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DIUMENGE V DE DURANT L’ANY (A) | 5 de febrer de 2017 | Is 58,7-10 / 1Co 2,1-5/ Mt 
5,13-16  

Estimats germans i germanes,  

"Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món". Les coneixem prou, 
aquestes paraules del Sermó de la muntanya. Les entenem bé, perquè Jesús continua la 
metàfora explicant les mancances de quan els deixebles no fem allò que hauríem de fer.  

Ser sal de la terra i llum del món indica la projecció del nostre comportament sobre els qui 
ens veuen. Així nosaltres mateixos som instruments de la bondat de Déu. Que els qui ens 
envolten puguin veure el bé que obrem i glorifiquin el Pare del cel.  

No és fàcil ser llum del món i sal de la terra. Al nostre temps ho tenim particularment difícil. 
Fa poques setmanes morí un gran pensador que definia el món actual com una "modernitat 
líquida" (Zygmunt Bauman). Escrivia: "En una vida moderna líquida no hi ha vincles 
permanents, i qualsevol cosa que ocupem durant un temps ha d'estar lligada lliurement per 
poder-nos-en desfer tan ràpidament i sense esforç com sigui possible".  

Paraules coincidents amb les del papa Francesc, fa una setmana: "Vivim en una societat 
en què les regles econòmiques substitueixen les regles morals, dicten lleis i imposen els 
propis sistemes de referència en perjudici dels valors de la vida; una societat on la dictadura 
del diner i del profit propugna una visió de l'existència per la qual el qui no rendeix queda 
exclòs" (28.01.17).  

Homilia del P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat 
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Algú pot pensar que no cal ser tan pessimista davant la terra i el món d'avui, que són els 
nostres. ¿Seria vàlida aquesta posició, des del punt de vista cristià? Fa pocs anys ens 
preguntàvem si érem els darrers cristians i responíem que potser sí que érem els últims 
d'una certa mena de cristianisme, però que no ho érem si creàvem una nova forma de viure 
la fe.  

Això és el que fa temps ens proposem. Però topem amb una modernitat líquida també 
eclesial. El respecte que hem de tenir envers tothom ens produeix una nova por: la por que 
actuar cristianament envers els no creients o els creients d'altres religions pugui semblar 
fonamentalisme. El mateix esperit missioner se'ns dilueix. Sí que sabem que hi ha llocs del 
món on els cristians viuen a fons el compromís de la fe, a vegades fins al martiri. Però Síria 
queda lluny, i l'Àfrica central encara més.  

Malgrat tot, com a humanitat, i molt més com a cristians, hem d'aprendre a integrarnos en 
la societat que vivim sense provocar hostilitat. El cardenal de Mèxic, davant el que ell 
anomena "la provocació i les agressions del president nord-americà", va escriure diumenge 
passat un missatge encoratjador en què afirmava: "Ara és l'hora, mexicans. El nostre país 
és gran, amb una cultura memorable, amb una història rica en contrastos, amb una fe 
indestructible i amb una clara identitat nacional de la qual ens sentim orgullosos" (Card. 
Norberto Rivera, 29.01.17).  

Hem d'aprendre a ser persones del segle XXI forjades en la paciència, la coherència, i fins 
i tot la planificació a llarg termini. L’esmentat filòsof i sociòleg deia: "Hi ha una llum al fons 
del túnel". ¿No ve a ser allò que Isaïes profetitzava que "s'omplirà de llum la teva foscor, i 
el teu capvespre serà clar com el migdia". Sí, tenia raó també el salmista quan afirmava 
que "l'home just és llum que apunta en la fosca".  

 És aquí on els 
cristians podem 
aprendre com 
hem de ser sal 
de la terra i llum 
del món. No ens 
hem d'imposar 
als nostres 
contemporanis 
amb allò que 
sant Pau 
anomenava 
"prestigi de 
l'eloqüència i de 
la saviesa", sinó 
amb el "poder 
convincent de 
l'Esperit", en 
majúscula.  

Sortosament, tenim a casa nostra persones que es preocupen pel "fet religiós en la 
Catalunya del futur". I la vertebren entorn dels eixos dels drets humans, del reconeixement 
i de la cooperació. Ens trobem, doncs, en una etapa històrica que no sols hem de poder 
decidir com volem ser com a poble, sinó que, com a Església encarnada en el poble, hem 
d'aportar-hi molt: cohesió social, cultura, ensenyament, atenció als col·lectius vulnerables, 
promoció de valors ètics. Tant de bo que ho sapiguem fer amb humilitat i compromís. Que 
cada vegada siguin més els nostres conciutadans que, en veure el bé que hem obrat, 
glorifiquin el nostre Pare del cel. 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PARTICIPANTES EN LA PLENARIA DE LA CONGREGACIÓN 

PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA  
Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 

Sala Clementina 
Sábado 28 de enero de 2017 

Queridos hermanos y hermanas: 

Es para mí un motivo de alegría recibiros hoy, mientras estáis reunidos en Sesión Plenaria 
para reflexionar sobre el tema de la fidelidad y de los abandonos. Saludo al cardenal 
Prefecto y le agradezco sus palabras de presentación; 
y os saludo a vosotros expresando mi agradecimiento 
por vuestro trabajo al servicio de la vida consagrada de 
la Iglesia. 

El tema que habéis elegido es importante. Podemos 
decir que en este momento la fidelidad está a prueba; 
las estadísticas que habéis examinado lo demuestran. 
Estamos ante una “hemorragia” que debilita la vida 
consagrada y la vida misma de la Iglesia. Los 
abandonos dentro de la vida consagrada nos preocupan. Es verdad que algunos 
abandonan por un acto de coherencia, porque reconocen, después de un discernimiento 
serio, que no han tenido nunca vocación; pero otros con el pasar del tiempo dejan de ser 
fieles, muchas veces tan sólo pocos años después de la profesión perpetua. ¿Qué ha 
ocurrido? 

Como bien habéis señalado, muchos son los factores que condicionan la fidelidad en esto 
que es un cambio de época y no sólo una época de cambio, en la cual resulta difícil asumir 
compromisos serios y definitivos. Me contaba un obispo, hace tiempo, que un buen chico 

con licenciatura universitaria, que trabajaba en 
la parroquia, fue a verle y le dijo: “quiero 
hacerme sacerdote, pero durante diez años”. La 
cultura de lo provisional. 

El primer factor que no ayuda a mantener la 
fidelidad es el contexto social y cultural en 
el cual nos movemos. Vivimos inmersos en la 

llamada cultura de lo fragmentario, de lo provisional, que puede llevar a vivir a “a la carta” 
y a ser esclavos de las modas. Esta cultura induce a la necesidad de tener siempre las 
“puertas laterales” abiertas hacia otras posibilidades, alimenta el consumismo y olvida la 
belleza de la vida simple y austera, provocando muchas veces un gran vacío existencial. 
Se ha difundido también un fuerte relativismo práctico, según el cual todo es juzgado en 
función de una autorrealización muchas veces extraña a los valores del Evangelio. Vivimos 
en sociedades donde las reglas económicas sustituyen las morales, dictan leyes e imponen 
los propios sistemas de referencia a expensas de los valores de la vida; una sociedad 
donde la dictadura del dinero y del provecho propugna una visión de la existencia por la 
cual quien no rinde es descartado. En esta situación, está claro que uno debe antes dejarse 
evangelizar para luego comprometerse con la evangelización. 

Paraules del Papa sobre la fidelitat a la vida consagrada 

Sóc conscient d’aquesta 
hemorràgia que afebleix la vida 

consagrada? Com visc 
l’abandonament d’una campany 

o companya de comunitat? 

Quins aspectes del context social 
i cultural crec que afecten més 

negativament a la vida religiosa? 
A quins valors de l’Evangeli són 

estranys? 
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A este factor del contexto socio-cultural 
debemos añadir otros. Uno de ellos es el 
mundo juvenil, un mundo complejo, al 
mismo tiempo rico y que desafía. Hay 
jóvenes maravillosos y no son pocos. Pero 
también entre los jóvenes hay muchas víctimas 
de la lógica de la mundanidad, que se puede 
sintetizar así: búsqueda del éxito a cualquier 
precio, del dinero fácil y del placer fácil. Esta 

lógica seduce también a muchos jóvenes. Nuestro esfuerzo no puede ser otro que estar 
cerca de ellos para contagiarles con la alegría del Evangelio y de la pertenencia a Cristo. 
Esta cultura va evangelizada si queremos que los jóvenes no sucumban. 

