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Con ocasión de la Conmemoración conjunta Católico – Luterana de la Reforma 
Lund, 31 de octubre de 2016 

«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí» (Jn 15,4). 

Con corazones agradecidos 

Con esta Declaración Conjunta, expresamos gratitud gozosa a Dios por este momento de 
oración en común en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el año en el que se 
conmemora el quinientos aniversario de la Reforma. Los cincuenta años de constante y 
fructuoso diálogo ecuménico entre Católicos y Luteranos nos ha ayudado a superar 
muchas diferencias, y ha hecho más profunda nuestra mutua comprensión y confianza. Al 
mismo tiempo, nos hemos acercado más unos a otros a través del servicio al prójimo, a 
menudo en circunstancias de sufrimiento y persecución. A través del diálogo y el testimonio 
compartido, ya no somos extraños. Más bien, hemos aprendido que lo que nos une es más 
de lo que nos divide. 

Pasar del conflicto a la comunión 

Aunque estamos agradecidos profundamente por los dones espirituales y teológicos 
recibidos a través de la Reforma, también reconocemos y lamentamos ante Cristo que 
Luteranos y Católicos hayamos dañado la unidad vivible de la Iglesia. Las diferencias 
teológicas estuvieron acompañadas por el prejuicio y por los conflictos, y la religión fue 
instrumentalizada con fines políticos. Nuestra fe común en Jesucristo y nuestro bautismo 
nos pide una conversión permanente, para que dejemos atrás los desacuerdos históricos 
y los conflictos que obstruyen el ministerio de la reconciliación. Aunque el pasado no puede 
ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda, puede ser trasformado. Rezamos 
por la curación de nuestras heridas y de la memoria, que nublan nuestra visión recíproca. 
Rechazamos de manera enérgica todo odio y violencia, pasada y presente, especialmente 
la cometida en nombre de la religión. Hoy, escuchamos el mandamiento de Dios de dejar 

Declaració conjunta 
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de lado cualquier conflicto. Reconocemos que somos liberados por gracia para caminar 
hacia la comunión, a la que Dios nos llama constantemente. 

Nuestro compromiso para un testimonio común 

A medida que avanzamos en esos episodios de la historia que nos pesan, nos 
comprometemos a testimoniar juntos la gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en 
Cristo crucificado y resucitado. Conscientes de que el modo en que nos relacionamos unos 
con otros da forma a nuestro testimonio del Evangelio, nos comprometemos a seguir 
creciendo en la comunión fundada en el Bautismo, mientras intentamos quitar los 

obstáculos restantes que nos impiden 
alcanzar la plena unidad. Cristo desea 
que seamos uno, para que el mundo 
crea (cf. Jn 17,21). 

Muchos miembros de nuestras 
comunidades anhelan recibir la 
Eucaristía en una mesa, como 
expresión concreta de la unidad 
plena. Sentimos el dolor de los que 
comparten su vida entera, pero no 
pueden compartir la presencia 

redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. Reconocemos nuestra conjunta 
responsabilidad pastoral para responder al hambre y sed espiritual de nuestro pueblo con 
el fin de ser uno en Cristo. Anhelamos que sea sanada esta herida en el Cuerpo de Cristo. 
Este es el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que deseamos que progresen, 
también con la renovación de nuestro compromiso en el diálogo teológico. 

Pedimos a Dios que Católicos y Luteranos sean capaces de testimoniar juntos el Evangelio 
de Jesucristo, invitando a la humanidad a escuchar y recibir la buena noticia de la acción 
redentora de Dios. Pedimos a Dios inspiración, impulso y fortaleza para que podamos 
seguir juntos en el servicio, defendiendo los derechos humanos y la dignidad, 
especialmente la de los pobres, trabajando por la justicia y rechazando toda forma de 
violencia. Dios nos convoca para estar cerca de todos los que anhelan dignidad, justicia, 
paz y reconciliación. Hoy, en particular, elevamos nuestras voces para que termine la 
violencia y el radicalismo, que afecta a muchos países y comunidades, y a innumerables 
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hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros, Luteranos y Católicos, instamos a trabajar 
conjuntamente para acoger al extranjero, para socorrer las necesidades de los que son 
forzados a huir a causa de la guerra y la persecución, y para defender los derechos de los 
refugiados y de los que buscan asilo. 

Hoy más que nunca, comprendemos que nuestro servicio conjunto en este mundo debe 
extenderse a la creación de Dios, que sufre explotación y los efectos de la codicia 
insaciable. Reconocemos el derecho de las generaciones futuras a gozar de lo creado por 
Dios con todo su potencial y belleza. Rogamos por un cambio de corazón y mente que 
conduzca a una actitud amorosa y responsable en el cuidado de la creación. 

Uno en Cristo 

En esta ocasión propicia, manifestamos nuestra gratitud a nuestros hermanos y hermanas, 
representantes de las diferentes Comunidades y Asociaciones Cristianas Mundiales, que 
están presentes y quienes se unen a nosotros en oración. Al comprometernos de nuevo a 
pasar del conflicto a la comunión, lo hacemos como parte del único Cuerpo de Cristo, en 
el que estamos incorporados por el Bautismo. Invitamos a nuestros interlocutores 
ecuménicos para que nos recuerden nuestros compromisos y para animarnos. Les 
pedimos que sigan rezando por nosotros, que caminen con nosotros, que nos sostengan 
viviendo los compromisos de oración que manifestamos hoy. 

Exhortación a los Católicos y Luteranos del mundo entero 

Exhortamos a todas las comunidades y parroquias Luteranas y Católicas a que sean 
valientes, creativas, alegres y que tengan esperanza en su compromiso para continuar el 
gran itinerario que tenemos ante nosotros. En vez de los conflictos del pasado, el don de 
Dios de la unidad entre nosotros guiará la cooperación y hará más profunda nuestra 
solidaridad. Nosotros, Católicos y Luteranos, acercándonos en la fe a Cristo, rezando 
juntos, escuchándonos unos a otros, y viviendo el amor de Cristo en nuestras relaciones, 
nos abrimos al poder de Dios Trino. Fundados en Cristo y dando testimonio de él, 
renovamos nuestra determinación para ser fieles heraldos del amor infinito de Dios para 
toda la humanidad. 

[01757-ES.01] [Texto original: Inglés] 
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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. 

«Les dones al seguici 
de Jesús: textos, 
interpretacions, 
perspectives» 

a càrrec de   

Núria Calduch i Benages  
Núria Calduch Benages (Barcelona, 1957) és religiosa de la 
congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada 

Família de Natzaret des del 1978. Llicenciada en Filosofia i 

Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora 
en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. 

Professora ordinària d’exegesi de l’Antic Testament a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana (2010), és considerada una autoritat en l'estudi dels llibres sapiencials de 

l'Antic Testament. Benet XVI la va nomenar experta del Sínode dels bisbes sobre la paraula de Déu 

del 2008. El Papa Francesc l'escollí per a formar part de la Pontifícia Comissió Bíblica (2014) i, 
posteriorment,  forma part dels 13 membres de la Comissió d’estudi sobre el Diaconat de la Dona 

(2016). Alguns llibres seus, publicats en català i en castellà: “El perfum de l'Evangeli: Jesús es troba amb 
les dones”, “La Paraula celebrada”, “Nascuts per a la joia: retalls bíblics”, “Oberts a l’esperança”... 

 

 

 
Data: 5 de novembre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres NC 

 

 

« Les dones al seguici de Jesús: 

textos, interpretacions, perspectives » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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CatalunyaCristiana | Carme Munté - 16 octubre 2016 

Montserrat del Pozo, superiora general de les Missioneres Filles de la 
Sagrada Família de Natzaret 

El psicòleg nord-americà Howard Gardner, autor de la teoria de les intel.ligències múltiples, 
va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull l’abril passat. Coincidint 
amb la seva vinguda a Barcelona, Gardner no va deixar escapar l’oportunitat de visitar, una 
vegada més, el Col·legi Montserrat, que reconeix com «el seu col·legi». I amb raó. La 
renovació pedagògica impulsada al centre, des dels anys noranta, és la prova fefaent que 
posar en acció la teoria de les intel·ligències múltiples no únicament és possible, sinó que 
ofereix resultats molt engrescadors. L’ànima de la innovació pedagògica del Col·legi 
Montserrat de Barcelona és Montserrat del Pozo, superiora general de les Missioneres 
Filles de la Sagrada Família de Natzaret. La seva «fama» ha traspassat fronteres i ha 
esdevingut un referent per al món educatiu català, espanyol i mundial. Explica que 
simplement es tracta de posar en pràctica la pedagogia de l’amor, que consisteix a estimar 
l’alumne. I aquest llegat es remunta, ni més ni menys, que al segle XIX de la mà dels 
fundadors de la congregació: sant Josep Manyanet i la serventa de Déu Maria Encarnació 
Colomina. 
 
Als anys 90 vostè va descobrir la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard 
Gardner. Què va suposar? 
Des de l’any 1986 ens preguntàvem per què els alumnes, un cop arribaven a COU, 
abandonaven les extraescolars de música, esport i art amb l’objectiu de centrar-se només 
a aprovar i treure bona nota a la Selectivitat. Als Estats Units vam descobrir, en un primer 

«La innovació més gran és estimar l’alumne» 
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moment, l’estimulació primerenca per als alumnes d’infantil. Després vam conèixer la teoria 
de les intel·ligències múltiples i vam decidir posar-la en acció a totes les etapes. 
Pedagògicament va ser un repte molt important que va permetre que tothom a l’aula tingués 
èxit, és a dir, que cap alumne no repetís, complís els mínims i que, fins i tot els que tenien 
menys motivació, arribessin a l’excel·lència. Totes les metodologies que hem impulsat a 
partir de la teoria de les intel·ligències múltiples parteixen de la base que tot alumne és 
intel·ligent i que, per tant, és capaç de tirar endavant en els estudis. El Pla Bolonya va ser 
també de gran ajuda. Tot i que només estava pensat per a la universitat, el vam aplicar al 
Batxillerat.  
 
Quins indicadors permeten parlar d’èxit? 
 La reducció del fracàs escolar és un indicador evident, però l’èxit sobretot es constata amb 
les competències. Un alumne, per exemple, pot treure un 6 en matemàtiques però pot ser 
brillant en creativitat, emprenedoria, parlant en públic… La nota té un valor, però l’aprovat 
va molt més enllà amb les competències que adquireix l’alumne en cada matèria. Per a 
nosaltres la qualitat educativa és evangelització. Creiem que si realment volem 
evangelitzar, donar oportunitats a les persones, hem de donar qualitat educativa.  

 
Aprendre a treballar sense llibres i fer-ho, en canvi, amb projectes i de forma 
cooperativa. Feia una mica de por?  
Al començament els pares ens van dir que baixava molt la qualitat dels continguts i que tot 
plegat era un desastre. Per demostrar-los l’èxit de la proposta, vam decidir implantar el 
batxillerat internacional. El primer any ens vam posicionar amb una mitjana molt alta. Ningú 
ja no va dir que havia baixat el nivell. Nosaltres anem evolucionant dintre de l’escola en el 
camp educatiu, però els pares no. Per això és important informar-los i formar-los. És el que 
es coneix com l’Escola 3.0, en el sentit que és tota la comunitat educativa la que participa 
d’aquest aprenentatge. Ara és relativament fàcil parlar d’innovació, però al curs 1993-1994, 
quan vam començar nosaltres, no era així.  
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Quins són els canvis fonamentals respecte de l’escola tradicional?  
El canvi fonamental és que l’alumne és el centre. Això vol dir que el professor calla, deixa 
de parlar a l’aula i el que fa és guiar l’alumne. Malauradament, al professor li costa molt no 
ser el centre de l’aula i tendeix a confiar poc en l’alumne. És sorprenent veure com l’alumne 
comença a desenvolupar un seguit d’habilitats que mai no hauries pensat, perquè ho fa a 
partir dels seus propis interessos. Un altre canvi fonamental és el treball cooperatiu. En 
aquest sentit, nosaltres treballem amb grups de tres, seguint la teoria de l’aprenentatge 
cooperatiu dels germans Johnson.  
 
