dels quals consta: un que introdueix en el què és 
Montserrat, un segon representa el sentit de fe que té la visita a Montserrat, el tercer mostra 
una jornada en la vida del monjo benedictí de Montserrat, que es pot veure en una pantalla de 
gran format i resolució (video wall), i, finalment, una interpretació, a càrrec de l’Escolania, d’una 
peça creada especialment, amb lletra del P. Lluís Juanós i música d’Albert Guinovart, i que clou 
l’espai audiovisual. 

En els vuit àmbits en què està dividit l’Espai Audiovisual Montserrat, portes endins, que 
ocupa una superfície de més de 400 metres quadrats, es projecten audiovisuals de darrera 
generació i utilitzen innovadors recursos museogràfics. Tot pensat perquè el visitant s’endinsi 
en la muntanya, en la història del monestir o en el sentit de la vida monàstica d’una manera 
vivencial i amb un final emotiu  on  l’Escolania  hi  juga  un  paper  destacat.  El  contingut  de  
cadascun  dels  àmbits  és  el següent: 
 
1. Què és Montserrat. Mostra visualment els pilars bàsics que defineixen Montserrat: muntanya,  
monestir  i Santuari.  A  través  d’un  viatge per  Montserrat  podem  conèixer  alguns  dels  
seus aspectes més significatius. 
2.  La  formació  de  la muntanya.  Montserrat  té  uns  trets  geològics.  La  formació  de  la 
muntanya.  Les  seves formes actuals són el resultat d’una evolució de molts i molts anys, que 
ha convertit Montserrat en una de les icones més  característiques del paisatge de Catalunya. 
Aquest àmbit dóna les  claus per llegir com s’ha format aquesta muntanya tan singular. 

3. Visita de pelegrins il·lustres. Montserrat ha tingut un paper molt destacat al llarg de la 
història. Pelegrins,  visitants  i  personatges  il·lustres  l’han  visitada  dipositant  en  ella  tot  
tipus  d’anhels  i pregàries.  Aquest  espai  mostra  alguns  dels  fets  històrics  més  rellevants  
del  monestir  i  del Santuari, evidenciant que Montserrat s’ha forjat tant amb els grans 
esdeveniments de la història com també amb els petits fets quotidians. 

4. La Santa Imatge. La talla 
romànica realitzada durant el 
darrer terç del  segle XII 
protagonitza  

aquest espai. Santa Maria de 
Montserrat, “la Moreneta”, ha 
estat venerada aquí i arreu, 
generació rere generació, fins 
els nostres dies. Aquest espai 
revela els seus principals 
aspectes iconogràfics, així 
com la seva veneració a 
diferents llocs del món. 

5. La jornada dels monjos. La 
vida monàstica esdevé un 
dels pilars essencials de Montserrat. La comunitat de monjos benedictins, amb el seu treball i la  
seva pregària, han estat i  són custodis d’aquest santuari i volen ser testimonis de fe i dels 
valors preuats que Montserrat representa. En aquest  espai,  el  visitant  es  pot  endinsar en  el  
dia  a  dia  de  la  vida  del  monestir  i  participar  en algunes de les accions diàries dels monjos 
que habitualment queden fora de l’abast dels visitants. 

6.  Montserrat  i  la  cultura.  L’editorial  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat,  la  
Biblioteca, l’Escolania,  Montserrat  Comunicació  i  el  Museu,  són  institucions  vinculades  als  
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monjos  de Montserrat. La comunitat benedictina, amb el seu treball constant i diari, ha vetllat 
per preservar i difondre la llengua i el patrimoni espiritual, cultural i històric del monestir i de 
Catalunya, fent-los arribar  més  enllà  dels  límits  del Santuari.  Una  altra  de  les  tasques  
primordials  dels monjos  és l’acolliment  de  pelegrins  i  visitants,  que  es  fa  principalment  
des  de  l’hostatgeria  monàstica i, també, des dels diferents serveis que ofereix el Santuari. 

7.  L’Escolania.  L’Escolania  de  Montserrat  és  una  de  les  escoles  de  música  més  
antigues d’Europa. La comunitat benedictina de Montserrat, amb un extens equip de 
professionals, té cura de la formació dels escolans. La seva principal missió és el servei al 

Santuari de la Mare de Déu 
de Montserrat. En els darrers 
anys, l’Escolania també 
realitza gires de concerts de 
música sacra a Catalunya i 
arreu del món. En aquest 
espai es pot conèixer què és 
l’Escolania i quin és el 
projecte educatiu sobre el 
qual es fonamenta. 