Un tercer factor condicionante proviene del interior de la misma vida consagrada, 
donde junto a la santidad —¡hay mucha santidad en la vida consagrada!— no faltan 
situaciones de contra-testimonio que hacen difícil la fidelidad. Tales situaciones, entre 
otras, son: la rutina, el cansancio, el peso de la gestión de las estructuras, las divisiones 
internas, la búsqueda de poder —los “trepas”—, una manera mundana de gobernar los 
institutos, un servicio de la autoridad que a veces se convierte en autoritarismo y otras 
veces en “un dejar hacer”. Si la vida consagrada 
quiere mantener su misión profética y su 
fascinación, continuando en su ser escuela de 
fidelidad para los cercanos y para los lejanos 
(cf. Efesios 2, 17), debe mantenerse la frescura y 
la novedad de la centralidad de Jesús, el 
atractivo de la espiritualidad y la fuerza de la 
misión, mostrar la belleza de la secuela de Cristo 
e irradiar esperanza y alegría. Esperanza y alegría. Esto nos hace ver cómo va una 
comunidad, qué hay por dentro. ¿Hay esperanza, hay alegría? Va bien. Pero cuando falta 
la esperanza y no hay alegría, la cosa es fea. 

Un aspecto que se deberá cuidar de 
manera particular es la vida 
fraterna en comunidad. La cual es 
alimentada por la oración 
comunitaria, por la lectura orante de 
la Palabra, por la participación activa 
en los sacramentos de la Eucaristía y 
de la Reconciliación, por el diálogo 
fraterno y por la comunicación 

sincera entre sus miembros, por la corrección fraterna, por la misericordia hacia el hermano 
o la hermana que peca, por la “condivisión” de responsabilidades. Todo esto acompañado 
por un elocuente y alegre testimonio de vida simple junto a los pobres y por una misión que 
privilegie las periferias existenciales. 

De la renovación de la vida fraterna en comunidad depende mucho el resultado de la 
pastoral vocacional, el poder decir «venid y veréis» (cf. Juan 1,39) y la perseverancia de 
los hermanos y de las hermanas jóvenes y menos jóvenes. Porque cuando un hermano o 
una hermana no encuentra apoyo a su vida consagrada dentro de la comunidad, irá a 
buscarlo fuera, con todo lo que eso conlleva (cf. La vida fraterna en comunidad, 2 de febrero 
de 1994, 32). 

Quins elements de la lógica de la 
muntanitat afecten avui més al 

món dels joves? Tenim 
dificultats de comunicar-los la 

lógica de l’Evangeli?  

Enuncia les situacions de contra-
testimoniatge que afecten més 

la meva Comunitat i la meva 
congregació? Com caldria viure 
per esdevenir ecola de fidelitat? 

Quines d’aquestes set fonts 
d’alimentació de la vida fraterna 

en Comunitat… són mes 
presents a la meva realitat? Hi 

ha alguna especialmente 
descurada? 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_02021994_fraternal-life-in-community_sp.html
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La vocación, como la misma fe, es un tesoro que 
llevamos en vasijas de barro (cf. 2 Corintios 4,7); 
por esto tenemos que cuidarla, como se cuidan 
las cosas más preciosas, para que nadie nos 
robe este tesoro, ni pierda su belleza con el 
pasar del tiempo. Tal cuidado es tarea en primer 
lugar de cada uno de nosotros, que estamos llamados a seguir a Cristo más de cerca con 
fe, esperanza y caridad, cultivar cada día en la oración y reforzada por una buena formación 
teológica y espiritual, que defienda de las modas y de la cultura de lo efímero y permite 
caminar firmes en la fe. Sobre este fundamento es posible practicar los consejos 
evangélicos y tener los mismos sentimientos de Cristo (cf. Filipenses 2,5). La vocación es 
un don que hemos recibido del Señor, el cual ha posado su mirada sobre nosotros y nos 
ha amado (cf. Marcos 10, 21) llamándonos a seguirlo en la vida consagrada, y es al mismo 
tiempo una responsabilidad de quien ha recibido este don. Con la gracia del Señor, cada 
uno de nosotros está llamado a asumir con responsabilidad en primera persona el 
compromiso del propio crecimiento humano, espiritual e intelectual y, al mismo tiempo, a 
mantener viva la llama de la vocación. Esto conlleva que a la vez nosotros tengamos fija la 
mirada en el Señor, estando siempre atentos a caminar según la lógica del Evangelio y no 
ceder a los criterios de la mundanidad. Muchas veces las grandes infidelidades inician con 
pequeñas desviaciones o distracciones. También en este caso es importante hacer nuestra 
la exhortación de san Pablo: «Porque es ya hora de levantaros del sueño» 
(Romanos 13,11). 

Hablando de fidelidad y de abandonos, 
tenemos que dar mucha importancia al 
acompañamiento. Y esto quisiera subrayarlo. 
Es necesario que la vida consagrada invierta en 
el preparar acompañantes cualificados para 
este ministerio. Y digo la vida consagrada, 
porque el carisma del acompañamiento 
espiritual, digamos de la dirección espiritual, es 
un carisma “laical”. También los sacerdotes lo 

tienen; pero es “laical”. Cuántas veces he encontrado monjas que me decían: “Padre, 
¿usted no conoce un sacerdote que me pueda dirigir?” — “Pero, dime, ¿en tu comunidad 
no hay una monja sabia, una mujer de Dios?” — “Sí, está esta viejita que... pero...” - “¡Ve 
con ella!”. Cuidad vosotros de los miembros de vuestra congregación. Ya en la Plenaria 
precedente habéis constatado tal exigencia, como resulta también en vuestro documento 
precedente “Para vino nuevo odres nuevos” (cf. nn. 14-16). No insistiremos nunca lo 
suficiente en esta necesidad. Es difícil mantenerse fieles caminando solos, o caminando 
con la guía de hermanos y hermanas que no sean 
capaces de escucha atenta y paciente, o que no 
tengan una experiencia adecuada de la vida 
consagrada. Necesitamos hermanos y hermanas 
expertos en los caminos de Dios, para poder hacer lo 
que hizo Jesús con los discípulos de Emaús: 
acompañarlos en el camino de la vida y en el momento 
de la desorientación y encender de nuevo en ellos la fe 
y la esperanza mediante la Palabra y la Eucaristía 
(cf. Lucas 24,13-35).  Esta es la delicada y 
comprometida tarea de un acompañante. No pocas vocaciones se pierden por la falta de 
acompañantes válidos. Todos nosotros consagrados, jóvenes y menos jóvenes, 
necesitamos una ayuda adecuada para el momento humano, espiritual y vocacional que 

La meva comunitat podria acollir 
algun/a jove per discernir la 
seva vocació? Què valoraria? 

Què li semblaria poc evangèlic? 

Què significa que el carisma de 
l’acompanyament, de la direcció 

espiritual, és un carisma 
“laïcal”? Les religioses i els 
religiosos germans en són 

conscients? 

Sóm conscients que “no poques 
vocacions es perden per manca 
d’acompanyants vàlids”? Com 
podríem preparar-nos per ser 

uns bon acompanyants? 
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estamos viviendo. Mientras debemos evitar cualquier modalidad de acompañamiento que 
cree dependencias. Esto es importante: el acompañamiento espiritual no debe crear 

dependencias. Mientras que debemos evitar 
cualquier modalidad de acompañamiento que 
cree dependencias, que proteja, controle o 
haga infantiles; no podemos resignarnos a 
caminar solos, es necesario un 

acompañamiento cercano, frecuente y plenamente adulto. Todo esto servirá para asegurar 
un discernimiento continuo que lleva a descubrir la voluntad de Dios, a buscar en todo esto 
qué agrada más al Señor, como diría san Ignacio o —con las palabras del san Francisco 
de Asís— a “querer siempre lo que a Él le gusta” (cf. FF 233). El discernimiento requiere, 
por parte del acompañante y de la persona 
acompañada, una delicada sensibilidad espiritual, 
un ponerse de frente a sí mismo y de frente al otro 
“sine propio”, con completo desapego de 
prejuicios y de intereses personales o de grupo. 
Además, es necesario recordar que en el 
discernimiento no se trata solamente de elegir 
entre el bien y el mal, sino entre el bien y el mejor, 
entre lo que es bueno y lo que lleva a la 
identificación con Cristo. Y continuaría hablando, pero terminamos aquí. 

Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias una vez más e invoco sobre vosotros 
y sobre vuestro servicio como miembros y colaboradores de la Congregación para los 
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica la continua asistencia 
del Espíritu Santo, mientras os bendigo de corazón. Gracias. 

  

Com acompanyar sense crear 
dependències ni generar 

actituds infantils? 