De quina manera l’alumne troba i segueix els seus interessos?  
Amb els projectes, que poden ser interdisciplinaris o d’una sola matèria. Tot el centre 
treballa amb projectes. Per exemple, un projecte sobre la Segona Guerra Mundial el pots 
començar a partir d’escoltar la música que componien els jueus del camp de concentració 
de Terezin. A partir d’aquí obres un camp d’investigació que va generant interès entre els 
alumnes, a cadascun segons els seus interessos. Se’ls obre un món intel·lectual, una 

manera diferent de fer. Tot 
l’aprenentatge es viu, es pot 
transmetre, té sentit.  
 
Com conjuminen les 
teories noves de Gardner, 
Johnson… amb les dels 
sants fundadors, del segle 
XIX?  
Sant Josep Manyanet ens 
va ensenyar a educar el cor 
i la intel·ligència. Ens ha 
ajudat molt a descobrir la 
intel·ligència emocional o 
intrapersonal. Maria 
Encarnació Colomina no 
havia tingut estudis i per 
això volia que les monges 

estudiessin. Dels fundadors hem adquirit la pedagogia d’estimar l’alumne. De fet, la 
innovació més gran és estimar l’alumne, perquè és a partir de sentir-se estimat que pot 
créixer. L’alumne no és un recipient buit on vas abocant coneixement; al contrari, té molt a 
aportar. Per això, la complicitat entre mestre i alumne permet créixer junts. A partir d’aquí 
ens han influït molts pedagogs i psicòlegs com Jean Piaget, Maria Montessori, William 
Kilpatrick, John Dewey o Martin Seligman. També hem aplicat teories d’empresa com el 
Systems Thinking de Peter Senge o la visió de la globalització de Bela Feldman-Bianco. 
Som molt eclèctiques. Fem una mena de còctel de les diferents teories de pedagogs, 
psicòlegs, economistes i sociòlegs.  
 
Què necessita l’alumne i la societat del segle XXI?  
Sobretot una flexibilitat molt gran de manera que l’alumne no adquireixi només 
coneixements, sinó una sèrie de competències que li serveixin per a la vida. Pensant en el 
futur, m’imagino l’alumne de Secundària treballant per projectes. I no ho farà en una aula, 
sinó de forma més lliure i àmplia. L’aula serà, per exemple, el centre d’una ciutat com 
Barcelona: les places i els carrers, els museus, les biblioteques. A l’escola vindran com qui 
visita el metge: per fer alguna consulta al professor. Per tant, l’aula no té futur, el que té 
futur és l’escola. El que cal ara és que la universitat i l’escola s’uneixin, avui estan massa 
separades.  
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Vostès van ser pioneres en innovació pedagògica. Com veu el fet que aquesta 
innovació s’hagi democratitzat?  
Nosaltres vam començar a fer classes de formació al nostre professorat nou. A partir d’aquí, 
les peticions ens arribaven de tot arreu: de l’escola pública i concertada, de Catalunya i 
d’Espanya, d’Amèrica, d’Itàlia… Ja portem gairebé deu anys i, de resultes, hem creat el 
Natzaret Global Education. Al llarg del curs oferim diferents tipus de mòduls de formació, 
que sempre són plens: estimulació primerenca, intel·ligències múltiples, metodologies 
actives, cultura de pensament, avaluació i lideratge (nou d’enguany). Això és el que ha anat 
contaminant l’ambient i ha fet veure la necessitat de la renovació pedagògica. Hem aportat 
sempre la nostra experiència, les pedagogies que nosaltres havíem implementat. Tothom 
les ha anat copiant. En aquest sentit, podem dir que hem estat pioneres. La satisfacció ha 
estat donar-ho i que el món educatiu canviés. Nosaltres sempre diem que el canvi es pot 
fer en tres anys. Cal seguir els cursos de formació i, al mateix temps, anar-los implementant 
al centre. Apostem per un canvi sistèmic de tota l’escola, per això calen tres anys.   
 
La vostra província té tretze escoles a Espanya i el Camerun. Ha estat possible 
implementar el projecte en totes? 
 Ens van criticar que era un projecte només per al Col·legi Montserrat de Barcelona, però 
s’ha demostrat que també pot tenir èxit en un centre del Camerun amb 3.000 alumnes. De 
fet, els resultats encara són millors, perquè genera molta confiança per als alumnes que 
viuen en contextos de pobresa. Gairebé estic més contenta dels resultats del Camerun que 
dels d’aquí, tenint en compte el context. Actualment, ja el tenim implementat als tretze 
col·legis d’Espanya i el Camerun. Ara ho estem fent a Amèrica i Indonèsia. 
 
Any Maria Encarnació Colomina  
 El 13 de setembre passat Mons. Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona, va clausurar la fase diocesana 
del procés de canonització de la serventa de Déu Maria 
Encarnació Colomina i Agustí, cofundadora de les 
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. La 
M. Montserrat del Pozo, superiora general, va agrair amb 
emotives paraules el do de tenir, a les arrels, una dona de 
fe ferma que ens obliga moralment a seguir els seus 
passos. Coincidint amb el centenari de la seva mort 
(ocorreguda a Barcelona el 27 de novembre del 1916) les 
Missioneres Filles de la Sagrada Família celebren l’Any 
Maria Encarnació Colomina. «Ha suposat una renovació 
interior important rellegir la seva vida, les seves cartes, va 
viure la fe en un moment en què la dona era poc 
valorada», constata Montserrat del Pozo, en el sentit que 
«la seva fortalesa i fe profunda són un exemple per a 
nosaltres».  
 
Escola Nova 21 
Núria Miró, religiosa de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, és l’actual 
directora del Col·legi Montserrat de Barcelona. Explica la importància de fer-se presents en 
iniciatives com Escola Nova 21 (www.escolanova21.cat), un procés d’innovació 
pedagògica en què s’han adherit 456 escoles d’arreu de Catalunya (104 de les quals són 
escoles cristianes) amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
«L’Escola Nova 21 pretén impulsar una consciència de canvi», explica Núria Miró, alhora 
que reconeix la responsabilitat del Col·legi Montserrat d’actuar d’«inspirador». «Hem 
d’aprofitar el fet que hi siguem presents escoles de diferent tipologia», constata, en el sentit 
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que «les escoles cristianes hem de ser capaces de crear espais de diàleg, de compartir i 
de fer xarxa dins del món educatiu». «La diversitat de tipologies —afegeix Núria Miró— no 
ha de ser un problema, sinó una oportunitat. Cadascú des de la seva història, identitat i 
caràcter propi aporta el millor que té.» 
De forma complementària a Escola Nova 21, el Consell Escolar de Catalunya ha obert un 
debat participatiu entre la comunitat educativa sobre el futur de l’educació a Catalunya, sota 
el nom d’Ara és Demà, que vol donar resposta als principals reptes de futur del sistema 
educatiu i avançar en qualitat i equitat per afavorir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
 
Innovar en l’àmbit de la fe 
La teoria de les intel·ligències múltiples va ser proposada el 1983 pel psicòleg nord-americà 
Howard Gardner, professor de la Universitat de Harvard. Entre les intel·ligències que 
s’enumeren n’hi ha una, la intel·ligència intrapersonal, que té relació amb el coneixement 
interior. 
«Tan bon punt comencem les classes, fem mitja hora de formació en la intel·ligència 
intrapersonal o interior», revela la directora del Col·legi Montserrat, Núria Miró. «Des 
d’infantil fins a Batxillerat, els alumnes estan en silenci i els oferim una breu reflexió sobre 
una temàtica concreta», afegeix. És un «moment de prospecció força seriós» al voltant 
d’unes qüestions fonamentals: «Davant del dia que comença, quins objectius em marco? 
Què espera Déu de mi?» 
Això pel que fa al treball de la interioritat. Pel que fa a la transmissió dels continguts de la 
fe, el Col·legi Montserrat ha esdevingut també un referent en la formació de professors de 
Religió catòlica i de catequistes. 
Segons Núria Miró, la mateixa evangelització ja porta intrínsecs els elements clau de la 
renovació pedagògica: «La fe ha de ser experiencial, no es pot basar només en un 
coneixement teòric i memorístic. Ha de ser compartida en comunitat i, en la seva 
transmissió, ha de tenir en compte les intel·ligències múltiples. La fe també necessita ser 
contextualitzada i, per tant, s’ha de traduir en un servei a la comunitat.» 
 

 

«Per a nosaltres la qualitat educativa és evangelització» 

«Fem una mena de còctel de les diferents teories de pedagogs, 
psicòlegs, economistes i sociòlegs» 

«L’aula no té futur, el que té futur és l’escola» 



  
 
 

    11 | 41 

 

 

 
Full dominical | 23 d’octubre de 2016 
 
ENTREVISTA DANIEL CODINA 
Davant la quantitat de gent que segueix els oficis 
de Laudes i Vespres de Montserrat per ràdio i per 
internet (www.montserratcomunicacio.cat), el P. 
Daniel Codina, OSB, va pensar que «calia ajudar 
a comprendre i fer dels salms una pregària 
cristiana; no són fàcils ni per la literatura, ni per la 
teologia, ni per l’espiritualitat que respiren. Hi ha 
salms sapiencials, pregàries, salms històrics, 
salms messiànics que emanen una comprensió 
al·legòrica...». El llibre D’ànima a ànima  
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat) «vol ser 
una ajuda en aquest sentit». 
 
Què ens diuen els salms? 
Ens parlen de la vida, de l’home en les seves dificultats internes i externes, de la història, 
del poble, de l’amor de Déu pel poble, dels pecats i de les esperances, de lloança i 
d’angoixa... Com diu sant Atanasi d’Antioquia, els salms són un mirall per a nosaltres: ens 
hi trobem reflectits. En la pregària ens veiem en el salm; no cadascú individualment sinó en 

conjunt. Tots formem part d’aquesta 
humanitat que trobem en els salms. 
Per això és tan bo pregar-los en 
comunitat: també és una manera de 
pregar els uns pels altres. 
 
És difícil interpretar els salms? 
N’hi ha de més difícils que altres: hi 
ha un component literari, de poesia, 
que pesa molt. També la mentalitat 
de l’Antic Testament pot ser una 
dificultat afegida que cal corregir 
amb una visió cristiana. Cal 
paciència i anar-hi entrant a poc a 
poc, amb el cor obert i l’ànima 
sensible. 
 
Què hi aporta en el llibre? 
No faig exegesi bíblica, sinó que 
intento ajudar les persones a entrar 
dins l’ànima del salm des de la fe, de 
la sinceritat de la pregària personal i 
eclesial. Hi aporto el meu bagatge 
humà i espiritual i intento arribar a 
l’ànima del salm. 
 
 
Òscar Bardají i Martín 

Comprendre els salms 
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Llorenç Puig SJ ens explica la seva vivència a la CG36 

 
Llorenç Puig, a la dreta, participant en un dels grups de treball de la CG36 

El 14 d'octubre, la Congregació General 36 de la Companyia de Jesús ha elegit el P. 
Arturo Sosa SJ com a nou Superior General dels jesuïtes. La celebració d'una 
Congregació General, que és el màxim òrgan de govern de la Companyia, i el procés 
d'elecció del P. General, són esdeveniments excepcionals per als jesuïtes. Hi participen 
representants d'aquest orde religiós de tot el món, que durant dies, comparteixen 
inquietuds, preocupacions, reptes, il·lusions i experiències de treball. Un intercanvi que 
definirà les prioritats de la Companyia de Jesús durant els propers anys. 
  