8. El Montserrat de tots. 
Montserrat és una comunitat 
d’esperit oberta a tothom. Un 
lloc que vol ser far 

d’evangelització en el qual es potencia el diàleg entre la cultura i la fe, un lloc d’intercanvi 
ecumènic i interreligiós, un lloc de pregària, de fraternitat i de pau. Aquest espai és el punt i final 
de la visita, i que convida els visitants a que visquin el seu propi Montserrat, a descobrir allò 
que el fa especial i únic al món. 

 
L’accés  al  nou  Espai  Audiovisual Montserrat,  portes  endins és  per  l’oficina  d’Informació  
de Montserrat, situada davant de l’estació del cremallera Montserrat-Monestir. 
El cremallera de Montserrat premia els seus clients amb un 50% del preu de l’entrada Els 
visitants de Montserrat  que  pugin  amb  cremallera (www.cremallerademontserrat.cat)  podran  
gaudir d’un 50% de descompte en  el preu de l’entrada de l’Espai Audiovisual -només caldrà 
que mostrin  el  bitllet  a  l’hora  d’enretirar-la-.  Aquesta  promoció  de  Ferrocarrils  de  la  
Generalitat  de Catalunya (FGC) serà  vigent del 5 de novembre al 31 de desembre de 2012, i 
també es podrà gaudir del mateix descompte a l’hora de comprar el bitllet per al Funicular de la 
Santa Cova de Montserrat. 
 
 
 

 
I JORNADA DE FORMACIÓ del curs 2012-13   
“50 anys del Concili Vaticà II i VC”   
Conferenciant: José Cristo Rey García Paredes, cmf 

DISSABTE 17 de NOVEMBRE del 2012  
 
Lloc: Maristes de Girona /Av. Josep Tarradelles 5-7 
17006 Girona /Tel 972 23 22 11       
 

 
 

Delegació Episcopal de Vida Consagrada – Bisbat de Girona 
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Veus per a una nova evangelització 
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Les Entitats Socials d’Església van celebrar el dia 27 d’octubre la seva Jornada de reflexió al 
Centre la Llavor, carrer Saldes, núm. 2, a Barcelona. Mig centenar de representants de 
nombroses associacions i fundacions, que tenen per finalitat treballar en el camp social i en 
la marginació, van reunir-se per pregar, reflexionar a partir d’una conferència de Mn. 
Joaquim Cervera, compartir en grups sobre les línies de treball i aportar idees per a una 
Manifest. Incloem tot seguit el guió de la ponència, que adjutem en document apart en 
aquesta mateixa tramesa. 
 
A. Guió de la ponència 

1. Síntesi de les aportacions de les enquestes 
2. Comentaris pertinents sobre les respostes rebudes 
3. Lectura creient de la realitat 

- Anàlisi de la situació social i del Quart Món 
- Interpretació a la llum de la fe cristiana 
- Aportacions del Quart Món 
- Crides evangèliques a l'esperança 

4. Propostes amb vista a: 
- Un projecte de 
col·laboració i de 
coordinació del treball 
entre les entitats per 
avançar junts. 
- Un manifest per fer 
arribar a la societat i a 
l'Església per expressar la 
posició comuna de les 
nostres entitats com a veu 
cristians oberta, de 
compromís i d'esperança i 
per visibilitzar el que tenim 
en comú, el que volem 
compartir, complementar-
nos i els desigs comuns. 
 

Entitats Socials d’Església 
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B. Treball de grups 
- Quines ressonàncies (mocions) deixa en mi la ponència escoltada? 
- Quines intuïcions concretes subratllaria? 
- Quins serveis i/o accions comuns entre nosaltres podem albirar a partir d'ara? 
- 3 o 4 conviccions que haurien d'aparèixer en un possible manifest 

C. Posada en comú 
- Recull de les concentracions de paraules pel manifest 
- Pregària 

 

 

 
 

 
Divendres 12 d’octubre, a 
l’Església de la Mare de 
Déu del Carme d’Olot, va 
tenir lloc la professió dins 
l’Orde del Carme dels 
novicis Jorge Luis Bello 
Díaz, Fredrickc Kenny 
Castro Salazar i Francisco 
Javier Vázquez Hernán-
dez. 

Presidí l’eucarística el prior 
provincial, P. Manuel 
Bonilla Gutiérrez, i hi 
concelebraren altres 
carmelites i els rectors de 
Sant Esteve i Sant Pere 

Màrtir d'Olot. Omplien l’església els fidels que habitualment celebren la fe amb la comunitat 
carmelitana i molts d’altres. Hi assistiren els pares i alguns familiars, vinguts de Veneçuela, i 
altres amics dels nous religiosos. 