Com viure la vida religiosa a 
partir d’una actitud contínua de 
discerniment? Estem oberts per 
obrir el nostre cor a la llum de la 

Paraula de Déu? 
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Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida 

Jornada de la Vida Consagrada 4/2/2017 – Balaguer 

 
Impactant l’acolliment que ens van fer les Clarisses del Sant Crist 
de Balaguer. Ens expliquen el que fan: No tenen horari; el seu 
rellotge és la litúrgia, i entremig les feines, l’estudi, la pregària 
personal.  

I tot plegat, mirant 
d’utilitzar el llenguatge 
dels nostres dies, amb 
imatges, músiques, 
danses, coreografies...  

 

Després de l’explicació 
de la superiora, Sor 
Victòria, les vam assetjar 
a preguntes, que van 
anar responent molt bé 
entre totes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de la Vida Consagrada del Bisbat de Lleida 
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Ens van ensenyar el monestir, molt 
espaiós, i arranjat amb molt de gust. 
Destaquem la sala de les ermites al pis 
de dalt, sota teulada. Hi tenen diversos 
racons de pregària, cadascun amb la 
seva icona. 

Durant el dia fan silenci. En canvi, els 
àpats són l’ocasió de parlar,   
compartir... 

Val a dir que es respira l’ambient de 
pregària. 

 

 

El bisbe Salvador ens 
presideix l’eucaristia, 
preparada per les monges, 
tot celebrant la festa de la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. 

Al restaurant del Santuari, 
vam poder compartir un 
dinar ben bo en un ambient 
encara millor. Havent dinat, 
el Rector de la parròquia de 
Balaguer, Mn Joan Pujol, 
ens va ensenyar l’església 
gòtica de Santa Maria. 
Magnífica!  

Antoni Riera sj  – Delegat VC 
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Madrid, 14 de febrero de 2017 (IVICON).- El H. Superior General de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (La Salle) ha nombrado al Hermano José Román Pérez Conde, actual 
presidente de CONFER-Euskadi, como Visitador Provincial del Distrito ARLEP (Agrupación 
Lasaliana de España y Portugal), formado por todas las comunidades lasalianas y obras 
educativas de España y Portugal.   
 
Su nombramiento oficial, con la entrega de la Obediencia, será en Madrid el sábado 6 de 
mayo de 2017, si bien prestará el servicio como  Visitador del Distrito Arlep a partir del 2 de 
septiembre de 2017 y por los próximos cuatro años. 

El H. José Román Pérez Conde nació en Beasain (Gipuzkoa) el 5 de enero de 1959. 
Realizó sus estudios de Magisterio en Donostia-San Sebastián y, posteriormente, los de 
Ciencias Religiosas y Catequéticas (San Pío X-Madrid), así como los de Ciencias de la 
Educación (Universidad Complutense de Madrid). 

Fue director del Centro La Salle San José Ikastetxea de Beasain (1994-2001). Trabajó 
como delegado de pastoral de los colegios de La Salle Legazpi Ikastetxea de Zumárraga y 
de Andoain. 

Fue nombrado Visitador Auxiliar (2003) del anterior Distrito de Bilbao (formado por 
comunidades y obras lasalianas de Euskadi, Navarra, Aragón-Huesca- y La Rioja), 
asumiendo la responsabilidad del área de Educación hasta 2008. En este último año, fue 
nombrado Visitador Provincial del Distrito de Bilbao hasta 2010. También colaboró, en el 
periodo de 2003 a 2008, en la puesta en marcha de Kristau Escola (Euskadi), institución 
de la que fue presidente durante un corto periodo de tiempo. 

Aquí se puede leer su biografía completa. 

El germà José Roman Pérez Conde, nou visitador provincial 

de la Salle a Espanya 

http://www.lasalle.es/
http://www.lasalle.es/
http://www.lasalle.es/images/stories/Documentos/01Biograf%C3%ADa_H._Jos%C3%A9_Rom%C3%A1n.pdf
http://www.confer.es/317/activos/imagen/6067full-h.jpg
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Participó en el 45º Capítulo General de su Instituto en Roma (2014). En la actualidad es el 
Visitador Auxiliar del Distrito ARLEP-Sector Bilbao, servicio que desempeña desde 2010, y 
presidente de CONFER-Euskadi. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas tienen más de 340 años de historia. Fueron 
fundados en el siglo XVII por San Juan Bautista de La Salle. El instituto cuenta con cerca 
de un millón de alumnos, 80.000 profesores, casi 4.000 Hermanos y obras educativas en 
82 países de los 5 continentes, en el ámbito pastoral, educativo, social y de servicio al 
desarrollo. La Salle, como institución mundial, sigue haciendo una apuesta por la educación 
superior. Sus 61 centros universitarios, repartidos por todos los continentes se integran en 
la Asociación Internacional de Universidades de La Salle (AIUL), creada en 1998. 

 

 

 
La XX Congregación General de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús elige a la H. 
Rosario Fernández-Villarán como Superiora General 

 

Madrid, 14 de febrero de 2017 (IVICON).- Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, 
en su Congregación General XX del pasado 2 de febrero, han elegido a la H. Rosario 
Fernández-Villarán Ara Superiora General para el próximo período de diez años. 

La Hermana Rosario Fernández-Villarán nació en Bilbao el 6 de marzo de 1956. Pertenece 
a la Provincia de España y ha sido educadora y pastoralista en varios centros educativos, 
en los que también ha sido superiora. Desde la creación de la Provincia de España, es su 
Ecónoma Provincial. Ha estudiado teología en Salamanca y Deusto y es Ingeniero 
Industrial. La H. Rosario, ya como Superiora General, lidera el discernimiento que tiene que 
hacer esta Congregación General para responder, desde su carisma, a los desafíos que 
presentan hoy el mundo y la Iglesia.     

La germana Rosario Fernández-Villarán, nova superiora 
general de les Esclaves del Sagrat Cop de Jesús 

http://esclavasaci.es/
http://esclavasaci.es/noticias/177-nuevageneral
http://www.confer.es/437/activos/imagen/6068full-hnafull-rosariofull-fernandezfull-villaran.jpg
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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. 

 

« La pasión, una historia 
para hoy »  

a càrrec de   
José M. Rodríguez 
Olaizola,  
Jesuïta 

 

Dades biogràfiques: José María Rodríguez Olaizola  és jesuïta i sociòleg. Treballa en el Grup de 

Comunicació Loyola a Valladolid, i és coordinador del projecte d’evangelización digital "Rezandovoy" 
i de la web "pastoralsj". Des de fa anys ha fet de la comunicació un aspecte molt important de la 

seva missió, a través de conferències i llibres. També està molt actiu a les xarxes socials com una 
forma de posar en diàleg l'actualitat, la fe i la cultura contemporània. 

 

Autor de llibres: La alegría, también de noche (2010); Contemplaciones de papel (2008); El corazón 
del árbol solitario (2016); En tierra de nadie (2006); Los forjadores de historias (2014); En campañía 

de Jesus: los jesuïtes (2010); Hoy es ahora : (gente sólida para tiempos líquidos) (2011); Ignacio de 
Loyola, nunca solo (2009); Un mapa de Dios : en busca de las estructuras de salvación (2006); 

Mosaico humano (2015); La pasión en Contemplaciones de papel (2012); Peregrinar por fuera y por 

dentro (2009); Tú me salvas (2010) 
 

Tema:  

«La pasión. Una historia para hoy» 

Todas las vidas encuentran un eco en la Pasión. También la vida religiosa. Quizás nuestra historia es 
hoy también una historia de incomprensión y pascua. El relato de la Pasión es una historia que 

atraviesa el tiempo para hablarnos de las vidas, posibilidades y realidad de las personas de carne y 
hueso. Fortaleza y fragilidad, esperanza y desesperación, amor y soledad, hondura y superficialidad; 

todo ello lo descubrimos en el camino último de Jesús, y se convierte en un espejo y una ocasión 

para reflexionar sobre nuestras propias vidas. También sobre nuestras vidas religiosas, donde seguir 
al Señor tiene, en este momento, tanto de fragilidad, de búsqueda y de encrucijada. 

  
Primer momento: Con pies de barro: Lecciones de la fragilidad. 

La vida religiosa no está formada por hombres y mujeres perfectos. Bien lo sabemos. Y sin embargo, 
también a nosotros nos pesa a veces la exigencia de mostrar nuestra mejor cara, y de exigirnos unos 

a otros una virtud y una solidez que parece imprescindible para salir adelante. Son pocos los ámbitos 

y espacios donde se puede dejar ver las propias fracturas. Y, sin embargo, son parte de la vida. La 
fragilidad, el equivocarse, el mirar a la propia vida y ver los errores, el fallar a aquellos a los que 

 

« La pasión, una historia para hoy »  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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quieres… puede ocurrir, y de hecho ocurre. ¿Qué podemos aprender? Pedro, en el evangelio, es un 
buen ejemplo de esa flaqueza. Y en su itinerario podemos encontrar muchos ecos de nuestros propios 

pasos. 
  