El jesuïta català Llorenç Puig, delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, és un dels 
membres de la Congregació General i ha participat en l'elecció del nou P. General. Des de 
Roma ens explica com està vivint aquesta experiència.  
  
"La meva vivència del procés d'elecció del P. General la podria resumir en dues 
paraules: confiança complerta. 
Efectivament, he pogut experimentar en primera persona que sant Ignasi i la tradició de la 
Companyia tenen una gran saviesa sobre els processos humans i de l'Esperit. I més, en 
com els dos s'interrelacionen: "l'ànima ha de disposar" perquè pugui actuar l'Esperit. Així 
és com sabem que passa en els Exercicis Espirituals. 
Doncs bé, a la Congregació General, els primers dies tot semblava molt complex: la 
diversitat cultural, d'experiències i itineraris, el fet que no hi hagués noms a priori donats ni 
destacats, un grup de persones que no es coneixien profundament i que havien de fer un 
discerniment molt profund comunitàriament... Tot això espantava, certament. Potser per 
això, uns dies abans de començar les 'murmuratio', el P. Orlando Torres deia sàviament 
als congregats: "confieu, confieu, que funciona, ja ho veureu!" 
  
Tots, tan diversos, en una única cerca 
I llavors va començar el miracle: quatre dies realment intensos de converses cara a cara, 
profundes, sinceres, per parlar d'aquest o d'aquell altre, de les seves capacitats, dels seus 
límits, de les seves qualitats... Quatre dies de gran profunditat i afecte a les persones i la 
Companyia, buscant conèixer més les persones que podrien liderar-la ... Quatre dies de 
veure que estàvem tots, tan diferents, tan diversos en tants aspectes, en una única cerca. 
Quatre dies també, de veure que aquest procés no el controlàvem nosaltres: és massa 

"Tan diferents, tan diversos en tants aspectes, en una única cerca". 
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complex, sembla que no pugui dur a bon port... i per això necessitàvem bons temps de 
pregària en comú, i també estones personals de pregària en una capella, davant el 
Santíssim... 
  
L'elecció  
I arriba el dia de l'elecció, el moment de deixar de banda la frenètica activitat dels dies 
precedents, per posar-se en mans de Déu, per invocar l'Esperit que ens ha de conduir, i 
deixar-nos portar per Ell... Missa de l'Esperit Sant al matí, i en acabar, cap a l'aula, on 
després d'una breu i aclaridora xerrada sobre les actituds del discerniment, tenim una hora 
de pregària. En silenci, a estones amb els ulls tancats, altres mirant als companys en oració 
sincera, o alguna frase 
inspiradora dels punts 
d'oració del P. D'Souza... Jo 
anava mirant a estones, he de 
dir, a les persones que veia 
que podien ser els elegits: 
com pregaven, com estaven 
davant el Senyor, disposats... 
Sant Ignasi proposa que un 
arribi a l'aula encara sense 
haver tancat del tot la decisió. 
Això també costa de creure 
que es pugui fer, ja que 
suposa una gran llibertat interior, no aferrar-se a una decisió predeterminada, sinó estar 
fins l'últim moment obert al murmuri de l'Esperit. Jo ja veia que arribaria així, amb certa 
indiferència, a aquest moment. Creia que podria ser així, confiava. 
I el més impressionant del cas és que sí, que he començat l'oració amb indiferència entre 
alguns noms que havia explorat més profundament en les murmuratio. Però a poc a poc 
ha anat guanyant pes una convicció profunda, decidida, ferma, sense dubtar ni poder 
dubtar. Calia escoltar també, com deia el P. D'Souza, la saviesa de la resta d'electors, però 
naixia inesperadament una gran seguretat. 

  
Un sentit aplaudiment 
I les votacions han fluït molt més 
del que s'esperava... Davant les 
diverses possibilitats que hi havia, i 
la varietat de persones, 
sensibilitats, itineraris, com és 
possible que s'arribi tan fàcilment a 
un sentit aplaudiment, una alegria 
compartida, una consolació 
viscuda tan àmpliament? 
Sí, calia confiança, i el Senyor l'ha 
complert. 

Tenim un nou Pare General, ja no estem orfes d'aquest que ens ha d'acompanyar i indicar 
camins de futur... La Congregació General continua, i ha de proporcionar-li un equip i 
directrius per al futur, però un cop dissolta, li encomanarem la cura i impuls per als propers 
anys. Que el mateix Esperit que ens ha convidat a elegir-lo, l'acompanyi en aquesta difícil 
tasca que s'inicia avui." 

 
Cliqueu a la franja de color  

http://jesuites.net/tan-diferents-tan-diversos-en-tants-aspectes-en-una-unica-cerca-llorenc-puig-sj-ens-explica-la-seva
http://jesuites.net/tan-diferents-tan-diversos-en-tants-aspectes-en-una-unica-cerca-llorenc-puig-sj-ens-explica-la-seva
http://jesuites.net/tan-diferents-tan-diversos-en-tants-aspectes-en-una-unica-cerca-llorenc-puig-sj-ens-explica-la-seva
http://jesuites.net/tan-diferents-tan-diversos-en-tants-aspectes-en-una-unica-cerca-llorenc-puig-sj-ens-explica-la-seva
http://jesuites.net/tan-diferents-tan-diversos-en-tants-aspectes-en-una-unica-cerca-llorenc-puig-sj-ens-explica-la-seva
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A LOS PARTICIPANTES EN EL CAPÍTULO GENERAL  

DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS 

Sala Clementina | Jueves, 20 de octubre de 2016 

Queridos hermanos: 

Les doy la bienvenida y agradezco al Padre 
general las amables palabras que me ha 
dirigido en nombre de toda la familia 
Agustino-Recoleta. Y como él mismo 
decía, para este 55 Capítulo general, han 
tomado como lema una oración que sale 
de lo más íntimo del corazón de san 
Agustín: «Toda nuestra esperanza está en 
tu gran misericordia. Danos lo que mandas 
y manda lo que quieras» (Confesiones, 
10,29,40). 

Esta invocación nos conduce a 
ser hombres de esperanza, o sea con 
horizontes, capaces de poner toda nuestra 
confianza en la misericordia de Dios, 

conscientes de que somos incapaces de afrontar sólo con nuestras fuerzas los retos que 
el Señor propone. Nos sabemos pequeños e indignos; pero en Dios está nuestra seguridad 
y alegría; él jamás defrauda y él es quien por caminos misteriosos nos conduce con amor 
de Padre. 

En este Capítulo general han querido revisar y poner ante Dios la vida de la Orden, con 
sus anhelos y desafíos, para que sea él quien les dé luz y esperanza. Para buscar la 
renovación y un impulso se necesita volver a Dios, y pedirle: «Danos lo que mandas». 
Pedimos el mandamiento nuevo que Jesús nos dio: «Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado» (Jn 13,34); es lo que nosotros le imploramos que nos dé: su amor para ser 
capaces de amar. Dios nos da de muchas maneras este amor; Dios siempre nos está 
dando este amor y se hace presente en nuestra vida. Miramos al pasado y damos gracias 
por tantos dones recibidos. Y este recorrido histórico hemos de hacerlo de la mano del 
Señor, porque él es quien nos da la clave para interpretarlo; no se trata de hacer historia 
sin más, sino descubrir la presencia del Señor en cada acontecimiento, en cada paso de la 
vida. El pasado nos ayuda a volver de nuevo al carisma y a degustarlo en toda su frescura 
y entereza. También nos da la posibilidad de subrayar las dificultades que han surgido y 
cómo han sido superadas, para poder enfrentar los retos actuales, mirándose al futuro. 
Este camino junto a Jesús se convertirá en oración de acción de gracias y en purificación 
interior. 

La memoria agradecida de su amor en nuestro pasado nos impulsa a vivir el presente con 
pasión y de manera cada vez más valiente; entonces sí podemos pedirle: «Manda lo que 
quieras». Pedir esto implica libertad de espíritu y disponibilidad. Dejarse mandar por Dios 
significa que él es el patrón de nuestra vida y no hay otro; y bien sabemos que, si Dios no 

Capítol general 
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ocupa el lugar que le corresponde, 
otros lo harán por él. Y cuando el 
Señor está en el centro de nuestra 
vida todo es posible; no cuenta ni 
el fracaso ni algún otro mal, 
porque él es quien está en el 
centro, y es él quien nos dirige. 

En este momento de modo 
especial, nos pide que seamos 
sus «creadores de comunión». 
Estamos llamados a crear, con 
nuestra presencia en medio del 
mundo, una sociedad capaz de 
reconocer la dignidad de cada 
persona y de compartir el don que 
cada uno es para el otro. Con 
nuestro testimonio de comunidad 
viva y abierta a lo que nos manda 
el Señor, a través del soplo de su 
Espíritu, podremos responder a 
las necesidades de cada persona 
con el mismo amor con el que Dios 
nos ha amado. Tantas personas 
están esperando que salgamos a su encuentro y las miremos con esa ternura que hemos 
experimentado y recibido de nuestro trato con Dios. Este es el poder que llevamos, no el 
de nuestros propios ideales y proyectos; sino la fuerza de su misericordia que trasforma y 
da vida. 

Queridos hermanos, los invito a mantener con espíritu renovado el sueño de san Agustín, 
de vivir como hermanos «con un solo corazón y una sola alma» (Regla 1, 2), que refleje el 
ideal de los primeros cristianos y sea profecía viviente de comunión en este mundo nuestro, 
para que no haya división, ni conflictos ni exclusión, sino que reine la concordia y se 
promueva el diálogo. Pongo bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María, las 
intenciones y proyectos de la Orden, para que los oriente y proteja. Y no se olviden de rezar 
por mí, y trasmitan mi bendición a toda la familia Agustino-Recoleta. Muchas gracias. 
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CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Instrucción Ad resurgendum cum Christo 
acerca de la sepultura de los difuntos 

y la conservación de las cenizas en caso de cremación 

1 . Para resucitar con Cristo, es necesario morir con 
Cristo, es necesario «dejar este cuerpo para ir a 
morar cerca del Señor»(2 Co 5, 8). Con la 
Instrucción Piam et constantem del 5 de julio de 
1963, el entonces Santo Oficio, estableció que «la 
Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre 
de sepultar el cadáver de los difuntos», pero 
agregó que la cremación no es «contraria a 
ninguna verdad natural o sobrenatural» y que no se 
les negaran los sacramentos y los funerales a los 
que habían solicitado ser cremados, siempre que 
esta opción no obedezca a la «negación de los 
dogmas cristianos o por odio contra la religión 
católica y la Iglesia»[1]. Este cambio de la disciplina 
eclesiástica ha sido incorporado en el Código de 
Derecho Canónico (1983) y en el Código de 
Cánones de las Iglesias Orientales (1990). 

 Mientras tanto, la práctica de la cremación se ha 
difundido notablemente en muchos países, pero al 
mismo tiempo también se han propagado nuevas 
ideas en desacuerdo con la fe de la Iglesia. Después de haber debidamente escuchado a 
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo 
Pontificio para los Textos Legislativos y muchas Conferencias Episcopales y Sínodos de 
los Obispos de las Iglesias Orientales, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha 
considerado conveniente la publicación de una nueva Instrucción, con el fin de reafirmar 
las razones doctrinales y pastorales para la preferencia de la sepultura de los cuerpos y 
de emanar normas relativas a la conservación de las cenizas en el caso de la cremación. 

2. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de la fe cristiana, predicada como 
una parte esencial del Misterio pascual desde los orígenes del cristianismo: «Les he 
trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. 
Se apareció a Pedro y después a los Doce» (1 Co 15,3-5). 

Por su muerte y resurrección, Cristo nos libera del pecado y nos da acceso a una nueva 
vida: «a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos… también 
nosotros vivamos una nueva vida» (Rm 6,4). Además, el Cristo resucitado es principio y 
fuente de nuestra resurrección futura: «Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia 
de los que durmieron… del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos 
revivirán en Cristo» (1 Co 15, 20-22). 

Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que 
nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En el Bautismo, de hecho, hemos sido 

Instrucció Ad resurgendum cum Christo 

http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-56-1964-ocr.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn1
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sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo y asimilados sacramentalmente a él: 
«Sepultados con él en el bautismo, con él habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, 
que le resucitó de entre los muertos» (Col2, 12). Unidos a Cristo por el Bautismo, los 
creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado (cf. Ef 2, 6). 

Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La visión cristiana de la 
muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia: «La vida de los que en 
ti creemos, Señor, no termina, se transforma: y, al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo»[2]. Por la muerte, el alma se separa del 
cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo 
transformado, reuniéndolo con nuestra alma. También en nuestros días, la Iglesia está 
llamada a anunciar la fe en la resurrección: «La resurrección de los muertos es esperanza 
de los cristianos; somos cristianos por creer en ella»[3]. 

3. Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que 
los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares 
sagrados[4]. 

En la memoria de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, misterio a la luz del cual 
se manifiesta el sentido cristiano de la muerte[5], la inhumación es en primer lugar la forma 

más adecuada para 
expresar la fe y la 
esperanza en la 
resurrección corporal[6]. 

La Iglesia, como madre 
acompaña al cristiano 
durante su peregrinación 
terrena, ofrece al Padre, en 
Cristo, el hijo de su gracia, 
y entregará sus restos 
mortales a la tierra con la 
esperanza de que 
resucitará en la gloria[7]. 

Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección 
de la carne[8], y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante 
de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia[9]. No puede permitir, por lo tanto, 
actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como 
anulación definitiva de la persona, o como momento de fusión con la Madre naturaleza o 
con el universo, o como una etapa en el proceso de re-encarnación, o como la liberación 
definitiva de la “prisión” del cuerpo. 

Además, la sepultura en los cementerios u otros lugares sagrados responde 
adecuadamente a la compasión y el respeto debido a los cuerpos de los fieles difuntos, 
que mediante el Bautismo se han convertido en templo del Espíritu Santo y de los cuales, 
«como herramientas y vasos, se ha servido piadosamente el Espíritu para llevar a cabo 
muchas obras buenas»[10]. 

Tobías el justo es elogiado por los méritos adquiridos ante Dios por haber sepultado a los 
muertos[11], y la Iglesia considera la sepultura de los muertos como una obra de 
misericordia corporal[12]. 

Por último, la sepultura de los cuerpos de los fieles difuntos en los cementerios u otros 
lugares sagrados favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de los 
familiares y de toda la comunidad cristiana, y la veneración de los mártires y santos. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn2
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn3
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn4
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn5
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn6
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn7
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn8
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn9
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn10
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn11
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn12
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Mediante la sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias o en las áreas a 
ellos dedicadas, la tradición cristiana ha custodiado la comunión entre los vivos y los 
muertos, y se ha opuesto a la tendencia a ocultar o privatizar el evento de la muerte y el 
significado que tiene para los cristianos. 

4. Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la 
cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta 
del fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la 
cremación del cadáver no toca 
el alma y no impide a la 
omnipotencia divina resucitar el 
cuerpo y por lo tanto no 
contiene la negación objetiva de 
la doctrina cristiana sobre la 
inmortalidad del alma y la 
resurrección del cuerpo[13]. 

La Iglesia sigue prefiriendo la 
sepultura de los cuerpos, 
porque con ella se demuestra 
un mayor aprecio por los 
difuntos; sin embargo, la 
cremación no está prohibida, «a 
no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana»[14]. 

 En ausencia de razones contrarias a la doctrina cristiana, la Iglesia, después de la 
celebración de las exequias, acompaña la cremación con especiales indicaciones 
litúrgicas y pastorales, teniendo un cuidado particular para evitar cualquier tipo de 
escándalo o indiferencia religiosa. 

5. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, 
por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si 
es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad 
eclesiástica competente. 

Desde el principio, los cristianos han deseado que sus difuntos fueran objeto de oraciones 
y recuerdo de parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se convirtieron en lugares de 
oración, recuerdo y reflexión. Los fieles difuntos son parte de la Iglesia, que cree en la 
comunión «de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos 
y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola 
Iglesia»[15]. 

La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de 
sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de la comunidad 
cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, 
que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como 
prácticas inconvenientes o supersticiosas. 

6. Por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la conservación de las 
cenizas en el hogar. Sólo en casos de graves y excepcionales circunstancias, 
dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, el Ordinario, de acuerdo con 
la Conferencia Episcopal o con el Sínodo de los Obispos de las Iglesias Orientales, puede 
conceder el permiso para conservar las cenizas en el hogar. Las cenizas, sin embargo, no 
pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto 
y condiciones adecuadas de conservación. 
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7. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la 
dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o 
la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en 
otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden 
invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la 
cremación. 

 8. En el caso de que el 
difunto hubiera 
dispuesto la cremación y 
la dispersión de sus 
cenizas en la naturaleza 
por razones contrarias a 
la fe cristiana, se le han 
de negar las exequias, 
de acuerdo con la norma 
del derecho[16]. 

El Sumo Pontífice 
Francisco, en audiencia 
concedida al infrascrito 
Cardenal Prefecto el 18 

de marzo de 2016, ha aprobado la presente Instrucción, decidida en la Sesión Ordinaria 
de esta Congregación el 2 de marzo de 2016, y ha ordenado su publicación. 

Roma, de la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 15 de agosto de 2016, 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. 

GerhardCard. Müller 
Prefecto 

+Luis F. Ladaria, S.I. 
Arzobispo titular de Thibica 

Secretario  

 

 
[1] Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, Instrucción Piam et constantem (5 de julio 
de 1963): AAS 56 (1964), 822-823. 
[2] Misal Romano, Prefacio de difuntos, I. 
[3] Tertuliano, De resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921. 
[4] Cf. CIC, can. 1176, § 3; can. 1205; CCEO, can. 876, § 3; can. 868. 
[5] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1681. 
[6] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300. 
[7] Cf. 1 Co 15,42-44; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1683. 
[8] Cf. San Agustín, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 628. 
[9] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 14. 
[10] Cf. San Agustín, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627. 
[11] Cf. Tb 2, 9; 12, 12. 
[12] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300. 
[13] Cf. Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, Instrucción Piam et constantem (5 de 
julio de  1963): AAS 56 (1964), 822. 
[14] CIC, can. 1176, § 3; cf. CCEO, can. 876, § 3. 
[15] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 962. 
[16] CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3. 
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Francisco: ‘Los consagrados son faceta integrada en el cuerpo de la Iglesia’ 

El Santo Padre ha pedido a los vicarios episcopales y delegados para la vida consagrada 
una atención especial a las “monjas contemplativas” 

28 OCTUBRE 2016 ROCÍO LANCHO GARCÍAEL PAPA FRANCISCO 

(ZENIT – Ciudad del Vaticano).- El papa Francisco, en el encuentro con los participantes 
del Congreso Internacional para 
vicarios episcopales y delegados 
para la vida consagrada, ha 
reflexionado sobre tres puntos 
concretos: la vida consagrada en 
la Iglesia particular, creación de 
nuevos Institutos de vida 
consagrada y relaciones mutuas. 

El Papa ha animado a los 
pastores y a los presentes a que 
“manifiesten una preocupación 
especial” en el promover en sus 
Iglesias “los diferentes carismas, 
tanto antiguos como nuevos”, a 

estar “cerca de los consagrados” con “ternura y amor” y a enseñar al “Pueblo de Dios el 
valor de la vida consagrada”. 

Asimismo, ha recordado que la “justa autonomía y la exención no se pueden confundir 
con el aislamiento y la independencia”. Hoy más que nunca –ha precisado– es necesario 
vivir la autonomía y la exención adecuada, en los Institutos que lo tengan, en estrecha 
relación con la inserción, de tal forma que la libertad carismática y la católica de la vida 
consagrada se expresan también en el contexto de la Iglesia particular. 

Además, recuerda que los pastores están llamados a respetar, sin manipular, “la 
pluridimensionalidad que constituye la Iglesia y a través de la cual la Iglesia se 
manifiesta”. Los consagrados, por su parte, deben recordar que no son “un patrimonio 
cerrado” sino “una faceta integrada en el cuerpo de la Iglesia, atraída hacia el centro, que 
es Cristo”. 

En segundo lugar ha reflexionado sobre la creación de nuevos Institutos. El Espíritu –ha 
observado el Papa– no cesa de soplar donde quiere y cuando quiere. Pero, ha recordado 
que siendo responsabilidad del obispo diocesano discernir y reconocer la autenticidad de 
los dones carismáticos y erigir en la diócesis institutos de vida consagrada, eso no pude 
hacerse “sin un sereno y adecuado discernimiento” que tenga en cuenta “la originalidad 
del carisma”, “su dimensión profética”, “su inserción en la vida de la Iglesia particular”, “la 
comunión afectiva y efectiva con esta y con la Iglesia universal”, “el compromiso para la 
evangelización, también en su dimensión social”. 

Además se debe verificar que el fundador o la fundadora muestren “madurez eclesial”, 
con “una vida que no contradiga la acción del Espíritu Santo suscitador de los carismas”, 
y que tales carismas puedan armonizarse adecuadamente “en la comunión eclesial”. En 
esta misma línea, el Pontífice ha recordado la obligación de consultar siempre 

Papa Francesc als delegats episcopals per a la vida consagrada 

https://es.zenit.org/articles/author/rociolancho-garcia/
https://es.zenit.org/articles/author/rociolancho-garcia/
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previamente a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica. 

El Santo Padre también ha advertido de que en el momento de erigir un nuevo instituto 
“no podemos pensar solo en la utilidad para la Iglesia particular”. Por eso ha pedido a los 

pastores que consideren que 
en ese momento “asumen una 
responsabilidad en nombre de 
la Iglesia universal” desde el 
momento en el que tal instituto 
será destinado a crecer y a salir 
de los confines de la diócesis 
que lo ha visto nacer. Del 
mismo modo ha recordado que 
es necesario considerar con 
prudencia el deber de “dar la 
adecuada formación a los 
candidatos”. 

Finalmente, el Santo Padre ha hecho referencia a las “relaciones mutuas” que los 
presentes desarrollan entre los pastores y los consagrados. Tema que será abordado 
durante el congreso. 

El Papa ha precisado que “no existen relaciones mutuas allí donde algunos mandan y 
otros se someten, por miedo o conveniencia”. Hay, sin embargo — ha reconocido 
Francisco– relaciones mutuas donde se cultiva el diálogo, la escucha respetuosa, la 
hospitalidad recíproca, el encuentro y el conocimiento, la búsqueda compartida de la 
verdad, el deseo de fraterna colaboración por el bien de la Iglesia, que es “casa de 
comunión”. Y todo esto “es responsabilidad tanto de los pastores como de los 
consagrados”, ha explicado el Santo Padre. 