Durant l’homilia, el Pare Provincial va expressar l’alegria de l’Església i de l’Orde del Carme, 
que comparteix el seu carisma amb aquests tres joves: “Amb la vostra consagració 
esdeveniu testimonis per al món d’avui, on l’hedonisme, el consumisme i l’ús, sovint frívol, de 
la llibertat, ofeguen la crida de Déu a viure de manera plena i feliç. Els vots que ara 
professareu us ajudaran a mantenir-vos fora d’aquesta espiral per poder dir a tothom, 
especialment als joves, que hi ha un altre camí i una altra manera de ser feliç de debò, si 
decidim agafar-nos de la mà de Jesús i del seu evangeli”. 

“El Senyor us ha escollit no perquè sou els millors, sinó perquè us estima i vol que sigueu 
sants. A Caracas, a Anaco i a l’illa Margarita, la crida amorosa i gratuïta de Déu us 
demanarà, com a carmelites, que estimeu i serviu els vostres germans els homes, recorrent 
amb ells la meravellosa aventura de la fe cristiana, tal com l’han viscuda els nostres sants”. 

“Porteu aquest tresor en gerres de terrissa, com diu l’apòstol Pau. Com a carmelites, mireu 
de ser homes de pregària com ho fou nostra Mare i Germana Maria, homes contemplatius, 
portadors d’una paraula i d’un testimoni profètics, a exemple del nostre Pare Elies”. 

Els nous professos han estat destinats al Comissariat de la Província Carmelitana de 
Catalunya a  Veneçuela, on continuen la seva formació carmelitana i teològica. Els desitgem 
la vida plena i feliç que el Senyor els ha promès en cridar-los. 

 

“Esdeveniu testimonis per al món d’avui” 
Professió de tres joves carmelitas a Olot 
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(Jordi Llisterri – CR  2/11/2012) http://www.catalunyareligio.cat/articles/32144)  

“Lamento profundament que un diari prestigiós com l’ABC pugui donar espai a un text que 
conté, no només una visió molt distorsionada de la realitat de l’Església a Catalunya, sinó 
també nombroses falsedats i fins i tot greus calumnies sobre el pensament d’alguns bisbes i 
altres eclesiàstics catalans”. Aquesta és la resposta de l’arquebisbe Joan-Enric Vives, com a 
secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, a un reportatge publicat a l’ABC el 
passat diumenge. El text, presentava una església catalana segrestada per 
l’independentisme, feia un rànquing entre bisbes bons i dolents segons el seu grau de 
nacionalisme, i acusava a l’abat de Montserrat d’estar “fora de l’ortodòxia romana” en temes 
com l’avortament. 

En l’edició d’aquest dijous de l’ABC, junt amb la carta de Vives, també es publicava una 
carta de l’abat Josep Maria Soler, en la que demanava que “la calúmnia i la difamació no 
haurien de formar part del 
patrimoni argumental, ni 
molt menys fer-los passar 
per informació professional 
seriosa”. L’abat va haver de 
recordar que “he insistit en 
més d’una ocasió en 
que estic a favor de la vida 
des del seu inici fins al final i 
que no estic d’acord amb 
que es consideri 
l’avortament com un dret”. 

Les dues cartes remeten a 
la nota dels bisbes 
catalans davant les eleccions i al document Al servei del nostre poble “per qui vulgui 
conèixer realment el que pensen els bisbes catalans”. Vives remarca que “l’Església a 
Catalunya no busca altre cosa que Jesucrist sigui anunciat, conegut i estimat. Afirmar el 
contrari, com fa l’autor del reportatge, és completament injust i fals”. 

El reportatge de l’ABC del diumenge 28 d’octubre afirmava que en algunes parròquies “les 
homilies s’han convertit en autèntiques proclames de caire nacionalista”, parlava de 
“represàlies” als qui no combreguen en aquest línia en un “context de pressió total”, i que les 
misses en català  “produeixen una natural deserció dels fidels”. El reportatge es tancava 
parlant de “bisbes ‘lugareños’ que entenen que la universalitat catòlica passa 
necessariament per combregar amb la senyera”. 

 També acusava directament al bisbe auxiliar Sebastià Taltavull de “mentir” quan va explicar 
que s’havia abstingut en la votació del document de la Conferència Episcopal Espanyola que 
alertava sobre la “desintegració unilateral d’Espanya”. En realitat, va ser el mateix portaveu 
de la CEE, Martínez Camino, qui va explicar en roda de premsa que el document havia estat 
aprovat amb 17 vots a favor i quatre abstencions, no per unanimitat com afirma l’article de 
l’ABC. 
La carta de l’abat Josep Maria Soler, acaba puntualitzant que “el meu segon cognom és 
Canals, no Riba. En això entenc que un lapsus el pot tenir qualsevol”. 