Segundo momento: Encrucijadas e intemperies 

En la vida no es fácil saber hacia dónde caminar. Se nos plantean muchas alternativas, situaciones 
en las que no siempre tenemos claro qué es lo que preferimos o lo que debemos hacer. Algunas de 

ellas son conscientes. Otras, ni siquiera. La seguridad es un valor, pero ¿un valor tan grande que 
merezca sacrificarle otros, como la libertad, la honestidad o la compasión? También nosotros, 

religiosos en una época de escepticismo; consagrados en una época sin raíces; creyentes en un 

mundo zarandeado por la duda, nos vemos abocados a tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre 
qué hacer, sobre el futuro. Entre encrucijadas avanza la historia de la Pasión. Personajes que tienen 

que tomar decisiones, y no tienen claro qué es lo correcto, o prefieren lo conveniente a lo justo. 
Situaciones, las de aquellos hombres, que encuentran también su reflejo en muchas decisiones que 

forman parte de nuestra vida hoy en día. Decisiones laborales, familiares, personales. Decisiones que 
envuelven a uno mismo, la comunidad, los amigos, la misión… 

  

Tercer momento: Los buscadores de Dios. 
Todos buscamos, en la vida. Buscamos el amor, la felicidad, nuestro propio lugar en el mundo, 

trabajo. Buscamos respuestas. Ahí engarza la fe. La fe también es una forma de búsqueda, mucho 
más que la posesión de demasiadas certidumbres No lo tenemos todo claro, ni mucho menos. Pero 

en parte vivir (y creer) es buscar. Los discípulos de Jesús no van a ser gente que lo tenga todo claro, 

sino gente que se lanza a buscar. Y que se transmiten unos a otros aquello en lo que creen. En su 
historia podemos encontrar algunas claves sobre qué perseguir, dónde y cómo, hoy en día.  Y 

también sobre la manera en que cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar, de hablar y de 
vivir, reflejamos lo que de verdad creemos. Quizás los religiosos y religiosas podemos definirnos hoy, 

de una manera muy explícita, como buscadores de Dio. Pues a esa búsqueda, en definitiva, hemos 
consagrado nuestra vida.  

 

 

 
Data: 25 de març de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 
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 RO 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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EE1 
 Dates: 17 a 23 de juliol de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo 
Tema: Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan 
cap 5 -8 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo 
Tema: Les Benaurances.  
Inici: matí del dia 7 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 13 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      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 EE1 
(Montserrat, 17-23 juliol) o EE2 Montserrat, 7-13 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017 
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GERMÀ TURÚ, SUPERIOR GENERAL DELS MARISTES 
 

CatalunyaCristiana | 5 febrer 2017 | Reportatge | Rosa María Jané Chueca 

El 2 de gener començaven les celebracions dels 200 anys del naixement dels Maristes. Va 
ser el 1817 quan un jove sacerdot, Marcel·lí Champagnat, posava la primera pedra d’una 
obra per educar infants i joves, especialment els més vulnerables. Avui dia, hi ha 3.100 
germans maristes que, juntament amb 70.000 laics i laiques acompanyen uns 654.000 
infants i joves a 81 països. En aquests darrers deu anys s’ha posat en marxa un ambiciós 
projecte missioner d’abast internacional. De fet, el superior general, Emili Turú, va voler 
iniciar aquest bicentenari a Bangla Desh.  
 

 
El germà Turú va inaugurar una escola per als fills dels treballadors de les plantacions de té a Bangla Desh 

el 2 de gener. 
 
Han passat 200 anys des que el somni de Marcel·lí Champagnat es va fer realitat. 
Mirant enrere, què hi veiem?  
La primera cosa que sorprèn les persones que visiten els llocs dels orígens maristes és 
que es tracta de poblets ben aïllats, enmig d’una natura molt accidentada: com és possible 
que Marcel·lí Champagnat tingués una visió tan universal i oberta, des d’aquell petit racó 
de món? Repetia sovint que «totes les diòcesis del món entren en les nostres mires», i així 
ho veiem avui, 200 anys després. Quan miro enrere, hi veig sobretot rostres de persones. 
Milers de germans i laics maristes que han donat la vida al servei dels infants i joves de 
manera generosa i, de vegades, fins i tot heroica. I també els rostres de milers d’infants 
que, en els cinc continents, s’han beneficiat de l’educació marista. Crec que aquests 200 

El meu somni és un món a l’alçada dels infants 
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anys són una història de passió pels joves i pel seu desenvolupament integral. Una història 
de servei, a la manera de Maria, la mare de Jesús.  
 
Durant tres anys la família marista s’ha preparat per a aquesta efemèride reflexionant 
sobre tres aspectes de la vocació marista: missió, comunió i espiritualitat. Què han 
descobert o redescobert?  
En parlar de la nostra «missió» hem recordat que, com diu el papa Francesc, no és que 
nosaltres TINGUEM una missió, sinó que SOM missió; participem de la missió de Déu. Això 
ens fa prendre consciència d’un do meravellós i d’una gran responsabilitat, però alhora ens 
omple de confiança. També ens ha servit per preguntar-nos quines són avui les perifèries 
existencials i geogràfiques dels joves, on som convidats a fer-nos presents. La «comunió» 
forma part de l’ADN d’un institut de germans, com és el nostre. Avui aquesta comunió la 
vivim no solament dins les comunitats de germans, sinó també amb un gran grup de laics i 
laiques que se senten cridats a viure la vocació cristiana a l’estil de Maria, és a dir, com a 
Maristes. Volem promoure, en el si de l’Església, la «família carismàtica marista», on 
experimentem la riquesa de la diversitat de formes de vida, aplegats per una apassionant i 
molt actual missió comuna. I, finalment, «l’espiritualitat», que ens ajuda a omplir de sentit 
la vida. No som simplement una empresa educativa o una ONG internacional. Per a 
nosaltres, la dimensió espiritual és essencial. I obrir-se a l’espiritualitat és un regal, perquè 
és obrir-se a una vida més conscient i plena, no es tracta d’un afegit o d’un pedaç. En un 
context social que promou les presses i la superficialitat, apostem per conrear la interioritat. 
L’atenció al Misteri que ens habita ens ajuda a reconèixer la presència de l’Esperit de Déu 
pertot arreu.  
 

L’educació dels nens i joves més 
desfavorits continua sent la 
prioritat?  
El papa Francesc ha repetit sovint 
que som convidats a desplaçar-nos a 
les «fronteres existencials i 
geogràfiques». Molts infants i joves 
d’avui viuen en situacions molt 
difícils, de vegades perquè es troben 
en una frontera geogràfica 
complicada; de vegades perquè la 
frontera és existencial, on les 
mancances són sobretot d’afecte i de 
sentit; de vegades perquè viuen totes 
dues realitats. Acompanyar els 
infants i joves «en les fronteres» és 
una prioritat de l’institut marista. 

Amb el hashtag #MillionMarists es vol aconseguir un milió de  
missatges per mostrar com ha crescut el somni de Marcel·lí Champagnat. 

 
«Un nou començament» és el lema d’aquest bicentenari. Quins són els reptes que es 
presenten? 
Des del 1817 l’institut marista ha viscut diversos «nous començaments». Com l’any 1903, 
quan els germans es veuen obligats a abandonar França a causa de les lleis laïcistes i han 
de començar de nou en realitats totalment desconegudes. O el nou començament 
promogut pel Concili Vaticà II. Quan avui parlem de «nou començament» ens situem en 
aquesta renovació demanada pel Vaticà II i iniciada a mitjans dels anys seixanta. Continuen 
sent actuals els reptes marcats per aquell Concili tan profètic. L’institut marista ha canviat 
molt des d’aleshores, però continuem preguntant-nos què vol Déu de nosaltres, ben atents 
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als «signes dels temps». La fidelitat als orígens demana conèixer bé les arrels, però també 
una gran obertura per respondre a les necessitats d’avui.  
 