Para concluir el discurso, el Santo Padre ha pedido a los presentes una atención especial 
a las “monjas contemplativas”. La Iglesia necesita “estos faros que indican la ruta para 
llegar al puerto”, “estas antorchas que 
acompañan el camino de los hombres 
y de las mujeres en la noche oscura del 
tiempo”, “estos centinelas de la 
mañana que anuncian el surgir del sol”. 

De este modo, el Pontífice les ha 
pedido que las acompañen “con afecto 
fraterno” tratándolas siempre “como 
mujeres adultas”, respetando “sus 
propias competencias, sin 
interferencias indebidas”. Además, ha 
advertido de que centrar toda la 
atención en un solo elemento, por 
importante que sea como es el caso de la clausura o la autonomía, “podría conducir a un 
desequilibrio vital que tendría tristes consecuencias para la vida de estas hermanas”.  

Y así, el Santo Padre ha exhortado a que amen la “vida consagrada” y que la den a 
conocer “en profundidad”. También les han pedido que construyan las relaciones mutuas 
a partir de la eclesiología de comunión, desde el principio de la coexistencialidad, de la 
adecuada autonomía que se refiere a los consagrados. 

 



  
 
 

    22 | 41 

 

 

Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya 

(La Bisbal d'Empordà, 1954) Escriptor, poeta i col·laborador habitual en diversos mitjans 
de comunicació. La religió és un tema habitual de reflexió, que queda reflectit en articles, 
conferències i també en el llibre "Creients i no creients. Junts cerquem un món millor" 
juntament amb Francesc Torralba i Melchor Sánchez de Toca. 
 

05/10/2016  
 
Catalunya és un dels països més 
secularitzats del món. 
Fa anys, en una conferència als capellans 
de Girona, vaig intentar explicar per què 
es va produir la laïcització radical de 
Catalunya. Un procés semblant al de 
Bèlgica i Holanda, caracteritzat per 
l’abandonament de la pràctica religiosa i 
per la paradoxal pervivència de 
l’anticlericalisme, quan de clericalisme ja 
no n’hi ha. 

 
Té a veure amb la vostra experiència personal.  
La generació anterior i la nostra tot darrere vam viure el procés de substitució de la religió 
per la política. Aleshores el compromís polític responia a un imperatiu ètic i implicava un 
compromís cívic (res a veure amb el professionalisme partidista d’ara). Una part de 
l’Església, la més compromesa, però també la més determinant des del punt de vista de la 
influència ètica i cultural, es preocupava per la classe obrera, pels desafavorits, pels més 
pobres; i estava arrelada al país, a la llengua. Passar del compromís religiós al polític, que 
en aquells moments era arriscat, va ser una evolució sense entrebancs, que, en el meu 
cas, com en molts altres, venia impulsada pels dubtes que el marxisme, el materalisme 
filosòfic imperant a la universitat, va anar projectant sobre la fe heretada dels pares.  
Vaig viure una ruptura amb la vivència religiosa en el context d’un lliurament total a la 
política, un lliurament generós, molt propi d’aquells anys, que responia a directament a la 
llavor ètica del cristianisme. Per viure la fe cristiana radicalment ens acostàvem al 
socialisme i, en el camí d’aquest compromís, el socialisme ens empenyia a deixar de ser 
cristians. 
 
Què hem perdut socialment amb aquesta substitució? 
Socialment hi hem perdut moltes coses. Una d’elles és, per exemple, la contenció. En 
podria dir submissió, però aquest concepte té una connotació musulmana que ens 
allunyaria del concepte bíblic i cristià al qual jo em remeto. La idea és que formem part 
d’alguna cosa que depassa el nostre desig, les nostres il·lusions, les nostres capacitats. 
Parlo de la consciència dels límits humans, en el context del reconeixement de la grandesa 
del món i de l’univers, en el context del reconeixement d’un sentit superior a les dèries i 
passions individuals. Aquesta consciència et permet acceptar amb naturalitat l’existència 
d’alguna cosa que et depassa i et supera. Aquesta consciència permet viure sense el típic 
neguit o malestar contemporani els límits que l’altre imposa, que la natura imposa, que la 
realitat imposa. Certament, aquesta acceptació dels límits ha estat manipulada 
històricament per poders i jerarquies. La religió que estructura orgànicament la consciència 
dels límits humans i l’acceptació d’una realitat superior pot ser usada, ha estat usada com 

Antoni Puigverd: “Sense religió, la humanitat perd la contenció” 
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a coartada de tota mena de poders mundans... però això no invalida la importància del 
sentit dels límits de la nostra condició humana. Quan desapareix aquesta consciència, no 
hi ha res que contingui els desigs individuals. I per això en el món contemporani, que rebutja 
la idea del límit i que postula l’imperi del desig individual, la política (en tots els seus 
corrents: nacionalisme, liberalisme, neomarxisme) tendeix a formular-se en termes 
estrictament ideològics. Uns termes que, de tant abstractes, esde venen de seguida 
extremismes o fonamentalismes. Les ideologies contemporànies són màscares, de fet. 
Màscares que destil·len els valors més comuns d’avui: l’hedonisme, és a dir, la recerca 
obsessiva de plaer; i el nihilisme, és a dir, un descreïment cínic, una profunda indiferència 
per tot, començant per les persones. 

 
Igual que el nacionalcatolicisme… 
El nacionalcatolicisme també era un 
extremisme que negava l’altre, però en canvi 
un corrent molt viu del catolicisme català no 
ho era. A partir de les festes de l’entronització 
de la Mare de Déu de Montserrat del 1947, la 
part més dinàmica de l’església catalana 
advocava per la reconciliació entre els 
germans que es van enfrontar a la guerra 
civil, amb una actitud molt generosa, amb 
esperit de diàleg i coneixença.  
Aquell catolicisme tenia un pes decisiu en els 
debats culturals, era un ferment viu de la vida 
col·lectiva, un espai de trobada, una 
plataforma de diàleg amb els corrents 
intel·lectuals més rupturistes, un refugi per a 
l’antifranquisme, una empara per a la classe 
obrera. L’església catalana ho impregnava 
tot. El nacionalcatolicisme era fort però havia 
perdut la batalla cultural i ideològica. 
L’evolució d’aquell cristianisme dialogant i 
fraternal en ideologisme polític convencional 
ha deixat pràcticament sense alè el 
catolicisme català. Ara, a Catalunya, es fa 
molt difícil un espai de diàleg i de trobada, 
encara que molts corrents facin bandera 

d’aquests valors. A vegades tens la sensació que els valors de la fraternitat i la llibertat, 
completament abstractes, te’ls voldrien fer entrar a cops. 
 
Aquesta transformació de l’església catalana i espanyola en ideologies no és general 
al nostre entorn? 
L’església catalana i espanyola han estat protegides fins fa uns 25 anys. Per això tenen 
tantes dificultats per enfrontar-se al nou anticlericalisme i a la indiferència religiosa general. 
En canvi, l’església francesa s’ha hagut d’espavilar des de finals del segle XVIII. El 
catolicisme francès és molt intel·ligent, amb molta arrel cultural (a més dels corrents 
pietosos, tradicionalistes, etc…) Encara que també tingui enemics, a França hi ha un 
corrent catòlic molt intel·ligent. S’hi troben escriptors i pensadors molt potents. Per això 
queden encara espais de diàleg on floreix la riquesa del debat Tant a Catalunya com a 
Espanya és impossible l’aparició d’una novel·la com El Regne, d’Emmanuel Carrère. 
Novel·la extraordinària, i també inquietant. El risc que té la cultura catòlica a França és 
esdevenir només cultura literària, però quina cultura literària! Això aquí és impossible. Estic 

http://www.anagrama-ed.es/libro/llibres-anagrama/el-regne/9788433915214/LA_13
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llegint Gaspar, Melchor, Baltasar..., de Michel Tournier, que és una meravella. Imagina la 
vida, les dèries i els anhels dels tres reis. Llibres com els seus són impensables aquí i ara. 
La generació d’Espriu sí que ho podia fer; la de Baltasar Porcel ja no ho va voler. El tall 
comença amb ells. 
 
Per tant, podem equiparar l’evolució de l’església catalana i l’espanyola? 
A Catalunya hi ha hagut intents de crear una cultura catòlica preparada i culta. Montserrat 
ho ha intentat però no aconsegueix impregnar el conjunt de la cultura. Personatges com 
Vilaseca i Marcet i editorials com Nova Terra treballaven un catolicisme obert, d’inspiració 
francesa, però en un moment donat, cap a final del franquisme, van fer una mutació cap a 
la política i pràcticament desapareix: deixa de tenir impacte.  
Pel que fa a l’església espanyola, malgrat Tarancón i tots els esforços de reconciliació 
política, el gruix es va mantenir en el tradicionalisme i amb Joan Pau II es va trobar una 
justificació de la posició més ultraconservadora. El llarg pontificat de Joan Pau II va donar 
ales al catolicisme català que s’havia malfiat o mirava amb reticència el compromís polític 
i cultural de l’església. Un corrent que pugna per trobar l’especificitat eclesial, però que 
sovint es converteix en ferment d’altres formes ideològiques: neoconservadorisme. És un 
corrent que entenc i respecto però que tendeix a l’aïllament. 
 
 I a Catalunya sorgeix un anticlericalisme contra una església poc clerical.  
Les manifestacions eclesiàstiques de la conferència episcopal molt coincidents amb les 

posicions més dretanes han 
servit d’estímul a 
l’anticlericalisme tant el 
madrileny (més polititzat: 
Podemos) com el català (més 
transversal i amb tendència a 
l’irònic menyspreu: Polònia). No 
m’estranya que hagi passat 
entre els qui no han conegut 
l’església catalana conciliar, 
però aquest anticlericalisme 
també s’ha escampat entre els 
que en provenen, l’havien 
coneguda i segurament se 
n’havien beneficiat. Per mi, 

aquest comportament és incomprensible. L’Església catalana ha fet un intent de ser 
francesa però no ho ha aconseguit. L’obertura al diàleg ha esdevingut la negació de la 
pròpia opció, amb vergonya. Com a exemple, sectors com Església Plural només fan 
declaracions sobre l’església quan els bisbes no coincideixen amb el discurs dominant de 
la societat catalana. 
 
I això és específic de Catalunya? 
A la regió de Bolonya hi ha una tradició d’esquerres molt forta. El bisbat va fer un estudi 
preguntant-se per què aquella regió la pràctica religiosa era la més baixa d’Itàlia. I es van 
adonar que quan l’església feia discurs i pràctica coincident amb el discurs progressista era 
molt aplaudida: l’acció de Càritas, per exemple. Però quan l’Església acomplia la seva 
missió, en parlar de Déu, en assenyalar els límits de la humanitat, aleshores era mal vista, 
molt criticada. Això els portava a avergonyir-se de la seva especificitat. És el primer pas a 
la irrellevància. Reconèixer la superioritat moral de la ideologia dominant. Hi ha molts 
catòlics que tenen vergonya de manifestar-se com a tals. 
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Davant d’aquest catolicisme avergonyit, hi ha altres grups, tant catòlics com 
musulmans i evangèlics, amb una presència pública creixent. Quin paper han de tenir 
la religió en la societat? Com s’ha de regular? 
No crec que es pugui regular. La humanitat avança a batzegades d’acord amb dos principis: 
la realitat inevitable i les hegemonies ideològiques. No sé què s’ha de fer, però analitzo què 
passa. 1. Desapareix el catolicisme. 2. L’Islam creix i serà molt fort. Ara té una força 
imprecisa perquè no s’ha consolidat encara. La primera generació sempre és molt discreta 
mentre que la segona s’expressarà amb força el seu pes demogràfic, que serà molt decisiu 
no només per nombre sinó perquè es trobarà una societat de mantega. Faig servir el símil 
de la simitarra i la mantega no només perquè un sector de l’islam és violent, sinó perquè la 
cultura islàmica és contundent davant la tebior. Ho he escrit com a símbol de la seva 
expansió en el nostre món tou. De seguida ocupen espais de visibilitat forts. 3. El món 
extrem oriental s’expandeix a través de l’interès mercantil i comercial, i no es preocupa 
gaire de la fe. 4. I finalment caldrà veure els cristians ortodoxos, que mantenen uns forts 
vincles amb la tradició. 
 
