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El dret a votar 

 
Al proper diumenge les urnes es 

convertiran de nou en recipients de vots 
amb un poder de delegació de 
condicions sovint imprevisibles. Sempre, 
en una jornada de votacions, em venen 
al cap les paraules de Rousseau 
al Contracte Social, escrit el 1762: «Per 
poca influència que la meva veu pugui 
tenir en els negocis públics en tinc prou 
amb el dret que tinc de votar per 
imposar-me el deure d’assabentar-
me’n.» El dret que tinc a votar m’imposa 
el deure d’instruir-me. Avui, els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials a 

través de la tecnologia em proporcionen moltes informacions, però a la vegada m’inoculen 
tanta o més quantitat de desinformació. Instruir-me implica prestar la màxima atenció per 
filtrar els continguts que rebo amb la finalitat de detectar la veritat, el biaix manipulatiu dels 
eslògans, la càrrega emocional orientada a decantar el meu vot per ressorts afectius de 
vegades inconscients, per pors inconfessables explotades sense consciència pels equips 
de campanya… 

  Rousseau al mateix llibre, unes línies més 
avall de la cita anterior, escriu: «L’home neix 
lliure, però en tot moment es troba encadenat.» 
Sovint, posem atenció només a les cadenes 
exteriors, que són moltes i variades. Malparlar 
dels mitjans de comunicació acostuma a ser una 
pràctica força comuna. El papa Francesc va dir 
que un pecat de la premsa és la coprofília, 
l’amor per la cosa bruta, per les porqueries 
informatives. N’hi ha que les produeixen i les 
publiquen, però servirien de ben poc si les 
persones no practiquessin la coprofàgia, és a dir, 
les consumissin, se n’alimentessin i engrossissin 
l’audiència dels mitjans que les divulguen. La 
batalla per la llibertat comença al cor de cada 
persona. A poc a poc, creixem en consciència 
ecològica i en la necessitat de tenir cura del 
planeta. Les deixalles són visibles. No obstant 
això, queda un pas molt més subtil: l’ecologia 
espiritual, que rebutja la mentida, l’insult, l’odi, la 
manipulació… 

Sempre que defenso un dret cal preguntar-se: qui té el deure de garantir-lo i com 
s’ha d’exercir? 

Lluís Serra Llansana 

Nota.- La tramesa d'aquest número de l'Horeb inclou un document titulat: "Programes Partits Educació", que 
sintetitza sense comentaris el contingut dels diferents programes electorals. 

D’entrada 
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La imatge de la setmana 
  

Sri Lanka 
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Dissabte Sant 
 

VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana 

Sábado Santo, 20 de abril de 2019 

 

1. Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, 
porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es 
también nuestro camino; se asemeja al camino de la salvación que hemos recorrido esta 
noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una piedra: la 
belleza de la creación contra el drama del pecado; la liberación de la esclavitud contra la 
infidelidad a la Alianza; las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del 
pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de nosotros: 
parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir 
deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida. 

 

Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina 
delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia: 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?» (Lc 24,5); ¿por qué pensáis que todo 
es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la 
resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción 
de las piedras. Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las 
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esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia 
humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la «piedra viva» (cf. 1 
P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él, e incluso 
cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a 
nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. 
Esta noche cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está Vivo a aquél 
que remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos, antes de nada: ¿cuál 
es la piedra que tengo que remover en mí, cómo se llama esta piedra? 

A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se 
afianza la idea de que todo va mal y de que, en el peor de los casos, no termina nunca, 
llegamos a creer con resignación que la muerte es más fuerte que la vida y nos 
convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra 
sobre piedra, construimos dentro de nosotros un monumento a la insatisfacción, el 
sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la vida acabe siendo 
esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abriendo paso así una especie de 
psicología del sepulcro: todo termina allí, sin esperanza de salir con vida. Esta es, sin 
embargo, la pregunta hiriente de la Pascua: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive? El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí; no lo busquéis donde 
nunca lo encontraréis: no es Dios de muertos, sino de vivos (cf. Mt 22,32). ¡No enterréis la 
esperanza! 

Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón: la piedra del pecado. El pecado 
seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja dentro 
soledad y muerte. El pecado es buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en 
las cosas que pasan. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te 
decides a dejar ese pecado que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que 
la luz divina entre? ¿Por qué no pones a Jesús, luz verdadera (cf. Jn 1,9), por encima de 
los destellos brillantes del dinero, de la carrera, del orgullo y del placer? ¿Por qué no le 
dices a las vanidades mundanas que no vives para ellas, sino para el Señor de la vida? 
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2. Volvamos a las mujeres que van al sepulcro de Jesús. Ante la piedra removida, se 
quedan asombradas; viendo a los ángeles, dice el Evangelio, quedaron «despavoridas» y 
con «las caras mirando al suelo» (Lc 24,5). No tienen el valor de levantar la mirada. Y 
cuántas veces nos sucede también a nosotros: preferimos permanecer encogidos en 
nuestros límites, encerrados en nuestros miedos. Es extraño: pero, ¿por qué lo hacemos? 
Porque a menudo, en la situación de clausura y de tristeza nosotros somos los 
protagonistas, porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras del 
corazón que abrirnos al Señor. Y sin embargo solo él eleva. Una poetisa escribió: 
«Ignoramos nuestra verdadera estatura, hasta que nos ponemos en pie» (E. Dickinson, 
We never know how high we are). El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo 
con su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para 
la tierra; para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte: ¿por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? 

Dios nos pide que miremos la 
vida como Él la mira, que 
siempre ve en cada uno de 
nosotros un núcleo de belleza 
imborrable. En el pecado, él 
ve hijos que hay que elevar 
de nuevo; en la muerte, 
hermanos para resucitar; en 
la desolación, corazones para 
consolar. No tengas miedo, 
por tanto: el Señor ama tu 
vida, incluso cuando tienes 
miedo de mirarla y vivirla. En 
Pascua te muestra cuánto te 
ama: hasta el punto de 
atravesarla toda, de 
experimentar la angustia, el 
abandono, la muerte y los 
infiernos para salir victorioso y 
decirte: “No estás solo, confía 
en mí”. Jesús es un 
especialista en transformar 
nuestras muertes en vida, 
nuestros lutos en danzas (cf. 
Sal 30,12); con Él también 
nosotros podemos cumplir la 
Pascua, es decir el paso: el 
paso de la cerrazón a la 
comunión, de la desolación al 
consuelo, del miedo a la 
confianza. No nos quedemos 
mirando el suelo con miedo, 
miremos a Jesús resucitado: 
su mirada nos infunde 
esperanza, porque nos dice que siempre somos amados y que, a pesar de todos los 
desastres que podemos hacer, su amor no cambia. Esta es la certeza no negociable de la 
vida: su amor no cambia. Preguntémonos: en la vida, ¿hacia dónde miro? ¿Contemplo 
ambientes sepulcrales o busco al que Vive? 
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3. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres escuchan la llamada de 
los ángeles, que añaden: «Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea» (Lc 
24,6). Esas mujeres habían olvidado la esperanza porque no recordaban las palabras de 
Jesús, su llamada acaecida en Galilea. Perdida la memoria viva de Jesús, se quedan 
mirando el sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con 
Jesús, su llamada: recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el corazón. Es 
esencial volver a un amor vivo con el Señor, de lo contrario se tiene una fe de museo, no 
la fe de pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy; 
no se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recordemos hoy 
cuando Jesús nos llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros 
pecados, cómo tocó nuestros corazones con su Palabra. 