En el seu missatge per a aquesta celebració vostè assenyala tres paraules. Una 
d’elles és «perdó». Per què?  
Perquè en la nostra història, com en tota història humana, s’hi barregen gràcia i pecat. 
Tenim molts motius per a l’agraïment, però també per reconèixer el nostre pecat. En aquest 
missatge demano perdó per les nostres infidelitats a l’Esperit o per les vegades que ens ha 
mancat audàcia, però també perquè en algunes de les nostres institucions, que haurien 
d’haver estat un lloc segur per a tots els infants i joves, de vegades s’han produït situacions 
d’abús que han causat ferides profundes que, sovint, els acompanyen per a tota la vida. La 
nostra missió és sempre la d’acompanyar els infants en el seu desenvolupament integral, 
assolir allò que volia el nostre fundador: que esdevinguin «bons cristians i bons ciutadans», 
en un respecte profund de les seves persones. Afortunadament, crec que això és el que 
hem aconseguit en la majoria dels qui han estat en institucions maristes. Però els casos 
d’abusos que s’han produït, justament perquè estan en clara contradicció amb la nostra 
vida i missió, ens avergonyeixen i ens fan patir molt.  
 
El superior general amb uns nens 

brasilers. 
 
Com va ser possible que 
un lloc on els nens i 
nenes havien d’estar 
protegits fossin víctimes 
d’abusos?  
Si parlem d’abús és perquè, 
en un context on l’infant se 
sent confiat, algun adult 
abusa d’aquesta confiança 
per fer-li mal, ja sigui en una 
institució educativa o 
esportiva, en una església o 
en la pròpia família. Per 
això, cada cas d’abús a un infant és una catàstrofe per al mateix infant i la seva família, 
però també un fracàs social, en la mesura en què, tots plegats, no aconseguim garantir la 
màxima protecció als més vulnerables. Lamentablement, la comunitat marista també ha 
patit aquesta realitat, fet que ens continua entristint profundament, perquè aquests fets no 
haurien d’haver passat mai, i menys en una institució com la nostra. El nostre objectiu és 
el de vetllar sempre pels drets dels infants i arribar a les quotes més altes de protecció, i 
aquest també ha de ser un objectiu en què s’impliqui tota la societat. Malauradament, 
encara avui, les xifres anuals d’abusos comesos en l’àmbit social són esfereïdores. 
Hauríem d’estar molt trasbalsats, però dissortadament moltes persones tendeixen a 
quedar-se només amb les xifres, sense anar més enllà. Des de les escoles, ja fa anys que 
ens hem dotat dels mecanismes per a la protecció a la infància, però sentim que encara no 
és suficient. Creiem que cal un pas més, el d’implicar tota la societat perquè aquesta serà 
l’única manera de protegir adequadament els infants. 
 
Quines mesures s’han adoptat? 
La comunitat marista, a nivell internacional, fa temps que treballa en la implementació d’una 
cultura global de prevenció i de protecció de la infància en qualsevol àmbit. Això és una 
prioritat per a nosaltres. I els maristes de Catalunya estan plenament implicats en aquesta 
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tasca. Avui estem, juntament amb altres comunitats i organitzacions internacionals, 
profundament compromesos en la protecció dels drets dels infants. I no ens cansarem de 
vetllar per erradicar qualsevol mena d’abús. S’estan fent grans passes en aquesta línia, i 
volem avançar encara més. 
 
Ha passat factura als maristes aquest escàndol? 
Vist des d’una perspectiva global, saber que s’han produït casos d’abusos ens provoca un 
enorme trasbals i una gran tristor. Però he de dir també que s’ha posat en evidència una 
gran maduresa de les comunitats educatives maristes, profundament compromeses no 
solament perquè aquestes situacions no es tornin a repetir, sinó també en un procés creatiu 
i innovador per oferir la millor educació possible als nois i noies que ens són confiats.  
 
«Gràcies» és la paraula que encapçala el seu missatge, a qui s’adreça aquest 
agraïment? 
En primer lloc a Déu, pel do de Marcel·lí Champagnat a l’Església i al món. I també a Maria, 
la nostra bona Mare, 
que ens ha 
acompanyat en 
aquests 200 anys, de 
manera discreta, però 
molt real. L’agraïment 
s’adreça també als més 
de 38.000 homes que 
han professat com a 
maristes fins al dia 
d’avui. Als milers de 
laiques i laics que s’han 
compromès amb la 
missió marista i amb el 
desig d’oferir un rostre marià d’Església. I certament a totes les generacions d’homes i 
dones que han estat marcats positivament per l’educació marista. 
 
I «compromís» és el mot que finalitza les seves paraules. En què s’ha de traduir? 
Després de donar gràcies i demanar perdó, he volgut renovar, en nom de tots els maristes, 
una sèrie de compromisos que són nostres des de fa temps: el compromís de construir una 
Església de rostre marià; el compromís de millorar contínuament el nostre servei 
evangelitzador; el compromís de sortir a les perifèries geogràfiques i existencials dels 
infants i joves; el compromís de continuar defensant i promovent els drets dels infants 
davant les Nacions Unides i les societats on som presents; el compromís d’obrir-nos a les 
crides de l’Esperit de Déu... 
 
Celebrem el somni de Champagnat... quin és el somni d’Emili Turú? 
El meu somni és un món a l’alçada del infants. Vull recordar Janusz Korczak, polonès, 
extraordinari defensor dels drets dels infants. Morí al camp d’extermini de Treblinka (1942), 
on fou deportat amb els infants del seu orfenat, a qui no va voler abandonar. Cito un 
fragment del seu llibre Quan torni a ser un infant: «Em dieu: cansa molt, ocupar-se dels 
infants. I teniu raó. Afegiu: perquè ens hem de posar al seu nivell. Hem d’abaixar-nos, 
inclinar-nos, encorbar-nos, fer-nos petits. Us equivoqueu. No és això el que cansa més, 
sinó el fet d’haver-nos d’elevar fins a l’alçada dels seus sentiments. Elevar-se, estirar-se, 
posar-se de puntetes, apropar-se. Per no ferir-los.» Sí, un món a l’alçada dels infants. I sé 
que és un somni possible perquè he pogut comprovar, en els meus viatges per tot el món, 
que hi ha milions de persones profundament compromeses a fer-lo realitat. 
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El G. Pau Valls presenta cada dijous (21.30h) un programa sobre música folk nord-
americana a Montserrat Ràdio 

 
Montserrat Ràdio (100,6 FM / www.montserratradio.cat) ofereix cada dijous, a les 21.30h, 
el programa sobre música folk nord-americana Pelegrins de les Ones, que dirigeix i 
presenta el G. Pau Valls, monjo de Montserrat, amb la realització tècnica de la Gemma 
Motger. Pretén “anar-nos trobant en un camí i, junts, compartir trossets de vida, remoure 
les aigües fondes del nostre esperit i commoure’ns”, assegura el G. Pau. “Tots els 
programes han estats pensats des de la lectura orant de l’Evangeli; cap autor, cap tema, 
per més apartat de la Bona Nova que pugui semblar, ha estat escollit a l’atzar”, afegeix el 
creador d’aquest programa que, per a ell, “no és rés més que la continuació de la meva 
pròpia Lectio Divina, en relació al món que se’m obre cada dia al matí”. La reemissió de 
Pelegrins de les Ones és cada dissabte, també a les 21.30h; i tots els capítols es poden 
descarregar a través del podcast del programa (www.montserratradio.cat). 

 
G. Pau, què ens explica en el programa Pelegrins de les Ones? 
Aparentment, parlem de la música folk (popular) de Nord-Amèrica. Més enllà d’això, res 
que d’entrada ens pugui semblar transcendental. Tot és molt proper a cadascú, si hom ho 
cerca o està predisposat a fer-ho. Ens agradaria que qui ens escolta pugui treure’n profit, 
d’alguna cosa del què hem emès, més enllà del pur i simple acompanyament- 
entreteniment -que ja està prou bé)-. I, a més d’haver après alguna cosa curiosa sobre els 
autors o les cançons folk que ha escoltat, que n’extregui quelcom que el pugui ajudar en el 
seu dia a dia, i ajudar-lo a progressar. 
 
He d’admetre que el folk nord-americà em serveix d’excusa, beneïda, per gaudir d’una bona 
estona que em fa pensar. D’aquí el concepte “pelegrinatge”, l’exiliat que camina, que cerca 

Pelegrinatge montserratí a través de les ones 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratradio.cat/
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en un camí d’ones, en aquest cas hertzianes; però les què són veritablement interessants 
són les vitals. Sentiments, sensacions, històries, troballes... En definitiva, pretenem, com 
en qualsevol pelegrinatge, anar-nos trobant en un camí i, junts, compartir trossets de vida, 
remoure les aigües fondes del nostre esperit i commoure’ns. 
 
És una música carregada de paraules, missatge... 
Sí. Montserrat Ràdio ens apropa la Paraula i, com m’agrada dir: sovint hi afegim música. 
En el programa, aquesta música va ben carregada de “paraules” –allò que fa molts anys 
en dèiem “missatge”-. I m’atreviria a dir que, fins i tot, en la major part de temes, de la pròpia 
Paraula. És, sense anar més lluny i inequívocament, el cas dels temes Godspel, però no 
només. 