 

Les “calumnies” de l’ABC reben les respostes de Vives i l’abat Soler 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/32144
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhistorico-opinion%2Findex.asp%3Fff%3D20121101%26idn%3D1503590516470&ei=UY-TUP6jKOi30QWUvoFY&usg=AFQjCNGF7YHKPXhUGs3KeDawm89UVh_ymw&sig2=UuhmnFpzyqIak94uOIVy2Q
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31051
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31051
http://catalunyareligio.cat/documents/2012/ABC20121028.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30996
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La Mari Pau Martínez, de les Plataformes 
d'Educació Social, en Jaume Bernadet, de 
Salesians Cooperadors, la Yolanda Otal, 
de la Parròquia Sant Joan Bosco 
Meridiana, la Carla Planas, Antiga alumna 
Salesians Sarrià, en Julito Pedraza, de 
Centres Juvenils, en Toni Zafra, de la 
Moguda Juvenil Salesiana, la Begoña 
Simal, de l’ONGD VOLS i l’Ángel 
Asurmendi, Provincial Salesians 
Barcelona, ens expliquen en aquest 

vídeo “Què significa per a ells avui viure l'estil de Don Bosco?”.  
Clicar a: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5APpN0bJJm8 
 
 
 
 

(Jordi Llisterri –CR) L’espiritual no és 
anar pels núvols. Aquest és el missatge 
de Pere Borràs a l’assemblea de la Unió 
de Religiosos de Catalunya (URC) que 
es va fer aquest octubre a Barcelona. 
L’exprovincial dels jesuïtes i expresident 
de la URC va presentar-hi una ponència 
sobre Fe i vida religiosa avui. 

Pere Borràs va descriure alguns dels 
signes de la vida religiosa en el que la 
dimensió espiritual es concreta en la 

material, com el fet de posar tots els ingressos en comú. Uns signes que poden ajudar a que 
la societat sigui més fraternal i solidària. “El que volem és servir els altres com va fer-ho 
Jesús”, explica i remarca que la finalitat sempre és viure l’Evangeli i que “les obres només 
són instruments que pensem que poden ajudar”. 

Ho podeu escoltar en aquesta entrevista o veure la ponència integra:  
http://www.catalunyareligio.cat/articles/32210 

 
 

 

 

Tal com va dir-se a la darrera assemblea general de l’URC, convoquem una reunió amb els 
periodistes responsables, caps de comunicació o alguna persona que faci alguna feina 
semblant a les congregacions religioses per estudiar possibles sinergies de les 
Congregacions en el camp de la comunicació i per poder dialogar, analitzar i compartir 
l’esquema bàsic del nou web de l’URC. 
 
Data  19 de novembre de 2012, dilluns 
Hora  11.30 -13.00 
Lloc  Seu de l’URC, plaça Urquinaona, 11, 2n 2a ● Barcelona 

Què significa per a tu avui viure l'estil de Don Bosco? 
 

Reunió amb periodistes o caps de premsa de les institucions de l’URC 
 

Pere Borràs: “La vida religiosa vol fer una societat més fraternal” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5APpN0bJJm8
http://www.catalunyareligio.cat/articles/2076
http://www.urc.cat/urc/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31564
http://www.urc.cat/urc/publica/horeb/horeb_185.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/pere-borras
http://www.catalunyareligio.cat/articles/32210
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Destinataris Periodistes responsables, caps de comunicació o alguna persona que faci 
alguna feina semblant a les congregacions religioses 

Tema  1. Possibles sinergies de les Congregacions en el camp de la comunicació 
  2. Anàlisi de la proposta del web de l’URC 
 
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 15 de novembre, dijous, a través del correu 
electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933.024.367) en horari de 3 a 7 de 
la tarda.  
Per part de l’URC hi assistiran el P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari. 

 
 
 
 

 2012   NOVEMBRE 
10 ds. Reunió de religioses i Religiosos en barris obrers i populars 

12 dl. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Seu de l'URC 

13-15 dt. Assemblea general de CONFER · Madrid 

14 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

20 dt. Junta Directiva URC 16.00 

19 dl. Reunió de caps de premsa de les institucions religioses de l’URC. 

21 dc. Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Montserrat 

22 dj. Assemblea general de l'Associació Cintra - CEP, 11 matí 

24 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent – P. Bonifacio Fernández 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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