Hermanos y hermanas, volvamos a Galilea. 

 

 

Las mujeres, recordando a Jesús, abandonan el sepulcro. La Pascua nos enseña que el 
creyente se detiene por poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al 
encuentro del que Vive. Preguntémonos: en mi vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos 
dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca faltan, y acudimos 
al Señor solo para que nos ayude. Pero entonces no es Jesús el que nos orienta sino 
nuestras necesidades. Y es siempre un buscar entre los muertos al que vive. Cuántas 
veces también, luego de habernos encontrado con el Señor, volvemos entre los muertos, 
vagando dentro de nosotros mismos para desenterrar arrepentimientos, remordimientos, 
heridas e insatisfacciones, sin dejar que el Resucitado nos transforme. Queridos 
hermanos y hermanas, démosle al que Vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia 
de no dejarnos llevar por la corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos 
con las piedras del pecado y los escollos de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a 
Él, dejémonos buscar por Él, busquémoslo a Él en todo y por encima de todo. Y con Él 
resurgiremos. 
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Missatge Urbi et Orbi 
 

MENSAJE URBI ET ORBI 

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PASCUA 2019 

Balcón central de la Basílica Vaticana  

Domingo, 21 de abril de 2019 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua! 

Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos: «Jesús ha resucitado». Y de 
boca en boca, de corazón a corazón resuena la llamada a la alabanza: «¡Aleluya!... 
¡Aleluya!». En esta mañana de Pascua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la 
humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras iniciales de la 
reciente Exhortación apostólica dedicada especialmente a los jóvenes: 

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo 
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras 
palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere 
vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el 
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas 
avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí 
para devolverte la fuerza y la esperanza» (Christus vivit, 1-2). 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige al mismo tiempo a cada persona 
y al mundo. La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida para todos los 
hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, 
desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado 
de la esclavitud del pecado y de la muerte: el mundo al fin se abrió al Reino de Dios, 
Reino de amor, de paz y de fraternidad. 

Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su rostro de Resucitado y no 
abandona a los que se encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en el luto. 
Que Él, el Viviente, sea esperanza para el amado pueblo sirio, víctima de un conflicto que 
continúa y amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso en la indiferencia. En 
cambio, es hora de renovar el compromiso a favor de una solución política que responda 
a las justas aspiraciones de libertad, de paz y de justicia, aborde la crisis humanitaria y 
favorezca el regreso seguro de las personas desplazadas, así como de los que se han 
refugiado en países vecinos, especialmente en el Líbano y en Jordania. 

La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, desgarrado por continuas 
divisiones y tensiones. Que los cristianos de la región no dejen de dar testimonio con 
paciente perseverancia del Señor resucitado y de la victoria de la vida sobre la muerte. 
Una mención especial reservo para la gente de Yemen, sobre todo para los niños, 
exhaustos por el hambre y la guerra. Que la luz de la Pascua ilumine a todos los 
gobernantes y a los pueblos de Oriente Medio, empezando por los israelíes y palestinos, y 
los aliente a aliviar tanto sufrimiento y a buscar un futuro de paz y estabilidad. 

Que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en las últimas semanas personas 
indefensas vuelven a morir y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares. 
Insto a las partes implicadas a que elijan el diálogo en lugar de la opresión, evitando que 
se abran de nuevo las heridas provocadas por una década de conflicto e inestabilidad 
política. 

 

Que Cristo vivo dé su paz a todo el amado continente africano, lleno todavía de tensiones 
sociales, conflictos y, a veces, extremismos violentos que dejan inseguridad, destrucción y 
muerte, especialmente en Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria y Camerún. Pienso también 
en Sudán, que está atravesando un momento de incertidumbre política y en donde espero 
que todas las reclamaciones sean escuchadas y todos se esfuercen en hacer que el país 
consiga la libertad, el desarrollo y el bienestar al que aspira desde hace mucho tiempo. 

Que el Señor resucitado sostenga los esfuerzos realizados por las autoridades civiles y 
religiosas de Sudán del Sur, apoyados por los frutos del retiro espiritual realizado hace 
unos días aquí, en el Vaticano. Que se abra una nueva página en la historia del país, en 
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la que todos los actores políticos, sociales y religiosos se comprometan activamente por el 
bien común y la reconciliación de la nación. 

Que los habitantes de las regiones orientales de Ucrania, que siguen sufriendo el conflicto 
todavía en curso, encuentren consuelo en esta Pascua. Que el Señor aliente las 
iniciativas humanitarias y las que buscan conseguir una paz duradera. 

Que la alegría de la Resurrección llene los corazones de todos los que en el continente 
americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. 
Pienso en particular en el pueblo venezolano: en tantas personas carentes de las 
condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura, debido a una crisis que continúa 
y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar 
para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar 
medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que 
necesita. 

 

Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para 
encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los 
nicaragüenses. 

Que, ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos 
encuentre fríos e indiferentes. Que haga de nosotros constructores de puentes, no de 
muros. Que Él, que nos da su paz, haga cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas 
de guerra como en nuestras ciudades, e impulse a los líderes de las naciones a que 
trabajen para poner fin a la carrera de armamentos y a la propagación preocupante de las 
armas, especialmente en los países más avanzados económicamente. Que el 
Resucitado, que ha abierto de par en par las puertas del sepulcro, abra nuestros 
corazones a las necesidades de los menesterosos, los indefensos, los pobres, los 
desempleados, los marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de un 
refugio o del reconocimiento de su dignidad. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡Cristo vive! Él es la esperanza y la juventud para cada 
uno de nosotros y para el mundo entero. Dejémonos renovar por Él. ¡Feliz Pascua! 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 
 
 
 
(ESCOLA PIA 6.4.19)  
 
El dia de les votacions és sempre un dia, d’emocions, d’il·lusió, de mirar cap al futur. I això 
es nota ja des de primera hora, encara que l’odre del dia demani treballar, abans, altres 
aspectes no directament relacionats amb elles. Avui, per exemple, els i les capitulars han 
iniciat les sessions estudiant la segona part del document de treball: l’anàlisi de la realitat, 
el present, de l’Escola Pia i del món que ens envolta. La Ponència va recollir en un únic 
DAFO totes les reflexions aportades durant el procés participatiu, i aquest matí s’han 
debatut en plenari. Pot semblar que sigui una tasca menor, però no és així: de l’avaluació 
del passat, i de l’anàlisi del present, el Capítol n’acordarà quins han de ser els 
compromisos que pren de cara al futur. Per això no ens ha de sorprendre que diversos 
aspectes hagin generat debat, i que durant el matí s’hagin pogut gaudir profundes 
intervencions i diàlegs sobre què és allò que vivim avui, i que subratlla els accents que 
l’Escola Pia ha de marcar-se per al futur: educació, fe, acció social, comunitat, 
participació. 
 

 
 
Després de treballar l’anàlisi de la realitat, llavors ja sí, el Capítol ha entrat en la fase 
electiva. El Secretari Provincial, custodi del sobre amb la llista de candidats aprovada per 
la Congregació General a Roma, n’ha fet entrega a la presidència, i s’han llegit els quatre 
noms elegibles. Seguidament, s’ha fet la votació exploratòria, que serveix per a orientar el 
vot dels capitulars. I, un cop conegudes les preferències dels capitulars, s’ha celebrat la 
tradicional Missa de l’Esperit Sant. 