Aquesta experiència la podem realitzar des de molts estils. En el cas de Pelegrins de les 
Ones hem escollit la música folk nord-americana, especialment de la revifalla que va viure 
a mitjans del segle passat i que va impactar, immediatament, en el nostre propi país. Va 
acompanyar uns anys de canvis socials i polítics que han influït fins avui. La música folk no 
és més que la manifestació del sentiment popular. 
 
Quina és l’estructura del programa? 
És ben senzilla. La llibertat de format que ens permet la nostra emissora fa que puguem 
oferir programes ben bé del gust del qui els pensa, tot desitjant que aquesta sigui la millor 
manera d’entendre’ls per part dels nostres oients. Presentem autors i les seves 
interpretacions, les intentem lligar amb els esdeveniments històrics i socials del seu 
moment, les repercussions i, si pot ser, allò que musicalment ha estat més destacable. 
Procurem oferir moltes versions, algunes ben difícils de trobar i, sobretot, d’emetre... 
Intentem sintetitzar-ho i, aprofito per fer una crida: encoratgem el nostre públic, si n’està 
interessat, que cerqui pels diferents mitjans que tingui a l’abast aquelles altres versions o 
interpretacions que des del programa els suggerim. Avui en dia això és possible, perquè el 
camp no té portes! 
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Per què se sent atret per aquest tipus de música? 
Només citaré tres motius: perquè l’escoltava de petit -germans i amics “compromesos” que 
escoltaven aquest tipus de música-; perquè m’ha acompanyat tota la vida i m’ha ajudat a 
“sobreviure” i després a “viure”, sobretot, feliçment; i perquè m’he reconvertit a la Veritat, 
gràcies a Sant Pau, escoltant aquesta música. Ara us confessaré una cosa molt personal: 
el dia que, davant del Santíssim d’en Llimona, a la capella de la Basílica de Montserrat, em 
va venir a la ment Give-me the Faith of my Parents, en català naturalment, vaig intuir que 
casa meva era aquesta Casa, la de Maria, la Mare de Déu, la meva Mareta... 
 
La gent n’és conscient del missatge que hi ha darrera de cada peça que tria? 
Em temo que, d’entrada, no. Però el què m’agrada és que, un cop escoltat el programa, 
tothom hi troba coses. De fet, ells no ho saben, però fan “exegesi” del que han escoltat. I 
això em fa molt feliç. Hi ha qui no té idea del que vol dir Lectio Divina o “exegesi”... I la fan! 
A partir d’un simple programa de folk nord-americà que, pel que sigui, els ha colpit...  Que 
bé! 

Què ha fet fins ara i què escoltarem en els propers programes? 
Idea general i continuada dels programes. 
Vàrem començar les nostres emissions amb 12 programes que, a partir d’una metàfora 
evangèlica, presentava 12 grans artistes d’aquest estil musical. Immediatament, vàrem 
introduir algun programa dedicat exclusivament a algun monogràfic: la guerra del Vietnam, 
la influència a Catalunya de la música folk dels anys seixanta, les convulsions socials, el 
moviment de la no-violència, la lluita envers el racisme, la influència d’aquestes cançons i 
aquest moviment a casa nostra, el moviment hippy, d’altres canvis socials referits a la dona, 
la manera d’entendre la vida... De fet, pensem la sèrie de programes de 12 en 12. I hi 
introduïm versions de molts artistes i en presentem de contemporanis perquè, si bé és cert 
que partim dels grans en el seu moment, hi ha força artistes actuals, joves que, més enllà 
de les influències i derivacions musicals, versionen els mateixos temes mítics. Fins ara hem 
escoltat, sobretot, els grans clàssics. A partir d’ara, l’oient se sorprendrà descobrint nous 
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intèrprets, que versionen les mateixes cançons, però, i això és el més interessant, n’aporten 
de nous. I són tan bons com els seus ancestres. Cal estar-hi atents! 
 
Quina resposta està tenint per part de l’audiència l’escolta? 
He de confessar que m’ha sorprès veure que hi ha gent que no coneixia i que m’ha fet 
arribar la seva opinió. De vegades, els monjos no som conscients que hi ha un seguit de 
persones que, pel seu estat -malalts, ancians...-, ens segueixen gràcies a la nostra ràdio. I 
hi ha gent que, de la mateixa manera que de vegades m’agraeix una pregària a Vespres, 
també em critica el programa. Pel que m’ha arribat, actualment, l’oient majoritari del 
programa està conformat per persones que voregen la seixantena i que es reconeix en 
aquest tipus de música. M’agrada, especialment, que n’hi hagi força que em diguin que, tot 
i reconèixer les cançons, el programa els descobreix coses dels autors o cançons que 
desconeixien o que, fins i tot, n’estaven errats. 
 
Es compagina bé aquesta feina de locutor amb el dia a dia a la comunitat? 
I tant! La meva manera d’entendre la vida monàstica és la d’integrar el treball diari en una 
lloança constant i continua a Déu. Així m’hi vaig comprometre davant d’Ell, ara fa un any. 
Ell m’ha deslliurat de l’esclavatge de la vida mercenària. Entomo la vida, des que em llevo, 
com una acció des de la contemplació: com bé ens anunciava el monjo trapenc Thomas 
(P. Louis) Merton, un bon referent contemporani justament d’aquesta època (els 60’s) que 
referim al programa. Es tracta de prendre’t la feina que fas com una oblació al Senyor. 
En aquest sentit, fins i tot la preparació del programa pot ser presa com una continuació de 
la Lectio Divina que escomets cada dia. 

 
El programa també evangelitza... 
Us confessaré una cosa: tots els 
programes han estats pensats des de 
la lectura orant de l’Evangeli. Cap 
autor, cap tema, per més apartat de la 
Bona Nova que pugui semblar, ha 
estat escollit a l’atzar. És la 
Providència, i no pas l’atzar, qui mena 
i guia, inspira, i mena l’estructura de 
cada programa. Dono gràcies a Déu, 
programa a programa, que em deixi 
oferir els missatges que, si hom vol, 
pot trobar en aquestes cançons 
meravelloses. Jo hi trobo el que 
presento. Però cadascú hi pot veure 
moltes altres coses que li són molt 
més pròpies i que no tinc per què 
saber d’antuvi. És la grandesa d’un 
estil de música, com és el folk nord-

americà. Estic molt content de fer aquesta “feina” que, per a mi, és una continuació de la 
meva lectura orant diària. No rés més que la continuació de la meva pròpia Lectio Divina, 
en relació al món que se’m obre cada dia al matí. 
 
FOTO 1: “El G. Pau Valls dirigeix i presenta el programa Pelegrins de les ones, que es pot escoltar cada 
dijous a les 21.30h a Montserrat Ràdio” 
FOTO 2: “El G. Pau Valls, enregistrant un programa de la sèrie Pelegrins de les ones” 

FOTO 3: “Gemma Motger, realitzadora tècnica del programa, amb el G. Pau, durant una gravació” 
 
Butlletí del Santuari, núm. 105 
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"La comunicació de les bones causes" aglutina un centenar de comunicadors de 
les presències salesianes d'Espanya 

 
Xavier Costa / Miquel Candela 
Èxit de participació a la III Jornada de Comunicació Salesiana que va tenir lloc 
dissabte 11 de febrer a Madrid. 

 

Amb el Messi de la comunicació, tal com presentava el nostre company de la delegació 
de comunicació Inspectorial Carlos Martín a Juan della Torre, CEO i fundador de La 
Machi - Comunicació de les Bones Causes, l'èxit de participació en aquesta III Jornada de 
Comunicació estava assegurat . 
 

I així va ser, més d'un centenar de comunicadors procedents de les diferents presències 
salesianes de tot el territori van omplir l'auditori de Salesians Atocha, en el qual no hi cabia 
ni una agulla. Una jornada en què els assistents procedien dels diferents ambients: escoles, 
plataformes socials, ONGD, editorials i Centres Juvenils. 
  
Juan della Torre va acostar als comunicadors el treball que està realitzant la seva agència 
de comunicació, La Machi, que desenvolupa projectes com "El vídeo del Papa" i "Click To 
Pray", i que ha rebut recentment importants premis internacionals. 
  