I com us imagineu que es resoldrà?  
 La societat catalana haurà de negociar amb l’islam, i ho farà com fins ara amb concessions, 
acomplexats com l’Església catòlica, concedint a l’Islam coses que no s’havien transigit fins 

ara. Vegem el cas de 
Rotterdam, que van 
aconseguir que en el 
teatre principal es dividís 
la platea en butaques per 
a homes i per a dones. 
Com s’hi ha arribat? 
Determinats regidors 
musulmans van posar 
algunes condicions com 
aquesta en el pacte de 
govern. Quan es parla de 
l’extrema dreta a Holanda 
i Bèlgica no s’explica 

aquesta part, i ens hem de preguntar si són expressions d’extrema dreta o si són 
manifestacions d’una certa afirmació cultural de gent que no vol perdre les seves tradicions. 
 
I hi ha cap alternativa? 
No s’ha de tractar els musulmans amb paternalisme, com si fossin nens que no ens 
poguessin entendre. Jo els considero persones intel·ligents i, en el meu entorn personal, 
entro en polèmica amb ells. Jo els interpel·lo sobre el fons ètic de la seva religió quan hi ha 
atemptats que apel·len a la paraula Al·là. Des de Filipines fins aquí es produeix una 
constant de violència i jo els pregunto per què. Em responen que Al·là no és un Déu de 
guerra. I jo els contesto, per què no us oposeu més decisivament a tota aquest devessall 
de sang? Per què no us manifesteu contra la manipulació bèl·lica de l’islam com els catòlics 
de tot el món es van manifestar contra la guerra a Iraq? 
Jo entenc que s’ha de discriminar positivament el feble, i que als musulmans se’ls ha 
d’acollir fraternalment. Però alhora crec que se’ls de tractar com tractem a qualsevol altre 
ciutadà. Per exemple, davant de tantes manifestacions quotidianes de masclisme, per què 
no els interpel·lem amb més claredat? 
 
Ben mirat, els musulmans adopten valors propis de la societat on s’estableixen: 
majoritàriament assumeixen valors laïcistes a França, a Catalunya es mostren 
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partidaris de la cooperació interreligiosa, etc. En canvi, plantegeu l’Islam com una 
força que no acceptarà consens. 
Nosaltres estem assistint al principi d’un fenomen, mentre França i altres països europeus 
passen per terceres i quartes generacions i han estat agents colonitzadors de primer ordre. 
La primera generació sempre és molt diferent. A França veurem com es desenvolupa. Estat 
Islàmic i AlQaeda han portat unes brases que cremen de fa temps a Pròxim Orient, passa 
pel Nord d’Àfrica i el Sahel i acabarà arribant. Tot just comença a manifestar-se. Fixem-nos 
que els autors dels atemptats francesos i anglesos són nacionals, i no justament marginats 
depauperats. Això és molt inquietant, encara que també es doni l’altra cara de la moneda, 
com l’alcalde musulmà de Londres. Una cosa no treu l’altra. No n’hi ha prou que alguns 
imams facin declaracions pacificadores. Es paternalisme no atrevir-se a qüestionar la religió 
de Mahoma en una Europa on fa més d’un segle que Nietzsche va qüestionar ben 
àcidament la de Crist. 
 
 Qui té la responsabilitat de revertir-ho? El conjunt 
de les religions, els intel·lectuals, l’escola? 
L’escola com a generadora de discurs no m’agrada. 
Hauria de ser la societat amb els instruments que té, 
com els mitjans de comunicació. S’hauria de promoure 
un debat públic sobre aquestes qüestions. Potser 
caldria donar més visibilitat als líders musulmans i 
alhora interpel·lar-los més i abandonar amb ells 
l’actitud hiperprotectora i paternalista. Els canvis 
socials es produeixen batzegades. La societat 
catalana nega la realitat i algun dia ens hi haurem 
d’enfrontar. 
 
Al cap i a la fi, les religions tenen un element comú 
de pau i austeritat.  
Estic en recerca de la fe i hi estic interessat. El 
cristianisme que vaig redescobrint és específicament 
diferent de les altres religions (bo i admetent que no sé 
gaire res a fons de les religions orientals). El cristianisme és una religió de pobres, però no 
m’atreviria a dir-ho de les altres. Fraternitat universal, parar la galta, reconeixement de 
l’altre fins i tot quan no et reconeixen. El cristianisme és un fenomen insòlit i inèdit en la 
humanitat i que ha contribuït als millors canvis de la humanitat, sense oblidar que també ha 
comès gravíssims errors històrics i que sovint ha negat el seu propi discurs. Però el 
despreniment sense límits i la fraternitat universal són filles de l’especificitat cristiana. 
 
En una formació sobre diversitat religiosa, un alumne estranger ens va fer adonar 
que durant dos dies havíem parlat de religions, i fins i tot havíem visitat dos centres 
de culte, i en cap moment s’havia parlat de Déu.  
La generació anterior a la meva va agafar la destral i es va carregar 2.000 anys d’història. 
I amb orgull. Quin menyspreu tan gran pel passat! Gran part dels intel·lectuals catalans 
tenen una obsessió: no perdre el fil de l’actualitat. Una pruïja de l’actualitat. No perdre mai 
l’última moda. Això fa impossible la imprescindible tensió intel·lectual entre modernitat i 
tradició. 
 
Entrevista: Joan Gómez i Segalà 
 

Cliqueu a la franja de color 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Antoni-Puigverd
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Antoni-Puigverd
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Antoni-Puigverd
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Antoni-Puigverd
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Abram contempla atentament el cel en la nit fosca. Els punts lluminosos de les estrelles 
s’endinsen en el seu cor a través de la retina dels seus ulls. Com més obscuritat l’envolta, 
la visió s’amplia i descobreix noves espurnes de llum. Al seu interior ressonen les paraules 
divines: «Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la 
teva descendència» (Gn 15,5). No obstant això, els fets sembla que contradiuen les 
promeses. La vellesa s’acumula en la carn i Sara, la seva dona, ja no està en condicions. 
Ella li proposa que tingui relacions amb Agar, l’esclava, perquè tingui un fill, com així passa, 
que rep el nom d’Ismael. Aquest no és el camí per obtenir el fill de la promesa. Quan falla 
l’esperança, es busquen dreceres. Passen uns quants anys. La promesa roman 
incomplerta. Tot sembla perdut. En aquest moment, es produeix una nova trobada entre 
Déu i el patriarca. S’estableix una aliança nova, es repeteix la promesa de tenir un fill amb 
Sara, li canvia el nom i l’anomena Abraham i s’obre un futur de fecunditat. Es prosterna 
amb el rostre cap a terra, sense poder retenir el somriure, i pensa: «Encara pot tenir un fill, 
un home de cent anys? I Sara, que ja en té noranta, pot infantar?» S’acontenta amb Ismael, 
fruit de la seva programació, però Déu insisteix en la seva promesa. Isaac serà aquest fill. 
Anys més tard, quan tot sembla que discorre de la millor manera, rep la petició divina de 
sacrificar el seu fill. No li falten sobresalts. Compleix amb la indicació, però un àngel li atura 
la mà i Isaac es manté amb vida. 

Fecunditat de les comunitats envellides 
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N’hi ha prou d’anar a les misses dominicals i veure-hi 
les persones assistents. N’hi ha prou de veure la 
mitjana d’edat de les comunitats religioses. Cal que 
ens preguntem: les comunitats envellides encara 
poden ser fecundes? Les figures d’Abraham i Sara 
ens suggereixen tres actituds. 

Primera, esperar contra tota esperança. Confiar en 
la paraula de Déu contra tota evidència. Cal purificar 
les motivacions. Som a les mans de Déu. Com més 
fosca és la nit, més brillen les estrelles i més lluny hi 
veiem. El temps garbella l’esperança i la posa a 
prova. 

Segona, evitar subterfugis i sortides falses. La 
temptació permanent de complir les promeses divines al marge de Déu. Confiar en els 

propis recursos i en les pròpies 
planificacions. Mirar-se el melic i deixar de 
contemplar el cel. No serveix la reproducció 
assistida, tot i els nombrosos intents. 

Tercera, viure l’alegria de la fecunditat, 
però obrint-se a les noves purificacions 
que poden arribar. Existirà alguna 
proposta de sacrifici, quan menys ho 
pensem. Els camins de Déu són 

inescrutables. No 
s’espera una vegada 
per totes. Cal que 
visquem l’esperança 
cada dia, malgrat que 
gairebé tot condueixi al 
desànim. 

 

Molts dels nostres 
somnis es fan miques. 
En el misteri de Déu no 
ens serveixen els 
nostres paràmetres. 
L’envelliment és la 
nostra preocupació i la 
nostra creu, però sense 
ell encara seguiríem 
confiant en nosaltres 
mateixos en comptes 
de fer-ho en Déu. 

 
Lluís Serra Llansana 

Les comunitats 
envellides, 

encara poden ser 
fecundes? En 

quines 
condicions? 

Tenim sortides falses 
per asegurar-nos la 
supervivencia de la 

institució en comptes 
de buscar ser fidels a 
la crida del Senyor?  

Abraham ha de 
estar disposat a 

sacrificar el fill de 
la promesa. Quins 
sacrificis “contra 
tota esperança” 
estem cridats a 
realizar, encara 
que amenacin la 

nostra 
supervivencia?  
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Vaig assistir a Barcelona a la preestrena de la 
pel·lícula Luz de Soledad. Abans de la projecció, hi 
va haver intervencions del representant de Goya 
Producciones, del director Pablo Moreno i de dues 
actrius, Laura Contreras i Elena Furiase. A la 
platea, un grup nombrós de Serventes de Maria 
omplien diferents files de butaques, perquè el film 
explica la vida de Soledad Torres Acosta, la 
fundadora, canonitzada per Pau VI el 1970. Un 
públic entregat, però no fàcil, perquè qui coneix a 
fons la biografia de la santa es torna més exigent a 
l’hora de valorar-ne el resultat i alimenta més 
expectatives. Tres consideracions. 

Primera, les hagiografies (vides de sants) 
portades al cinema. Trobar el punt d’equilibri en 
una narració d’aquestes característiques no és 
fàcil. Es pot ser massa previsible, caure en tòpics 
de beateria, deshumanitzar els personatges. Si se 
sucumbeix a aquestes temptacions, el resultat 
queda reduït a un públic concret. Si es vol arribar a 
més destinataris sense trair-ne el contingut, el repte 
és gran. El cinema religiós, en general, avui no té gaire bona premsa. Molts tabús continuen 
vigents. El cinema espiritual gaudeix de millor predicament. 

Segona, una vocació de recerca i lliurament. Es tracta d’una fundació coral de vida 
religiosa. La Manuela s’incorpora com a última d’un grup de set al projecte del sacerdot 
Miguel Martínez Sanz. La Congregació, que té el seu inici el 15 d’agost del 1851, 
s’anomenarà «Serventes de Maria, Ministres dels Malalts». Ella es canvia el nom de 
Bibiana Antonia Manuela pel de Soledat. Abans havia desitjat ingressar en altres 
congregacions, però aquesta possibilitat de servei als malalts escurçava una espera que 
es feia innecessàriament llarga. El seu exemple i lideratge li van donar un protagonisme 
que no buscava. Ella, millor que ningú, rep el nom de fundadora. 