El P. Eduard Pini, reelegit provincial de la Escola Pia 
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Finalment, havent dinat, s’han fet les eleccions per a designar la nova Congregació 
Provincial. És un procés llarg, amb diverses votacions (persones, responsabilitats), però 
que relliga el Capítol amb la història i el carisma de la institució. Finalment, els capitulars 
han escollit, com a responsables de la Província per al proper quadrienni: 

 Eduard Pini, com a Provincial 
 Josep Maria Canet, com a Assistent de patrimoni 
 Víctor Filella, com a Assistent de persones 
 Isidre Carbonell, com a Assistent d’acolliment i acompanyament social 
 Jordi Vilà, com a Assistent de laïcat 

 
Un cop fets els nomenaments, s’ha fet una pregària d’agraïment, i s’ha notificat a Roma i 
al conjunt de la província la la composició de la nova Congregació. I, abans d’acabar, 
s’han aprovat les modificacions al reglament del Consell Institucional. Així, el proper 
dissabte els capitulars podran votar els nous membres d’aquest òrgan a partir dels nous 
criteris, que han de permetre una major diversitat i paritat en la seva composició. I els 
capitulars, amb l’emotiu cant del sub tuum praesidium, s’han acomiadat fins divendres 
vinent. 
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La XXI Asamblea Plenaria de la UISG ya se acerca; se celebrará en Roma del 6 al 10 
de mayo. Participarán más de 800 Superioras generales de 80 países diferentes, 
hablando 13 idiomas diversos.. También nos complace dar la bienvenida a los más 
de 40 ponentes e invitados. 

 
 
Por primera vez, –antes y después de la Asamblea Plenaria–, la UISG ofrecerá también 
a las Superioras generales, siete talleres sobre la Protección de menores, Atención 
católica institucional a los niños, Derecho Canónico para la Vida Religiosa y 
Comunicación para la misión. 
 
 Descarga aquí el programa de la Asamblea Plenaria o míralo más abajo.  Los 
principales temas son los siguientes: 
  
Visión para el futuro de la Vida Religiosa 
Cuidado de nuestro Planeta 
Interculturalidad 
Diálogo interreligioso 
 
La Asamblea Plenaria está abierta solo 
a las Superioras Generales, pero por 
primera vez, la UISG se complace en 
transmitir (en streaming) las 
ponencias sobre los temas anteriores 
en la lengua original de las 
intervenciones (la mayoría serán en 
inglés y un par de ellas, en español). 
Para que pueda escucharlos desde su 
país, junto con su comunidad, o ver el 
video grabado que se cargará en el 
canal de YouTube de la UISG (lista de 
reproducción de la UISGPlenary2019). 
Para conectarse, pulsar en zoom.us y 
escribir el número 622-095-529. 
 
 
 
 
 

Propera Assemblea Plenària de la UISG 

https://uisg.us12.list-manage.com/track/click?u=8d871d8272fe1798b9fab76e5&id=2fb65a07ab&e=b038dcf97c
https://uisg.us12.list-manage.com/track/click?u=8d871d8272fe1798b9fab76e5&id=b6b7e769f2&e=b038dcf97c
https://uisg.us12.list-manage.com/track/click?u=8d871d8272fe1798b9fab76e5&id=aa31e1f563&e=b038dcf97c
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También es posible subscribirse a la newsletter de whatsapp para recibir noticias diarias, 
fotos y enlaces a las charlas durante la semana de la Asamblea Plenaria (los mensajen 
llegan solamente de la UISG y no de los miembros del grupo, no recibirá más de uno o 
dos por día). Si desea suscribirse a este grupo, por favor, pulse aquí para enviar su 
información. 
 
Le invitamos a que nos acompañe con sus oraciones durante este gran evento para la 
Vida Religiosa femenina: es una gran oportunidad para fortalecer y desarrollar los 
vínculos y la cooperación entre las Superioras y las congregaciones. 

https://uisg.us12.list-manage.com/track/click?u=8d871d8272fe1798b9fab76e5&id=38d7235b39&e=b038dcf97c
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« TEMPS D’ELECCIONS, 
TEMPS D’URNES » 

 

 
Catalunya Religió | Dij, 18/04/2019 
 
El bisbe de Solsona, Xavier Novell, dedica la carta dominical del proper diumenge a 
respondre les declaracions del portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola que 
qüestionava la legitimitat moral del “dret a decidir”. El portaveu i secretari de la 
Conferència Episcopal, Luis Argüello, defensava en el darrer número de la revista 
Ecclesia que “l’anomenat ‘dret a decidir’ no és moralment legítim” en una reflexió sobre les 
properes eleccions. 
 
El bisbe Novell no respon directament  Argüello però confronta la seva argumentació amb 
el magisteri que han reiterat els darrers anys els bisbes catalans i que recull el document 
de 2011 “Al servei nostre poble”. En la carta que es reparteix a totes les parròquies del 
bisbat de Solsona, Novell confronta les dos textos perquè creu que l’article publicat a la 
revista de Conferència Episcopal Espanyola va generar “inquietud” i “mereix una paraula 
d’aclariment”. Concretament Novell reitera que “els drets propis de Catalunya estan 
fonamentats primàriament en la seva mateixa identitat com a poble”. I recorda que els 
bisbes catalans han avalat “la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin 
en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles”.    
 
Aquesta cita de Al servei del nostre poble ja havia estat utilitzada reiteradament pels 
bisbes catalans en diverses notes conjuntes anteriors a l’1 d’Octubre i concidint amb altres 
pronunciaments de la Conferència Episcopal Espanyola. Novell també ha destacat per la 
defensa explicíta de les consultes del 9N i l’1O, i ha donat suport als actes de solidaritat 
amb els presos, que va visitar a Lledoners. 
 
Novell demana que “que cadascú analitzi els dos textos, els valori, tregui les seves 
conclusions i, tenint en compte tota la resta de punts de l’article de Mons. Argüello, 
decideixi conscientment el seu vot”. El text del portaveu de la Conferència Episcopal 
també està disponible al web del bisbat de Solsona. El bisbat ha avançat al web la 
publicació de la carta que també va distribuir dimecres el GIEC en el resum setmanal de 
les cartes dels bisbes catalans. 
 