  

 "Els comunicadors catòlics ja som emprenedors" 

  
Della Torre va explicar que "estic orgullós que m'hagin donat l'oportunitat de ser avui aquí. 
A l'Argentina, la família salesiana és un dels elements més importants de la família 

III Jornada de Comunicació Salesiana 

http://www.salesians.cat/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Jornadas_Comunicacion/20170213JornCom_2.JPG
http://www.salesians.cat/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Jornadas_Comunicacion/20170213JornCom_2.JPG
http://www.lamachi.com/
http://www.lamachi.com/
http://www.salesians.cat/Articulos/9010/1/116/-La-comunicaci-de-bones-causes-el-valor-de-la-imatge-tema-de-la-III-Jornada-Salesiana-de-Comunicaci-
http://www.salesians.cat/Articulos/9010/1/116/-La-comunicaci-de-bones-causes-el-valor-de-la-imatge-tema-de-la-III-Jornada-Salesiana-de-Comunicaci-
https://www.lamachi.com/portfolio_page/el-video-del-papa-2017/
https://www.lamachi.com/portfolio_page/click-to-pray-version-internacional/
https://www.lamachi.com/portfolio_page/click-to-pray-version-internacional/
http://www.salesians.cat/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Jornadas_Comunicacion/20170213JornCom_2.JPG
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educativa, de la qual surten nous ciutadans i líders ". I va afegir, "els porto una notícia, com 
a comunicadors catòlics, els agradi o no, ja són emprenedors, perquè avui estem vivint un 
moment de transformació en la comunicació de l'església, amb el que comporta la dificultat 
dels processos d'adaptació al canvi i de sortir de la nostra zona de confort. Per tant, tots 
els que treballem en això estem en un procés d'emprendre ". 
  
La Jornada també va comptar amb un Taller per aprendre a fer un pla de màrqueting social, 
amb una ponència sobre Comunicació de crisi a càrrec de Justiniano Vila, també de La 
Machi i finalment a la tarda un Taller en el qual es van desenvolupar conceptes sobre 
gramàtica de la imatge, gravació i edició en aparells de vídeo lleuger com el telèfon mòbil, 
a càrrec de Maria Albendea, Adrián Cereceda (professors de Salesians Atocha) i Juan 
Soria (realitzador de TVE). 
  
En línia amb el Missatge de les Comunicacions del Papa Francesc 

  
 "La comunicació de 
bones causes: el valor 
de la imatge" tema de la 
III Jornada de 
Comunicació, va estar 
totalment alineat amb el 
Missatge de les 
Comunicacions del Papa 
Francesc. 
  
En aquest sentit, Javier 
Valiente, responsable de 
Comunicació de 
Salesians Espanya va 
subratllar que "estem en 
una època de gran 
facilitat per compartir 

notícies i arribar a molta gent dels nostres ambients i de fora, però al mateix temps tenim 
una gran responsabilitat de comunicar de forma veritable.  
 
Som responsables del que mou el molí, i com a família salesiana ens hem de 
comprometren's. Hem de ser capaços de fer una comunicació constructiva, fomentar la 
cultura de la trobada -que és molt més que intercanviar una missatge- i fer-ho amb un estil 
comunicatiu obert i creatiu. L'esperit de família, l'acostament i la companyia, són actituds 
que també es poden viure en aquest pati digital ". 
  
Per la seva banda, l'Inspector de Santiago el Mayor, Juan Carloz Pérez Godoy, en 
representació del P. Cristóbal López de la nostra Inspectoria que no va poder assistir per 
altres compromisos, va emfatitzar que "les persones necessiten missatges d'esperança, 
de confiança, bones notícies . Si la nostra premsa, mitjans de comunicació i agències, 
fessin una opció per comunicar un altre tipus de notícies possiblement estaríem construint 
un altre món ". 
  
I va concloure amb una reflexió que va fer el Papa a la família salesiana durant el Capítol 
general XVII quan els va rebre en Audiència. "Heu de seguir estant amb els joves, fins i tot 
utilitzant nous missatges, però comprenent que el llenguatge que millor entenen és el 
llenguatge del cor". 
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MESURA DE GOVERN SOBRE LA GARANTIA DEL TRACTE IGUALITARI 
A LES ENTITATS RELIGIOSES QUAN A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
PUNTUALS A L’ÀMBIT PÚBLIC  

L’Ajuntament de Barcelona va presentar a l’octubre de 2016 la Mesura de govern sobre 
la garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quan a la realització d’activitats 
puntuals a l’àmbit públic, per regular i establir amb criteris tècnics, donant resposta de 
forma justa i equànime, les demandes de celebració d’activitats puntuals per part 
d’entitats/comunitats religioses a equipaments municipals i a la via pública.  

Per presentar-vos aquesta mesura, us convidem el dijous 23 de febrer a les 18.00 a 
l’Oficina d’Afers Religioses (c. Comerç, 44). Comptarem amb la presència de Lola 
López,  Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de 
Barcelona., 

Degut a l’aforament limitat es demana confirmació d’assistència mitjançant inscripció 
prèvia abans del dilluns dia 20 de febrer. 

Oficina d'Afers Religiosos 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Ajuntament de Barcelona 
  
Carrer del Comerç, 44 | 08003 Barcelona | 932564342 | oar@bcn.cat 

 

"CASALDÀLIGA AL COR" 

 
 Des de l'Editorial Claret us informem de l'acte "Casaldàliga al 
cor". La inauguració del memorial al bisbe i 

reconeixement a les seves causes en el qual 
també presentarem la darrera novetat que 
publiquem amb Joan Soler «Meditacions vora 
l'Araguaia».  
 

Inauguració 
L'acte es fa coincidint amb el 89è aniversari 
del bisbe i tindrà lloc el DIJOUS 16 de febrer 
a les 19h a la Sala PereCasaldàliga de la 
Llibreria Claret (c/ Roger de Llúria n.5 - 

Barcelona). Hi intervindran: 
- Ricard Costa-Jussà. provincial dels 

missioners claretians de Catalunya 
- Josep Roca, claretià que va estar al Brasil de 

1984 a 2010 
- Francesc Escribano, autor del llibre, Descalç sobre la 

terra vermella 
- Joan Soler, missioner claretià i autor de l'obra 

"Meditacions vora l'Araguaia" 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

mailto:oar@bcn.cat
http://www.claret.cat/ca/llibre/DESCALC-SOBRE-LA-TERRA-VERMELLA-842977099
http://www.claret.cat/ca/llibre/DESCALC-SOBRE-LA-TERRA-VERMELLA-842977099
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EXERCICIS ESPIRITUALS A LA CASA DE BETÀNIA 

 
Els exercicis espirituals que tindrem, si Déu vol, aquest any a la Casa de Betània, és com 
segueix: 
Setmana Santa, del 12 al 16 d’Abril. Director P. MIQUEL  COLL,  SI,  amb la possibilitat de 
viure la litúrgia del Triduum Pasqual. 
 
Del 20 al 29 de Juliol. Director, P. JOAQUIN  AGUILAR, pvre. 
 
Casa de Betània 
Bonavista 37 – telèfon 933751102 
E-mail:  info@hermanasdebetania.es  
08940 Cornellà de Llobregat 
 

NOVA ACTIVITAT A L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE MONTSERRAT 

 
Dissabte 11 de març, de 10 a 18h, nova activitat a l’hostatgeria del monestir adreçada 
a nois i noies de 20 a 35 anys 
 
Recés de Quaresma per a joves a 
Montserrat 
 
 L’abadessa de Sant Benet de 
Montserrat, M. del Mar Albajar, impartirà 
la conferència Pasqua, camí de llibertat, 
que ajudarà a la reflexió i a la pregària 
 
Montserrat, febrer de 2017. El proper 
dissabte 11 de març, de 10 a 18h, el 
Monestir de Montserrat convida nois i noies 
de 20 a 35 anys a viure un dia de recés per 
tal de preparar-se per viure la Pasqua amb 
més intensitat. El P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, organitza aquesta jornada, que té 
com a objectiu elaborar i integrar les vivències personals quotidianes i els reptes de la 
nostra societat a la llum de l’Evangeli. 
 
El recés porta per títol Pasqua, camí de llibertat i començarà a les 10.20h, a la Sala Sant 
Maur de l’hostatgeria del monestir, amb les presentacions i alguna dinàmica que ajudarà a 
entrar en les actituds pròpies d’aquest dia de recés. Després, a les 11 h, els assistents 
podran optar per assistir a la missa conventual o bé tenir una estona de reflexió personal; 
a les 12h hi haurà la conferència de l’abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, 
Maria del Mar Albajar. A la tarda, per als qui vulguin, hi haurà la possibilitat de compartir 
en grup les reflexions que haurà suscitat la conferència i, finalment, el P. Antoni Pou dirigirà 
una pregària a la capella de l’hostatgeria monàstica, en la qual s’ensenyaran algunes 
tècniques per pregar amb l’ajuda de la música, la relaxació i la concentració. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzen periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, que 
inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessats a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 

mailto:info@hermanasdebetania.es
mailto:tonipou@yahoo.com
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SIGNES DELS TEMPS A LA CARTA DE TV3: MERCEDARIS 

 
 Diumenge vam emetre una 
entrevista sobre els mercedaris 
gravada dins el Centre 
Penitenciari de Joves.  
 