Tercera, una missió audaç, amb segell de gran anticipació. Cal que ens situem en la 
meitat del segle XIX. Dones que surten de casa a la nit a domicilis particulars per vetllar 
pels malalts resulta impensable. La idea de l’època és que les dones es quedin a casa i 
que no surtin de nit. A aquestes hores, només deambula pel carrer qui exerceix la 
prostitució. L’afany evangèlic, l’esperit de servei, l’acompanyament de les persones que 
pateixen... sintetitzen de manera admirable l’obra de misericòrdia de visitar els malalts. 
Sortien a hores intempestives a les perifèries del sofriment, quan el malalt és a les portes 
de la mort. Ahir, vivint opcions d’avantguarda. Avui, amb fidelitat creativa, continuen fidels 
al seu carisma. 

Els crèdits recorden que, al juny del 1915, trenta-sis Serventes de Maria van ser les 
primeres infermeres titulades a Espanya gràcies al Ministeri d’Instrucció Pública i Belles 
Arts. L’acció evangèlica ha d’anar acompanyada d’una preparació professional que 
garanteixi un servei de més qualitat. La disponibilitat com a actitud no dispensa de ser 
competents a la feina. Una altra mostra d’anticipació històrica digna d’encomi. 
 

Lluís Serra Llansana 

Luz de Soledad 
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M. Victòria Molins 

Celebrant els 20 anys de la 
comunitat de Teresianes al Raval 

 
Com cada mes, ens vam reunir els 
religiosos del Raval i de Ciutat Vella 
a celebrar la Eucaristia i sopar junts. 
Aquestes trobades ens han 
agermanat i unit en una gran amistat 
durant més de trenta anys.   
Les Teresianes, des de vam arribar 
al Raval i ens vam establir en un pis 
del Carrer de La Cera, hem pogut 

gaudir  d'aquestes trobades tan bones i eficaces, d' on han sortit iniciatives com Cintra, 
Benallar, Verdallar, etc. 
 
 Tots ens coneixem, ens estimem i ens ajudem mútuament. Quan una comunitat necessita 
un tipus d'ajuda per una persona i sap que allò ho pot trobar en l'associació que porta una 
altra comunitat, demana ajuda i, al contrari, recolza al que ho demana o necessita. 
Cada mes la trobada es fa al pis d'una d'aquestes comunitats que prepara la Eucaristia i el 
sopar amb molta il·lusió per tots els altres germans i germanes.  

Una trobada molt especial dels religiosos del Raval 
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Aquest mes, que és el que es celebra Santa Teresa, ens toca fer-ho a nosaltres i ho fem 
de la ma i ajuda de la Santa d'Àvila. Però l'any actual tenim un motiu especial per aquesta 

celebració: els 20 anys d'estança 
comunitària al carrer de la Cera. 
Amb aquest motiu vam preparar 
una "festa" una mica especial.  
Va començar l'Eucaristia amb 
una monició que explicava el 
motiu del nostre goig: "Ara fa 20 
anys vam començar aquesta 
aventura de viure al Raval, 
responent a un somni: una vida 
religiosa i comunitària amb un 
estil nou, i una presència 
significativa en el barri. Aquesta 

nit hem volgut celebrar-ho en primer lloc amb vosaltres, els nostres germans de les 
diferents comunitats del barri, amb els quals hem conviscut durant aquests 20 anys i dels 
quals hem rebut tant. Una Eucaristia d'acció de gràcies." 
 
El cant "A su hora y en su momento del grup Emmaús responia a aquest desig d'estar 
sempre atentes als signes dels temps i a saber esperar el moment en el qual les coses 
estan preparades per una decisió o actuació. El record de l'any 1996 en el qual, a la fi, -i 
després de les habituals dificultats que comporten les obres de Déu portades a terme per 
homes i dones- inauguràvem la nova comunitat, després de passar uns dies de recés i 
reflexió al monestir de les Benetes de Montserrat, per a pensar en el Projecte Comunitari 
que ens havia de portar a aquestes 20 anys transcorreguts del qual només tenim que donar 
gràcies a Déu.  
I, com un dels motius per a donar 
gràcies era, precisament, el haver 
conviscut  amb altres comunitats 
religioses  que tenen els mateixos 
ideals que nosaltres i amb les quals 
hem compartit tant de goigs i penes, 
tantes alegries com dificultats, ens 
hem acompanyat a donar el pas 
definitiu a la Casa del Pare, era 
important donar gràcies precisament 
en aquestes trobades de la 
comunitats de comunitats del Raval i 
Ciutat Vella. Era "a la seva  hora i en 
el seu moment" de tot el que hem 
viscut. 
Les lectures -del dia de la  festa de Santa Teresa. les vam comentar, com ho tenim per 
costum, entre tots. Vam pregar junts amb el Salm 88 repetint l'antífona:"¡Què gran és la 
misericòrdia del Senyor! ¡Què gran es l' amor de Déu!". 
 
El cant de "la letrilla" teresiana i un text de Santa Teresa, va posar fi a  la celebració i, vam  
oferir a cada comunitat una planta como a símbol de la vida que ha anat creixent i que 
volem que continuï  cultivant en cada una de las comunitats del Raval. 
Acabada l'Eucaristia, el sopar amb la famosa "pizza" de Mario, sempre esperada en les 
nostres trobades del carrer de la Cera, i tot el que amb molt cura havíem preparat per a 
l'ocasió.  
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 AL COSTAT DE LES PERSONS AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT 
 

 'SIN BUDA NO PODRÍA SER CRISTIANO' DE PAUL F. KNITTER 
 

10/11/2016 19:00 
Presentación de 'Sin Buda no podría ser cristiano', de Paul F. Knitter, en Barcelona 
El libro Sin Buda no podría ser cristiano, del teólogo norteamericano Paul F. Knitter 
(Fragmenta 2016) será presentat el jueves día 10 de noviembre, a les 19h, en la Casa de 
Espiritualidad Sant Felip Neri (C. de la Nena Casas 47) de Barcelona. Contará con las 
intervenciones de Berta Meneses, religiosa filipense y maestra zen, Albert Moliner, doctor 
en teología y diplomado en filosofía, que ha participado en la traducción de la obra, y el 
lama Thubten Wangchen, director de la Casa del Tibet de Barcelona. 
El acto será presentado por Ignasi Moreta, doctor en humanidades y editor de Fragmenta. 
Entrada libre. Aforo limitado. 
Transporte: FGC (Les Tres Torres) 

Actes, convocatòries, seminaris… 
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 TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA 
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 XII JORNADA DEL GRUP SANT JORDI:“DÉU: FILOSOFIA I CONVERSIÓ” 
 

XII Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció  
dels Drets Humans i dels Equips de Pastoral Política i Comunicació 

“Déu: filosofia i conversió” (12 de novembre 2016) 

 Programa 

09:00  Inscripció i acolliment. 
09:30  Inauguració de la Jornada 

 Benvinguda per part del president del Grup 
Sant Jordi, Josep Vaquer. 

 Intervenció del bisbe auxiliar de Barcelona i 
administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca, Sebastià Taltavull. 

 Inauguració oficial de la X Jornada.  
10:15 Record i semblança de Josep Maria Puigjaner i Julio Silvestre. 
 
10:30 Primera ponència titulada “Pensar Déu des de la filosofia, avui”, a càrrec 

de Josep Maria Esquirol, filòsof, professor de la Universitat de Barcelona, 
autor de “La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la proximitat”. 

11:30 Descans. Café.  
12:00 Segona ponència titulada “La conversió com a esdeveniment i la 

maduresa cristiana com a procés”, a càrrec de Xavier Morlans, promotor 
del mètode de primer anunci “Vine i Veuràs” i consultor del Pontifici Consell 
per a la promoció de la Nova Evangelització de la Santa Seu. 

 
13:00  Debat obert. Diàleg.  
14:00  Final de la sessió del matí. 
  Dinar. 
 
16:00 Taula rodona moderada per Glòria Barrete, periodista de CatalunyaReligió. 

Participaran: 
  Antonieta Mateus, directora del Col·legi Episcopal de Lleida, professora 

de la Universitat de Lleida; experta en la formació del laïcat. 
 Tomàs Padrós, professor del Col·legi Tecla Sala de l’Hospitalet de 

Llobregat i membre de l’equip laical de la iniciativa “Vine i veuràs”. 
 Susana Fernández, psicòloga clínica, agnòstica, treballa amb dones a la 

presó, dirigeix  programes terapèutics de ràdio en quatre presons de 
dones de Madrid i Castella. 

 Conxita Gómez, monja benedictina, majordoma del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat. 

17:30  Diàleg obert. 
18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant 

Jordi. 
18:45  Comiat. 
 

Queden pocs dies per a la XII Jornada del Grup Sant Jordi, que se celebrarà el dissabte 12 
de novembre. Si encara no ho has fet, i vols participar en la Jornada, només cal clicar 
a sobre de la següent paraula INSCRIPCIÓ   en color blau i subratllada, i s’obrirà un 
formulari. Al final d’emplenar els camps, s’ha de clicar el botó SUBMIT (ENVIAR) i en una 
nova pantalla apareix el missatge “Your response has been recorded” (s’ha registrat la 
vostra inscripció). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuTPuN8M2bLAFoIeDyLRmKKbt11PpaXcrmSqJsv5KHVunoHg/viewform
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XXIII JORNADA DE RELIGIOSES I RELIGIOSOS EN BARRIS OBRERS I 
POPULARS 
 

Germanes i germans,  
 Un any més us convoquem a la nostra, la vostra, XXIII Jornada de Religioses i Religi-
osos en barris obrers i populars de les diòcesis de Catalunya.  
Enguany aprofundirem en la qüestió de la immigració i el refugi. Ens ajudarà el je-
suïta Quim Pons qui, des de la seva experiència a la Fundació Migra Studium amb un 
compromís ferm i coherent entre la seva vocació-missió i la realitat d’immigració i refugi 
que estan patint milers i milers de persones, ens situarà en quina és aquesta realitat, quina 

és la crida que ens fa l’Evangeli 
per tal d’acollir-la i ens apuntarà 
quines resposta podem donar 
com a col·lectiu.  
Posteriorment tres persones 
compartiran el seu testimoni 
personal en una taula d’expe-
riències on recollirem tres punts 
de vista en relació a aquesta 
realitat: per part de l’Admi-
nistració, per part d’una entitat 
que hi treballa i alguna persona 
refugiada. Elles, a part de la 
seva experiència personal, 
compartiran també com veuen la 
implicació de la gent i el com 

creuen que ha de ser la resposta que podem o hauríem de donar des de la soci-etat.  
"La preocupació de les institucions i de la gent, tant aquí a Grècia com en altres paï-sos 
d'Europa, és comprensible i legítima. Però no hem d'oblidar que els immi-grants, abans 
que números, són persones, amb rostres, noms i històries. Europa és la pàtria dels 
drets humans i qualsevol que hi posi els peus hauria de poder com-provar-ho"  
"Voldria renovar avui la crida vehement a la responsabilitat i a la solidaritat davant d'u-na 
situació tan dramàtica. Molts dels refugiats que es troben en aquesta illa i en altres parts 
de Grècia estan vivint en unes condicions crítiques, en un clima d'ansietat i de por i de 
vegades de desesperació"  
Paraules del Papa Francesc a la seva visita a Lesbos (Abril 2016)  
 
Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos en el món obrer i popular, i conjunta-
ment amb la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), novament us tornem a convidar, el 
proper 12 de novembre de 2016, a participar d’una Jornada que vol ser una experièn-cia 
de formació, convivència i comunió eclesial. Un espai privilegiat per plantejar-nos grans 
qüestions de la vida consagrada enmig de l’Església i la societat actual.  
Us esperem a totes i tots.  
 