Aquesta és la carta setmanal del bisbe de Solsona d’aquest diumenge. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novell respon al portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola sobre 

el "dret a decidir" 

 

https://www.revistaecclesia.com/ante-las-proximas-elecciones-por-el-secretario-general-de-la-cee/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbes-catalans-responen-canizares-avalen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-al-servei-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-al-servei-catalunya
https://bisbatsolsona.cat/2019/04/escrit-recomanat-glossa-dia-21-dabril/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-recorden-legitimitat-moral-totes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-recorden-legitimitat-moral-totes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbes-catalans-responen-canizares-avalen
http://www.catalunyareligio.cat/ca/novell-referendum-1O
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-solsona-dona-suport-als-dejunis-pels-presos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-solsona-dona-suport-als-dejunis-pels-presos
https://www.ara.cat/politica/presos-politics-visita-quatre-bisbes_0_2139386148.html
https://bisbatsolsona.cat/2019/04/escrit-recomanat-glossa-dia-21-dabril/
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=27683
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Dret a decidir. Moralment legítim o il·legítim? 
Xavier Novell, bisbe de Solsona 
 
Avui és Pasqua. Cada any us la felicito aprofitant aquest escrit, però enguany la inquietud 
que alguns vàreu tenir quan llegíreu que el Secretari de la Conferencia Episcopal 
Española defensava que el dret a decidir era moralment il·legítim, mereix una paraula 
d’aclariment. En primer lloc reprodueixo el 7è punt de l’article “Más allá del voto. 
Compromiso cívico”, de Mons. Luis Argüello, publicat a la revista Ecclesia. Quan llegim un 
titular que ens xoca sobre les manifestacions d’un Bisbe sempre és imprescindible llegir el 
text original. En segon lloc reprodueixo el paràgraf número 5 del document dels Bisbes de 
Catalunya “Al Servei del nostre poble”. Que cadascú analitzi els dos textos, els valori, 
tregui les seves conclusions i, tenint en compte tota la resta de punts de l’article de Mons. 
Argüello –trobareu l’enllaç a la pàgina web del bisbat-, decideixi conscientment el seu vot. 
 

 
 
“Los graves problemas surgidos en la organización territorial del Estado piden a los 
católicos y a todos los ciudadanos favorecer una «cultura del encuentro». Esta cultura se 
sostiene en un diálogo que tenga en cuenta el bien que ha supuesto nuestra convivencia 
de siglos y se desarrolle dentro del cauce de la ley y de las instituciones comúnmente 
aceptadas, en el horizonte de los desafíos globales que afectan a las nacionalidades y 
regiones de España. Tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la 
identidad personal, el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo en sí 
mismo, pues supondría la absolutización de la voluntad de poder desvinculada de la 
moralidad del contenido de la decisión y del marco social e institucional donde se toman 
las decisiones. Si, además, el ambiente cultural en el que se promueve, de manera 
acrítica, tal autodeterminación está dominado por emociones y sentimientos, el riesgo de 
decidir en contra de la dignidad de la persona, de la justicia y del bien común es muy alto. 
Se entronizan los sentimientos y se reclaman como derechos”. Mons. Luis Argüello. 
Secretario de la Conferencia Episcopal Española 
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“Els drets propis de Catalunya, així com de tots els pobles de la terra, estan fonamentats 
primàriament en la seva mateixa identitat com a poble. L’Església, a Catalunya i arreu, 
moguda pel seu amor a la persona humana i a la seva dignitat, considera que «hi ha una 
sobirania fonamental de la societat que es manifesta en la cultura de la nació. Es tracta de 
la sobirania per la qual l’home és, al mateix temps, sobirà suprem»,  i per això no vol que 
«aquesta sobirania fonamental es converteixi en presa d’interessos polítics o econòmics».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta 
com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles 
germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens 
correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però 
defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte 
de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la 
pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts 
interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat, exigència 
directa de la fraternitat humana i cristiana.  El futur de la societat catalana està íntimament 
vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura. Un procés que caldrà 
teixir amb la participació de tots, tenint en compte els drets i deures que es deriven de la 
dignitat personal, i que ha de restar obert als valors transcendents, a aquell plus d’ànima 
que ennobleix i fonamenta l’acció política i social al servei de l’home i de tot l’home”. Els 
Bisbes de Catalunya. 
21 d’abril de 2019 
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“Demanem poca cosa: el respecte al fet religiós”. Aquesta ha estat la demanada principal 
que han plantejat als polítics els representants religiosos que han presentat el llibre “Déu a 
Barcelona. Sis alcaldables i els fet religiós”. El llibre d’entrevistes amb els alcaldables a 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha presentat dimecres 10 d'abril passat al vespre al Palau 
Mercader del barri gòtic de Barcelona, amb la presència de representants de les 
candidatures i de diverses institucions religioses. 

 
Animaset , 11 abril 19 
 
Màxim Muñoz, claretià i president de la Fundació Claret, i Mohamed el Ghaidouni, 
president de la Unió de les Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDE-CAT), han 
participat en la presentació del llibre amb un diàleg moderat per la reportera de TV3 Mireia 
Prats. 
 
Muñoz ha demanat als polítics “un esforç per superar prejudicis sobre el fet religiós”. 
També que s’entengui que l’acció social que despleguen les confessions religioses “no 
són una suplència per arribar allà on no arriba l’administració, sinó que sorgeix de 
l’experiència cristiana”. Per això creu que cal respectar els valors que aporten les 
tradicions religioses i que fan bé a la societat. 
 
 

 
 
Mohamed el Ghaidouni s’ha manifestat en la mateixa línia, assegurant que “només que 
s’apliqués el que està escrit, ja estaríem satisfets”. En canvi, “ens fa la sensació que els 
polítics tenen problemes per obrir una nova etapa per una càrrega històrica que ens limita 
molt”. El Ghaidouni ha remarcat que “aconfessional vol dir una laïcitat condicionada per la 
cooperació amb les confessions religioses, i massa vegades això no es produeix.” 
 
Entre altres temes que s’han posat sobre la taula, s’ha parlat de la manca de formació 
religiosa i de la manca d’oferta de classe de religió islàmica als centres públics. També 
s’han referit a la presència de representants institucionals en els actes religiosos. Muñoz 
ha dit que quan no hi ha aquesta representació “és una llàstima, no pel fet religiós, sinó 
per respecte al col·lectiu que viu aquesta realitat”. També El Ghaidouni ha considerat que 
és positiu que “es visualitzi al carrer una pràctica religiosa com la Setmana Santa, perquè 
ajuda a normalitzar el fet religiós”. 

"Les religions demanen respecte i reconeixement als polítics" 
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El fet religiós a les eleccions municipals 
 
Els autors del llibre d’entrevistes, Paris Grau i Jordi Roigé, han obert l’acte i han explicat 
que la finalitat del llibre és “posar damunt de la taula municipal el fet religiós”. Tot i que és 
un tema del qual se’n parla poc en els programes electorals, totes les enquestes indiquen 
“l’interès de la ciutadania pel fer religiós i que més de la meitat de població els dona sentit 
la transcendència”. En aquesta línia s’han mostrat molt satisfets que les entrevistes hagin 
servit “perquè els polítics parlin bé del fet religiós”. 
 
El llibre “Déu a Barcelona. Sis alcaldables i el fet religiós”, editat per Animaset i Claret, 
busca, a través de les entrevistes a Ada Colau, Joaquim Forn, Manuel Valls, Ernest 
Maragall, Jaume Collboni i Josep Bou, posar sobre la taula algunes temes que, en moltes 
ocasions, són tabú a la política. 
 
Què pensen els candidats i candidates a l'alcaldia de Barcelona sobre les religions? Són 
favorables a la construcció de mesquites a la ciutat? Quin model d'integració proposen? El 
proper 26 de maig de 2019, els ciutadans de Barcelona estan cridats a les urnes per elegir 
els seus representants a la ciutat. Barcelona està centrant totes les mirades pels 
candidats que es presenten, així com les propostes que cada un d'ells i elles puguin 
defensar. 
 
Encara que la religió no serà, possiblement, un dels temes que estaran presents en el 
debat públic durant la campanya electoral; afecta tota la població, sigui creient o no. Per 
aquest motiu, hem volgut que els candidats a l'alcaldia de Barcelona parlin. El llibre "Déu 
a Barcelona.  
 