Vam entrevistar Josep Maria 
Carod, mercedari i capellà a la 
presó de Joves.  
 
 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/mercedaris-a-la-preso/video/5650183/ 

 

UN PIS O CASA DE LLOGUER 

 
Laicas consagradas buscamos un piso o casa de alquiler en Barcelona, zona 
metropolitana. Necesitamos al menos 6 habitaciones exteriores, de mínimo 8 m2, un salón 
y cocina.  
 
Persona de contacto:  
Ana Martín, teléfono 649890832. martinancel.ana@gmail.com 
 
 

MEDITAR AMB ELS CINC SENTITS 

 
Els sentits es treballen com a mitjà que 
ens ajudi a desbloquejar la nostra 
ment dels pensaments constants per 
tal de poder accedir a la profunditat de 
nosaltres mateixos i a la profunditat de 
l’inefable. 
 
Dissabte 18/2/17 · 10.30h-19.00h 
Anar cap a la consciència a través del 
tacte 
a càrrec de Mª Dolores Díaz de Miranda 
amb la col·laboració de Luís Mª Moreira, 
Rosa Duró i Carmen Hernández 
 
El taller combina temps de meditació en silenci amb exercicis d’experimentació tàctil, mirant 
de connectar-nos a la realitat a través dels sentits. 
 
Places limitades: 20 persones 
Matrícula: 38 € 
Dinar (opcional): 12 € 
Inscripció: www.culturabenedictines.es 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Adreça: c. Dolors Monserdà, 31 · 08918 Barcelona 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/mercedaris-a-la-preso/video/5650183/
mailto:martinancel.ana@gmail.com
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 Servei de Documentació  
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 
 

 

Autor Mercedes L. Casas Sánchez, F.Sp.S 

145 
Títol Re-significación de los consejos evangélicos desde la 

Laudato Si 

Font  Revista CLAR núm. 4 -2016 

Publicat 16 de febrero de 2017 

 

Es religiosa Hija del Espíritu Santo. Nació en el 
puerto de Ensenada, B. Cfa., México, el 7 de 
abril de 1960; es la cuarta de seis hermanos, 
uno de ellos es religioso marista. Estudió con 
las Hijas del Espíritu Santo, en donde sintió el 
llamado de Dios. Ingresó a la Congregación en 
1974 y emitió sus primeros votos en 1977. Se 
recibió de maestra normalista y después realizó 
el bachillerato en Filosofía con la Universidad 
Pontifica de México y el de Teología con la 
Pontificia Universidad Urbaniana de Roma; 
adelantó una maestría en Patrología en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue 
profesora de educación en la fe en primaria y 
secundaria y maestra de postulantes y novicias; 
coordinadora y profesora del Instituto Inter-

religioso de formación de la CIRM; fue enviada a iniciar una comunidad en El Alto, Bolivia, 
y Santiago de Chile. Es la Superiora General de su comunidad desde 2005, fue reelegida 
en el último Capítulo General. Fue Vicepresidenta de la CLAR y de la CIRM. En la XVIII 
Asamblea General de la CLAR fue elegida como Presidenta y re-elegida en la XIX 
Asamblea de la CLAR para el trienio 2015-2018. 
 
 
 

 
Per un bon pacte educatiu  
Transcrivim avui la glossa dominical que publicà a La Vanguardia d’ahir diumenge, dia 12 
de febrer, Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell. Amb el títol que figura a la 
capçalera, Monsenyor Vives fa unes reflexions que resulten de molta actualitat i escauen 
oportunament en els temps que ara vivim.  

“Vivim en una societat que anuncia canvis que de ben segur repercutiran també en el 
sistema educatiu. És en aquest sentit que darrerament, fruit també de la realitat 
sociopolítica i dels mateixos requeriments de la comunitat educativa, han augmentat les 
veus que intenten fer palesa la necessitat d’un pacte per l’educació, des del diàleg franc i 
obert en què hi participin totes les institucions afectades, també les de matriu cristiana, un 
pacte que accepti la pluralitat d’opcions i que doni estabilitat duradora al sistema educatiu.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 629 | 13.02.2017 

 

Servei de Documentació:  
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Convé reflexionar, discernir, cercar respostes en el diàleg que apropa, construir entre tots 
els col·lectius i institucions afectades un entorn legal educatiu que faci possible formar 
persones ben preparades per al seu servei a la societat i, alhora, persones comprensives, 
compassives i solidàries. El Papa Francesc diu: “L’educació comporta la tasca de promoure 
llibertats responsables, que en les cruïlles sàpiguen escollir amb sentit i intel·ligència; 
persones que comprenguin sense reserves que tenen a les mans la seva vida i la de la 
seva comunitat i que aquesta llibertat és un do immens” (AL 262). El procés educatiu mai 
no és neutre, comporta sempre una concepció determinada de la persona, de la vida i del 
món. La pretensió ha de ser educar en 
virtuts i en valors per al bé, per ajudar que la 
persona esdevingui “bona”, com deien els 
clàssics. No s’han de témer els canvis, ans 
al contrari, s’han de promoure amb 
aportacions que facin créixer en 
coneixements, en saviesa i en humanitat, 
que preparin bons professionals i millors 
persones.  

L’escola no és l’únic espai de formació, ni 
l’edat infantil i juvenil l’únic moment de 
formació. L’estructura educativa la van 
construint tots els marcs educatius, els 
diversos nivells de formació que durant tota 
la vida contribueixen a transmetre 
coneixements o a millorar-los, que 
desenvolupen capacitats i creen actituds. 
Família, parròquia, escola, centres d’esplai, 
grups escoltes i clubs esportius, facultats i 
escoles universitàries, empreses, 
moviments socials; l’ensenyament reglat i 
l’educació en el lleure, les formacions inicials, continuades i ocasionals, l’exercici 
professional, les responsabilitats socials i polítiques... Les persones i les institucions que 
participen en aquests processos són les que configuren la xarxa educativa, són les cridades 
a establir el consens necessari per aconseguir un gran pacte amb partits i òrgans de govern, 
que sigui lloc de trobada de pensaments i praxis quotidianes diverses que permeti establir 
uns punts d’encontre, d’enriquiment, que generin processos personals i socials positius.  

L’educació és un tema, doncs, que ens afecta a les famílies i a tots per la seva incidència 
directa en les persones i per la repercussió en el model de societat que es pretén assolir. 
D’aquí l’interès dels mitjans de comunicació i també dels partits polítics que, sovint, en fan 
espai de confrontació més que de diàleg. Les institucions cristianes d’ensenyament 
contribuiran a gestar un gran pacte en defensa i promoció d’una educació per a tothom, 
que promogui la vida individual i col·lectiva com un servei responsable que defensi amb 
esperança el dret a l’educació de tots per assolir una vida digna i de qualitat, amb una 
atenció especial pels més desafavorits.” 
 
 
 
 

Una cinquantena de nois viuen i estudien a la muntanya de Montserrat. Són els escolans 
que dia rere dia canten davant els milers de pelegrins que visiten el santuari. L’Escolania 
és un projecte educatiu únic a Catalunya que engloba un cor, una escola i una residència. 
“Signes dels temps” entrevista Sergi d’Assís Gelpí, monjo benedictí i prefecte de l’Escolania 
de Montserrat. La conversa s’ha gravat a la sala d’assaig del cor al Monestir de Montserrat. 

Signes dels temps a TV3 : « Escolania de Montserrat » 
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Data: 19 de febrer de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10.30  
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 
 
 

En el marc de la campanya Casa nostra, casa vostra, el dia 18 de febrer a les 16h, a 
Pl.Urquinaona (Barcelona), tindrà lloc una gran manifestació en favor de l'acollida de 
persones refugiades i migrants. Hem de ser-hi tots! Hem de ser-hi ara! 

Manifestació Casa nostra, casa vostra 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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   FEBRER | 2017 
20 dl CEVRE - Formació inicial 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

   MARÇ | 2017 
1 dc  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra 

6 dl CEVRE - Formació inicial 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial 

16 dj URC 76 assemblea general 

20 dl CEVRE - Formació inicial 

25 ds Jornada de Formació Permanent amb José M. Rodríguez Olaizola, sj. 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

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 
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