Coordinadora de Religiosos i Religioses de barris i ambients populars 
 
Programa 
 

09:30h Acolliment  
10:00h Benvinguda i presentació . Pregària  
10:30h Ponència  “Vida Consagrada: una opció trinitària”  
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11:30h Aclariments  
12:00h Descans  
12:30h Taula de testimonis  
“La vida consagrada des d’una mirada laica”  
13:30h Eucaristia  
14:30h Dinar, cafè i sobretaula  
Comiat 

 
Inscripció 

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos  
Secretaria de Pastoral Obrera  
Telf. 933 011 568  
pastoralobrera@arqbcn.cat  
Data límit d’inscripció, 10 de novembre  
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)  

L’aportació a la Jornada serà de 3€ 
 
Organitzen 

  
 

CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL "RAMON LLULL, 
PENSADOR I ESCRIPTOR" 
 

Dates: del 16 al 18 de novembre de 
2016. 

Lloc: Paranimf de la Universitat de 
Barcelona - Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona. 

Organitza: Aula Lul·liana de 
Barcelona (UB-UAB-URL-AUSP) 

Vegeu el programa: versió 
completa (amb sessions, ponents, 
títols i resums) 

versió resumida (permet abastar el 
desenvolupament del congrés amb 
un sol cop d'ull) 

 

Inscripcions: http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions 

http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/programa-del-congres-resum
http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions
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CENTENARI DE LA MORT DEL BISBE TORRAS I BAGES 
 

 JORNADA COMMEMORATIVA DEL 
CENTENARI DE LA MORT DEL BISBE 

TORRAS I BAGES  

programa 

Salutació del Dr. PERE MOLAS RIBALTA, president 
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

 
Entorn del catalanisme i de la doctrina 

sociopolítica de Torras i Bages: reflexions i 
eventuals actualitzacions cent anys després, 

a càrrec del Rvd. Dr. RAMON CORTS I BLAY 
 

Torras  i Bages: Església i cristianisme, a 
càrrec de Fra VALENTÍ SERRA DE MANRESA 

 
Els grans temes del volum primer de 

l’Epistolari de Josep Torras i Bages, a càrrec 
del Dr. JAUME MEDINA 

 
La llengua és lo poble: Torras i Bages i el compromís amb la llengua, a càrrec del Dr. 

XAVIER BARÓ 
 

Pausa 
 

Taula rodona, moderada pel Sr. JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL 
amb la participació dels ponents. 

 
Data: dimecres, 9 de novembre de 2016 - 18 hores 

Lloc: Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 
(carrer del Bisbe Caçador, 3) 

 

CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL "RAMON LLULL, 
PENSADOR I ESCRIPTOR" 
 

Os invitamos a la presentación del libro Memorias de 
enfermeras en la Guerra Civil Americana, el camino 
hacia la profesionalización, una selección de relatos 
autobiográficos de trece enfermeras que ejercieron 
durante la Guerra Civil Americana. El libro pertenece a la 
colección digital HOSPITALIDAD de Ediciones San Juan 
de Dios – Campus Docent. El libro es digital y gratuito.  
 
ACTO DE PRESENTACIÓN  
Fecha: Lunes, 7 de noviembre de 2016 
Hora: 12:30h  
Lugar: Auditorio. Edifici Docent Sant Joan de Déu             
C. Santa Rosa, 37-59 – 08950 Esplugues de Llobregat 
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Participan: 
Dra. Ana Choperena, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra 
Dra. Anna Ramió, profesora titular del Campus Docent Sant Joan de Déu de Esplugues 
de Llobregat 
Coordina el acto: 
Dra. Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent 
 

S’INAUGURA UN WEB CENTRAT EN LA PERSONA DE SANT ANTONI M. 
CLARET 

 

Coincidint amb la festa de sant Antoni 
Maria Claret, s’inaugura la pàgina web 
del Centre d’Espiritualitat Claretiana 
de Vic (CESC): www.cescvic.org. La 
trobareu en català, castellà, anglès i 
francès. És una pàgina centrada en la 
persona de sant Antoni Maria Claret i 
Clarà, un sant admirat per molts, però 
poc conegut per la majoria. 
La pàgina web no va dirigida només 
als membres de la Família Claretiana 
sinó que es proposa donar a conèixer 
la persona de Claret al públic en 
general perquè tant estudiosos com a 
admiradors puguin comprendre millor 
la seva fisonomia humana i espiritual, 

tenint en compte el context en el qual va viure. 
Per a això, posa a la disposició de l’usuari els escrits del sant que ja han aconseguit una 
gran divulgació (com per exemple, la seva Autobiografia o el cèlebre Camí Dret) i també 
uns altres menys accessibles com el seu extens epistolari, altres escrits espirituals i 
pastorals, i –el que resulta més nou– els seus manuscrits agrupats en tretze volums. 
D’aquesta forma, tant el simple curiós com l’investigador podran conèixer de primera mà el 
que sant Antoni Maria Claret va escriure i, a través dels seus escrits, aprofundir en la figura 
del sant missioner. A les obres de Claret s’afegeixen diversos estudis sobre la seva figura 
(especialment la col·lecció completa d’articles publicats a la revista Studia Claretiana), així 
com altres elements complementaris (galeria d’imatges, guies d’alguns dels llocs més 
lligats a Claret, etc.). 
 
 
 

Comencem a pensar en el proper procés de preinscripció i matrícula  
Ja entrem a l’equador del primer trimestre d’aquest curs escolar, amb l’escola a ple 
funcionament, i és hora, si no s’ha fet ja, que les direccions escolars comencin a pensar 
en el proper procés de preinscripció i matrícula, que ens ha d’aportar alumnat per al 
curs 2017-2018.  
Encara no tenim el calendari del procés, però és previsible que s’iniciï al març, en la línia 
en què s’ha realitzat els darrers anys. Malgrat això, les famílies -especialment les que ho 
fan per primera vegada-, inicien els processos de cerca d’escola amb molta antelació.  
Tenim també l’experiència dels darrers processos de preinscripció, especialment el del curs 
passat, on s’ha viscut de manera particularment intensa una tensió derivada de la davallada 
demogràfica.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 616 | 31.10.2016 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=074b9a127c&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=65bcfdf16c&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=ed7d99f9ac&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=0b3ab90775&e=86ae75cda8


  
 
 

    39 | 41 

 

Això ens demana anar programant l’atenció a les persones que s’interessen per la 
nostra oferta educativa –circuit d’atenció, documentació a lliurar, portes obertes, 
entrevistes...- i la promoció que volem fer per tal que més persones ens coneguin i es 
puguin interessar pel que oferim.  
 
Màrqueting i comunicació  
 Seria desitjable que aquest procés pogués estar inserit en una estratègia d’escola que 
passi per una forta relació amb l’entorn i les famílies. Tal com hem anat insistint, el 
màrqueting és una perspectiva que ens pot ajudar.  
Concebem el màrqueting educatiu com una actitud de diàleg amb els usuaris que permet 
conèixer-ne les necessitats i articular respostes coherents amb les finalitats del centre. Fruit 
d’aquest diàleg sorgeix una més bona satisfacció en el servei prestat per part de l’usuari i 
de l’escola; i, com a conseqüència, millora l’admissió d’alumnes, la imatge del centre, etc...  

Així entès, el màrqueting 
educatiu és una part del 
lideratge, de la direcció i 
gestió del centre, que engloba 
el conjunt d’activitats 
relacionades amb la gestió de 
la imatge, els processos de 
difusió de les activitats, de 
l’oferta educativa, d’anàlisi de 
l’entorn educatiu, dels 
processos d’admissió, de les 
jornades de portes obertes, 
del manteniment del vincle 
amb els antics alumnes, etc...  
Encara que tradicionalment s’ha 
prestat poca atenció a aquesta 
funció de les escoles, les quals 
s’han limitat a una mínima 
comunicació del procés 
d’admissió i de la programació 
de jornades de portes obertes i 
atenció a les famílies durant els 
períodes de preinscripció i 

matriculació, el cert és que cada dia més, en un entorn cada cop més complex, els equips 
directius de les escoles venen dissenyant estratègies orientades a aquest diàleg amb 
l’entorn, amb una visió global i de manera coherent i continuada.  
 
Campanya conjunta i formació en màrqueting i comunicació  
Per contribuir a afrontar aquest repte, l’Escola Cristiana de Catalunya tornarà enguany a 
oferir al col·lectiu dos instruments: la campanya conjunta Tria Escola Cristiana i la 
formació en màrqueting i comunicació.   
Pel que fa a la campanya Tria Escola Cristiana, s’està treballant en la que serà la quarta 
edició i tindrà elements de continuïtat amb les tres anteriors. Vol ser un referent i un reforç 
a les campanyes pròpies que desenvolupen institucions titulars i escoles.  
Més avançades són algunes propostes de formació que us anirem adreçant, entre les quals 
cal destacar la Jornada de Màrqueting educatiu, prevista per al proper 30 de novembre, 
que aporta una visió general de la qüestió.  
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També seran sobre la taula i a la vostra disposició, cursos de caràcter més monogràfics 
i dinàmiques de formació més breus sobre qüestions molt específiques que poden ajudar 
davant necessitats molt concretes i que seran oportunament explicitats:  

Microtallers de 2,5 hores de durada i molt pràctics per ajudar les escoles i AMPAs 
a fer la difusió i comunicació de les activitats i serveis que realitzen a través de les 
xarxes socials.  
Amb continguts semblants a Infografies per difondre a xarxes socials i com a eina de treball, 
Facebook per a novells, Utilitza Facebook com un professional, Twitter per a novells...  

formacions de 5 hores de durada en què es podrien tractar accions concretes 
per millorar la gestió de la comunicació que es realitza des de l’escola: Com gestionar 
una campanya de publicitat en xarxes, Els espais del centre: quan les parets també parlen...  

Trobareu la programació concreta amb dates i enllaços a les propostes detallades al blog 
de formació continua de la FECC. Us encoratgem a aprofitar tots els recursos per millorar 
la comunicació i l’estratègia del centre. 2 31.10.2016 616 
 

 

 

 

 L'any 1891 s'inaugurava el Museu Episcopal de Vic de la mà del bisbe Josep Morgades. 
Un equipament cultural amb 125 anys d’història que pot presumir de ser un dels millors 
museus d’art medieval del món. Les seves sales acullen obres mestres de pintura i 
escultura del romàntic i gòtic català. “Signes dels temps” entrevista Josep M. Riba, director 
del Museu Episcopal de Vic i delegat de patrimoni del bisbat de Vic.  
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 1996 amb 
el caputxí i escriptor, Jordi Llimona. 
 

Data: 6 de novembre de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,15 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

Signes dels temps a TV3 : « Museu Episcopal de Vic » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 
  
  

   NOVEMBRE | 2016 
5 ds Jornada de Formació Permanent amb Núria Calduch 

7 dl CEVRE - Formació inicial  

8 dm URC - Junta directiva 

12 ds Grup Sant Jordi | Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars 

14 dl CEVRE - Formació inicial  

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid 

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid 

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid 

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

21 dl CEVRE - Formació inicial  

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet 

27 dg Inici del temps d’Advent 

28 dl CEVRE - Formació inicial  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

mailto:sec.general@urc.cat
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