Sis alcaldables i el fet religiós” és un llibre que mostra a la ciutadania la posició dels 
principals candidats a l'alcaldia d'una de les ciutats més importants d'Europa sobre aquest 
tema.  

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2019 
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RECORDA: 
 
La seva reiterada i insistent reivindicació d’un treball digne i decent per a tothom, i que 
gaudeixi de protecció social. De manera especial per a les persones que estan a l’atur, les 
que tenen condicions laborals precàries i les que fan les feines més senzilles, menys 
valorades i amb menys possibilitats de car a el futur. 
Enguany, quan l’Organització Internacional del Treball (OIT) - que integra sindicats, 
empresaris i administracions públiques- compleix 100 anys, escau urgir la revitalització del 
contracte social en un marc de renovada i necessària solidaritat. 
 
PROPOSA: 
 

 Promoure una economia productiva a escala humana, que redueixi les desigualtats 
i eviti els grans egoismes de l’economia especulativa. 

 Refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant les 
limitacions de la greu crisi començada el 2008 i la de la Reforma Laboral. 

 Fer aflorar l’economia informal i el treball irregular. Cal que les administracions 
publiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada. 

 Deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres 
amb l’obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina, perquè sovint 
esdevé un requisit impossible d’aconseguir per persones en situació irregular, i 
quan aquesta és sobrevinguda, s’allarga la situació de vulnerabilitat i de pobresa. 

 Dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar. Cal realitzar 
canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena 
equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa. 

 Impulsar l’habitatge social públic, fixant unes condicions assumibles per les famílies 
vulnerables per l’atur o la precarietat laboral. 

 
DEMANA: 
 
Per un costat s’ha reclamat els partits polítics que concorren a aquestes eleccions el seu 
compromís de treballar responsablement a les noves Corts per tal de fer realitat les sis  
propostes de l’apartat anterior. 
 
Per altre costat es demana als electors i electores que a l’hora de decidir el seu vot actuïn 
amb responsabilitat tenint en compte els punts anteriors com a criteris de decisió, parant 
atenció a les propostes dels diferents partits en l’àmbit laboral, econòmic i social, atesa la 
seva repercussió per facilitar una vida digna a tothom. 
 
Barcelona, a 15 d’abril de 2019 
 

 

La Plataforma Església pel Treball Decent, a la vista de les eleccions a 

Corts Generals del pròxim dia 28 d’abril de 2019 
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En el context de les actuacions conjuntes que duem a terme com a col·lectiu d’escoles 
concertades de Catalunya, el proper dia 25 d’abril tindrà lloc a l'Auditori del CosmoCaixa 
de Barcelona una taula rodona amb els representants dels principals partits polítics que 
concorren a les properes eleccions generals del dia 28. 
 

 
 
Desplegament previst de l’acte: 
 

 Paraules  de  benvinguda  dels representants  deles  entitats  representatives  de  
les  titularitats dels centres concertats 

 S’ha convidat el Conseller d’Educació, Hble. Josep Bargalló, perquè ens adreci 
unes paraules d’inauguració. 

 Tot seguit  hi  haurà  una  intervenció  del Dr. Àngel Castiñeira, que parlarà sobre 
“El valor estratègic de l’educació a Catalunya: present i futur”. 

 A continuació, un coffeebreak 
 Després del  descans,  intervindran  en  taula  rodona  els  representants  dels  

principals  partits polítics que concorren a les eleccions generals. 
 Unes paraules finals dels organitzadors clouran l’acte. 

 

 

Acte conjunt de l’escola concertada amb els representants dels partits 

polítics 
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M. Victòria Molins 
ARA.CAT 03/04/2019 
 
No és fàcil seguir, quan allò que es reivindica és just i s'està vulnerant dia rere dia. Però 
això és el que ens fa més creïbles i, sobretot, el que ens fa immunes a l'autèntic mal. 
Perquè l'odi a qui fa mal de debò és a qui el sent, a qui es deixa portar per aquest 
sentiment.  
 
Han estat moltes les paraules que m'han sobtat –per no fer servir una paraula una mica 
grollera– en els testimonis del judici als nostres presos polítics. Com ara l'anomenada 
"muralla humana", formada per rostres en els quals es reflectia "odi". Tots els que vam ser 
presents als col·legis electorals on més van actuar les forces de seguretat sabem que les 
nostres cares, més que d'odi, eren de por, i fins i tot de sorpresa per aquell inesperat 
setge que se'ns tirava a sobre.  
 
No odiem, estimem, i podrem reivindicar sense deixar de sentir-nos, com deia Jordi 
Cuixart, forts, serens i feliços  

 
Però deixem aquell moment històric de l'1-O, que amb els temps recobrarà l'autèntic i 
veritable sentit, el d'un poble unit lluitant per defensar els seus drets fonamentals. Ara hem 
de viure el present i posar el focus en el que passa cada dia, els esdeveniments que 
comenten alguns mitjans de comunicació, les paraules que sentim en un judici sovint 
inversemblant i les respostes que fan goig i parlen de categoria humana, o de 
mesquinesa, també humana...  

Reivindicar sense odi 
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Aquest moment que vivim, també històric –que tant es va allargant en el temps–, està 
produint resultats de tota mena. I tinc por d'alguns sentiments que a vegades percebo al 
meu voltant: cansament, per una banda; ràbia, per una altra, i tristesa, fruit del desengany, 
encara per una altra.  
 

 
 

Recomano repensar unes paraules de Jordi Cuixart dirigides a Òmnium Cultural i a tots 
els catalans que les vulguin sentir: "Jo estic fort, serè i feliç. Perquè sé que vosaltres esteu 
forts, serens i preparats per al que hagi de venir. I perquè sé que junts vivim un dels 
moments més màgics que mai hauríem pogut imaginar. En ple segle XXI, on semblava 
que l’individualisme s’havia convertit en l’única divisa, en aquest raconet de la 
Mediterrània, a Catalunya, als Països Catalans, s’han alçat homes i dones que han dit que 
no, que els protagonistes del nostre destí serem nosaltres. Creieu-me que poder 
representar-vos des de la presó, o des d’allà on sigui, és un dels regals més bonics que 
m’ha fet la vida".  
 
Algú pot dir que hi ha odi en aquestes paraules? L'odi mai dona serenitat, i encara menys 
felicitat. Per tant, si aquells que estan patint la presó preventiva injusta i un llarg judici –
sovint esperpèntic– reaccionen així, 
podem aprendre aquesta lliçó.  
 
Jo, des del meu vessant humanístic i 
cristià, els diria, a tots els que senten 
la temptació de l'odi –ja no diguem de 
fer actes grollers com atacar els 
cartells dels partits polítics que pensen 
diferent–, que no es construeix un món 
millor amb l'odi, sinó amb l'amor. I la 
lluita pels drets si es desmarca 
d'aquest manament –molt més pregon 
i més important que qualsevol Estatut– 
al primer que està ferint és al que la 
viu així.  
 
És per això que m'agradaria recordar a 
tothom que quan defensem els drets 
de casa nostra, de Catalunya, no 
volem menysprear els del la resta 
d'Espanya, perquè el que vulnera uns drets està preparat per vulnerar-ne d'altres... No 
odiem, estimem, i podrem reivindicar sense deixar de sentir-nos, com deia Jordi Cuixart, 
forts, serens i feliços. 
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Catalunya Religió - 23/04/2019 

 

 
 
(CR) Més de 200 persones entre salesians, professors, voluntaris, treballadors socials o 
exalumnes vinculats a la família salesiana han signat un document en el que demanen 
més comprensió i diàleg sobre la situació política que es viu a Catalunya. El text és una 
iniciativa personal que justifiquen perquè “ens resulta impossible separar la nostra opció 
cristiana i salesiana dels nostres posicionaments i compromisos com a ciutadans”. I 
lamenta que sigui un tema del “que no se’n pugui parlar obertament” i que “s’eviti en les 
nostres trobades”. “Parlem-ne. Opinem-ne. Escoltem-nos”, demana el text titulat “Units en 
Don Bosco”. 
 
El document defensa “que els dels llaços, els de les manifestacions, els que van anar a 
votar el primer d’octubre (votessin sí o votessin no), els que van patir la violència policial 
també som nosaltres, persones, com vosaltres, tocades per l’esperit de Don Bosco”. Per 
això, lamenten “posicionaments poc ponderats que ens ofenen” i “la informació esbiaixada 
que arriba a la resta d’Espanya del que passa aquí”. 
 
Els signants argumenten que la situació que es viu a Catalunya està motivada per la 
demanda d’independència, en la que cadascú “pot tenir el seu punt de vista”; i per 
l’empresonament dels que van promoure el referèndum, una situació que “no es pot 
acceptar”. 
 
Aquest és el text promogut per diverses persones vinculades a les obres salesianes de 
Catalunya. 

200 persones vinculades als salesians demanen “escoltar-se” i parlar 

més de la situació catalana 

http://www.prentetemps.cat/2019/04/unidos-en-don-bosco-units-en-don-bosco.html?m=1
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Units en Don Bosco 
Els sotasignats som membres de la família salesiana a Catalunya als quals ens resulta 
impossible separar la nostra opció cristiana i salesiana dels nostres posicionaments i 
compromisos com a ciutadans. Per aquest motiu ens adrecem a vosaltres amb la intenció 
de compartir algunes reflexions. 

Simplificant molt, el que passa a Catalunya es pot resumir en dos temes: 

-Per una banda, “la independència”. L’objectiu polític pel qual tanta gent s’està mobilitzant 
a Catalunya. Podem estar-hi d’acord o no, discutir, matisar, veure-hi pros i contres, etc. 
Cadascú pot tenir el seu punt de vista. 

-Per altra, l’existència de persones privades de llibertat, justament per promoure un 
referèndum d’autodeterminació, dret dels pobles, que estava en el programa electoral dels 
partits que van guanyar les eleccions. No es pot acceptar que hi hagi gent a la presó per 
aquesta raó. És un dret universal i ho van fer per mandat popular. 

Ens preocupa la informació esbiaixada que arriba a la resta d’Espanya del que passa 
aquí. Veiem la informació que us arriba per televisió o premsa escrita, i no reflecteix en 
absolut la realitat que vivim. 

També ens preocupa que no se’n pugui parlar obertament, que s’eviti el tema en les 
nostres trobades. Des d’aquí hi ha una espècie d’autocensura per a no ofendre 
sensibilitats que no creiem sana. En canvi, ens arriben posicionaments poc ponderats que 
ens ofenen. 

Us volem fer arribar amb aquest escrit que els dels llaços, els de les manifestacions, els 
que van anar a votar el primer d’octubre (votessin sí o votessin no), els que van patir la 
violència policial també som nosaltres, persones, com vosaltres, tocades per l’esperit de 
Don Bosco, que treballem cada dia pel futur dels joves i que volem un món més just per a 
tothom, i això inclou la participació democràtica i pacífica. Poseu-nos nom, coneixeu-nos. 
Parlem-ne. Opinem-ne. Escoltem-nos. Units en Don Bosco 
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« Què llegim per sant jordi » 

 
Amb motiu de la festivitat de Sant 
Jordi, el dia del Llibre que se 
celebra cada 23 d’abril, des de la 
Unió de Religiosos de Catalunya 
s’ha fet una tria entre les novetats 
editorials i aquells relats 
imprescindibles per als religiosos i 
religioses. 
En total, són deu propostes de 
lectura. Entre aquestes, destaquen 
algunes enfocades clarament als 
membres de la vida consagrada, 
així com, d’altres molt 
aconsellables per a viure segons 
l’Evangeli. 
 
LECTURES. 

1)     CRIST VIU - CHRISTUS VIVIT 
(PAPA FRANCESC) 

SINOPSIS 
Aquest document és el fruit dels treballs del Sínode dels Bisbes celebrat al Vaticà, del 3 al 28 d’octubre 
de 2018, sobre el tema «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». És un text que dialoga amb els 
joves, recull el treball realitzat entre els joves i els Pares Sinodals. És la primera exhortació apostòlica 
dedicada als joves. 
El Papa Francesc aborda amb un estil directe però carregat de profunditat temes molt diversos 
relacionats amb la joventut, com la seva presència en la Bíblia, la santedat de la joventut, la seva 
diversitat, el creixement personal i de fe, la seva relació amb les persones majors, la pastoral juvenil, 
les vocacions, etc. 
L’Exhortació va ser signada el 25 de març de 2019, Solemnitat de l’Anunciació del Senyor, oferta pel 
Papa a la Mare de Déu en el Santuari marià de Loreto, en el sisè aniversari de l’inici del seu Pontificat. 
  
2)   LA FORÇA DE LA VOCACIÓ. LA VIDA CONSAGRADA AVUI 
PRADO, FERNANDO 

SINOPSIS 
Les persones consagrades hem d’aprendre l’art del diàleg i del discerniment en comú. Ens convé 
practicar un ‘apostolat de l’escolta’. Saber escoltar és fonamental. Hi ha molts capellans, religiosos i 
religioses que no saben escoltar. I em pregunto: si no saps escoltar el teu germà o germana que tens a 
prop, com escoltaràs Déu, a qui no tens directament al davant? 
  
3)   DONES, ESPIRITUALITAT I CANVI SOCIAL. DIÀLEG ENTRE TERESA FORCADES I KARMA 
LEKSHE TSOMO 
LEKSHE TSOMO, KARMA FORCADES, TERESA 

SINOPSIS 
Karma Lekshe Tsomo i Teresa Forcades, persones lluitadores del dia a dia que no dubten quan parlen 
de canvis i revolucions necessàries. Coneixen problemàtiques de primera mà i, amb la premissa de la 
pràctica i el coneixement, pensen noves formes per a la llibertat individual i col·lectiva. Quan estan 
conveçudes del què creuen i diuen, quan estan en procés de pensament però encara dubten sobre les 
seves teories també ho diuen i, sobretot saben que amb aquest diàleg, i sent de religions diferents, les 
respostes no sempre serán coincidents, però que això , lluny de ser un problema, les enriquirà i ens 
enriquirà vers un objectiu comú: la necessitat de trobar noves maneres de fer i ser. 
 

https://www.claret.cat/ca/autor/JORGE-MARIO-BERGOGLIO-PAPA-FRANCESC
https://www.claret.cat/ca/autor/FERNANDO-PRADO
https://www.claret.cat/ca/autor/KARMA-LEKSHE-TSOMO
https://www.claret.cat/ca/autor/TERESA-FORCADES
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4)     UN TEMPS PER GUARDAR SILENCI 
FERMOR, PATRICK LEIGH 

SINOPSIS 
El reconegut escriptor de viatges Patrick Leigh Fermor recrea, en un estil prodigiós, a través de la seva 
experiència personal, la vida contemplativa dels monjos i la bellesa intemporal del seu entorn monàstic. 
Des de l'Abadia de Saint-Wandrille de Fontanelle, fins als monestirs de pedra de Capadòcia, ens ha 
sabut transmetre la calma i l'estat quasi sobrenatural que impregna aquells paratges. Un temps per 
guardar silenci està unànimement considerat un clàssic de la literatura de viatges. 
  
5)     ADMINISTRAR ASSENYADAMENT. REGLA DE SANT BENET I SAVIESA BÍBLICA - UN 
DIÀLEG A TRES VEUS 
FOSSAS, IGNASI M. GASCH, MANEL PERRONI, MARINELLA BOMBELLI (ED.), M. CRISTINA 

SINOPSIS 
Tres "savieses" dialogant entre elles: la saviesa bíblica, la saviesa monàstica i la saviesa empresarial. 
Les reflexions d'aquest llibre són el resultat d'aquest diàleg, dut a terme en el marc excepcional del 
monestir de Montserrat. Es tracta de tres "savieses" i de tres àmbits molt diferent i, aparentment, difícils 
de conciliar. 
  
6)     TRENCAR EL SILENCI. DEU ROSTRES, DEU VEUS 
AMADEO, IMMA MARTÍNEZ, JORDI 

SINOPSIS 
Trencar el silenci: deu rostres, deu veus. Són els rostres i les veus de deu testimonis que, des de 
diversos àmbits i des de la seva experiència íntima i personal, expliquen la tasca que desenvolupen 
per la prevenció i la protecció de l'abús sexual a les obres educatives maristes. 
Formació, acompanyament sensibilització, empoderament, entrebancs, interrogants... Una resposta 
sincera a un dels problemes més greus de la societat d'avui. 
 

 
7)     PRESENT I FUTUR DE LES TRADICIONS ESPIRITUALS. DIÀLEG ENTRE ELÍAS CAPRILES I 
XAVIER MELLONI 
CAPRILES, ELÍAS MELLONI, XAVIER 

SINOPSIS 
Perquè una tradició espiritual o religiosa es mantingui viva, i segueixi sent font de inspiració, ha de ser 
flexible i capaç d’adaptar-se a l’època en que es troba. Hi ha d’haver una disposició per transformar el 

https://www.claret.cat/ca/autor/PATRICK-LEIGH-FERMOR
https://www.claret.cat/ca/autor/FOSSAS
https://www.claret.cat/ca/autor/GASCH
https://www.claret.cat/ca/autor/PERRONI
https://www.claret.cat/ca/autor/BOMBELLI
https://www.claret.cat/es/autor/IMMA-AMADEO
https://www.claret.cat/es/autor/JORDI-MARTINEZ
https://www.claret.cat/es/autor/ELIAS-CAPRILES
https://www.claret.cat/es/autor/XAVIER-MELLONI
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que és cultural i per preservar el que és essencial. Aquest diàleg entre un cristià i un budista ens aporta 
unes reflexions clau en tot aquest procés. 
Transcripció del diàleg que va tenir lloc el 22 de maig de 2017 a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri 
de Barcelona entre Elías Capriles i Xavier Melloni. 
(L'obra està escrita en català i castellà) 
  
8)     JÓVENES Y VIDA CONSAGRADA. EL ATRACTIVO DE UNA VIDA LIMINAL Y PROFÉTICA 
GARCÍA PAREDES, JOSÉ CRISTO REY 

SINOPSIS 
Propio de la vida consagrada es ser signo. La generación emergente necesita signos, señales que la 
interpelen. Así lo ha dicho en el último Sínodo de Obispos, que tuvo lugar en octubre de 2018 con el 
tema "Los Jóvenes y el discernimiento vocacional". Este evento nos permite ya reflexionar sobre la 
cuestión que tanto preocupa a no pocas congregaciones: ¿cómo conectar la visa consagrada con las 
nuevas generaciones? No basta que admiremos a los jóvenes. También es necesario que ellos nos 
admiren por nuestros valores, por nuestra forma de servir. Y nuestros  valores hoy quizá necesiten una 
seria re-actualización teórica y práctica. 
  
9)     LA ALEGRÍA DEL CRISTIANO 
KASPER, WALTER 

SINOPSIS 
Como seres humanos, hemos sido creados para la alegría. Pero no podemos negar que existe la 
fuerza de la gravedad que tira hacia abajo. Una angustia que oprime el corazón. 
Frente a la tristeza y la angustia, Walter Kasper nos propone el modelo de alegría en palabras y 
hechos de Jesús. Un modelo de camino espiritual, pero también de consuelo al encontrar a un Dios 
que es también y sobre todo “amigo”. 
  
10)     CINCO PAISAJES DE LA PASCUA. (EL CENÁCULO, EL HUERTO, EL PATIO, EL MONTE, EL 
JARDÍN ) 
ALEIXANDRE, DOLORES LÓPEZ-FANDO, ALFONSO 

SINOPSIS 
Hay paisajes del Evangelio a los que volvemos frecuentemente, en ocasiones invitados por la liturgia, 
otras atraídos por la convicción de que allí somos esperados. Son sitios de gracia que nos evocan el 
recuerdo de un encuentro con el Señor. Esta obra pretende acompañar a los lectores en su 
peregrinación a cinco de esos escenarios: el cenáculo, el huerto, el patio, el monte y el jardín, todos 
ellos relacionados con la Pascua de Jesucristo. Se trata de leer los textos en su contexto, con los 
sentidos atentos a cada lugar, sabiendo que los espacios condicionan las palabras que en ellos se 
pronuncian. 

 

 

https://www.claret.cat/es/autor/JOSE-CRISTO-REY-GARCIA-PAREDES
https://www.claret.cat/es/autor/WALTER-KASPER
https://claret.cat/es/autor/DOLORES-ALEIXANDRE
https://claret.cat/es/autor/ALFONSO-LOPEZ-FANDO
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En relació a l’Associació de fidels anomenada “Seminari del Poble de Déu” (SPD), erigida 
a Barcelona l’any 1977 i que fou extingida canònicament el 15 d’abril de 2017 pel 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, comuniquem que alguns membres d’aquesta extinta 
Associació estan essent investigats, pel que fa a les seves opinions doctrinals i la seva 
aplicació a la vida cristiana, per la Congregació per a la Doctrina de la Fe, a través d’un 

tribunal eclesiàstic constituït a la Diòcesi de 
Vic. 
 
Aquest tribunal ha decidit suspendre de 
manera preventiva de l’exercici públic del 
ministeri, però no l’exercici privat, als 
clergues investigats. La mesura afecta 
clergues de les Diòcesis de Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Urgell i Vic i cada Diòcesi 
ho està aplicant d’acord amb la Congregació 
per a la Doctrina de la Fe.  
 
En aquest moment cal esperar les decisions 
que vagi prenent el tribunal canònic i 
preservar el dret a la bona fama i a la 
presumpció d’innocència de tots els implicats. 
 
Els Bisbats sempre han aplicat 
escrupolosament el que estableix la Santa 
Seu en aquests casos. Si aquest procés 
canònic portés a descobrir indicis 
fonamentats de responsabilitat penal en 
l’àmbit civil, immediatament serien posats en 
coneixement de les autoritats judicials. 
 
L’Arquebisbat de Barcelona va suspendre 

l’Associació privada “Seminari del Poble de Déu” on estava erigida, en virtut d’un decret 
de 15 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Barcelona. Aquesta 
mesura es va prendre després de consultar la Congregació per a la Doctrina de la Fe, així 
com els Bisbes de les Diòcesis de Tarragona, Lleida, Urgell i Vic, i també Bilbao i 
Valledupar (Colòmbia), on l’Associació era present, després d’un llarg període 
d’investigacions i discerniment, tot sospesant les circumstàncies i el bé de l’Església, i 
demanant a Déu el seu ajut en aquesta delicada decisió. 
 
Les raons definitives per a la supressió de l’Associació SPD foren estrictament d’ordre 
teològic sens perjudici que poguessin existir altre tipus de causes que en el seu moment 
puguin dirimir els tribunals eclesiàstics. Malgrat els passos positius de l’Associació, 
finalment els Bisbes van creure que no es donaven prou garanties per a la continuïtat de 
l’Associació i que aquesta no gaudia de la necessària confiança de l’Església per a dur a 
terme l’ensenyament de la doctrina catòlica, que era un dels objectius principals de 
l’Associació segons els seus estatuts. Restava pendent la continuació d’una investigació 
canònica, encomanada per la Santa Seu a la Diòcesi de Vic, per esbrinar si algun membre 
de l’Associació hagués incorregut personalment en algun delicte canònic. 

Nota de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre 

l’extinta Associació de fidels "Seminari del Poble de Déu" 
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Diumenge 21 de Abril 2019 
 
Taula de diàleg interreligiós de Badalona 
 
Un cop mes el terrorisme pren el protagonisme i els creients tornen a ser les seves 
víctimes.  

 

Ser creients, sigui de la religió que sigui, nomes per el fet de creure o practicar la seva 
creença, en molts llocs s'esta convertint en el blanc del odi cruent i covard dels assasins. 
 
Nosaltres, badalonins i badalonines de diferents creences i conviccions, com a ciutadanes 
i ciutadans, volem expressar la nostra ferma condemna i el rebuig de l'atemptat terroristes 
d’avui contra les esglesies de Sri Lanka. 
 
Davant d’aquests fets volem manifestar la nostra solidaritat i afecte amb les víctimes i les 
seves famílies i les nostres més sinceres condolences. 
 
- Considerem que és un atac mes a la humanitat sencera, ja que com a creients pensem 
que “el que fa mal a qualsevol comunitat religiosa de la societat ens fa mal a totes i a tots 
els nostres principis de libertat de credo i de drets humans ”. 
 
- Són fets incompatibles amb la naturalesa pacífica de qualsevol ser huma, i amb les 
aspiracions que tenim de bondat i justícia per a tot el món. Per això, condemnem tot grup 
que vulgui imposar les seves idees per la violència, els quals no representen cap societat. 
 
Per tot això, fem una crida al conjunt de la societat a treballar plegats pel respecte mutu i 
la convivència. 
 
 

Comunicat de La Taula de Diàleg interreligiós de Badalona davant dels 

atemptats contra esglésies i hotels en Sri Lanca  
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« la protecció dels menors » 

L’Abat de Poblet considera que l’Església ha reaccionat tard als 
casos d’abusos 
 
Camp de Tarragona 11 abril 2019 
 
La reacció actual de la comunitat cristiana als casos d’abusos sexuals és positiva, però ha 
costat molts anys en arribar. Així ho considera l’Abat del Monestir de Poblet, Octavi Vilà.  
 
Reconeix que la resposta arriba tard, però que ara s’han posat en marxa diverses accions 
liderades pel Papa Francesc que segueixen els moviments del Papa Benet des que era 
prefecte. 
 

 

 

Com a mostra d’aquests canvis, també ha esmentat els protocols contra possibles casos 
d'abusos sexuals aprovats pel bisbat de Vic i la formació en sexualitat que impulsarà el 
Bisbat de Solsona dirigida a sacerdots i laics.  

Tot i això, com va dir durant el pregó de Setmana Santa de Montblanc, Vilà ha reiterat que 
els casos fan mal a l’església perquè contradiuen el missatge que predica. 

D’altra banda, pel que fa al context social i polític, el pare Abat ha manifestat que li sap 
greu que polítics amb qui tenia relació estiguin privats de llibertat, mentre que reclama un 
diàleg constructiu i renunciar a postures extremes per trobar un futur en què hi capiguem 
tots.  

L’Abat de Poblet ho ha dit en l’entrevista dels programes especials de Setmana Santa que 
es podrà veure íntegrament a TAC12 el 18 d’abril. 
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La Generalitat va atendre un 51% més de menors víctimes de 
delicte sexual 

 

BARCELONA ACN 

Les Oficines d’Atenció a la 
Víctima (OAV) de la Conselleria 
de Justícia van atendre 12.000 
persones el 2018. D’aquestes, 
269 eren menors víctimes de 
delictes contra la llibertat sexual 
com ara abús; agressió; 
assetjament; exhibició i 
provocació; pornografia, o 
prostitució, un 51,12% més que el 
2017, quan les oficines del 
departament van atendre 178 
víctimes menors d’edat per 

aquests delictes. De les prop de 270 víctimes del 2018, 199 (un 73,9%) eren nenes o 
noies, i 70 eren nens o nois. Per edats, 13 tenien menys de sis anys, 25 tenien entre sis i 
deu anys, 137 (la meitat del total) tenien entre onze i quinze anys, i 94 tenien 16 o17anys. 

La cap de l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima, Lídia Serratusell, explica que els 
últims anys s’han incrementat les víctimes menors de delictes sexuals que els arriben, en 
part gràcies a la conscienciació ciutadana i al fet que cada cop la gent coneix més les 
OAV. “Així com la violència de gènere era molt de l’àmbit privat i a partir de la llei integral 
va passar a ser públic, en el cas dels abusos sexuals en l’àmbit familiar també ha passat 
això”, diu.  

Campanyes com el #MeTooo els escàndols en col∙legis religiosos “fan que la gent s’adoni 
que no es pot tapar i s’ha de denunciar. La gent està més empoderada i els mitjans 
ajuden”. De fet, les víctimes els arriben des de la Fiscalia de Menors, la DGAIA, els 
serveis socials especialitzats, els Mossos d’Esquadra o les entitats que ajuden aquestes 
víctimes.   

“Però no cal denúncia prèvia”, matisa. Atenem abans, durant i després del judici, tot el 
temps que requereixi la víctima. Volem veure la demanda i les necessitats, que pugui fer 
la recuperació, si pot ser en la seva comunitat o població de residència. No marquem el 
temps; qui el marca és la víctima”, explica.  

De fet, hi ha víctimes ateses des de l’any 2000 o 2010, no continuadament però sí 
puntualment, quan ho necessiten, tenen un dubte o algun problema. 

Els professionals de les OAV intenten acompanyar, explicar tot el procediment judicial i 
assessorar les víctimes, a més de donar-los atenció terapèutica intensiva d’uns nou 
mesos al principi i derivar-les després als serveis socials, als serveis de salut mental 
públics o a entitats que ajuden aquestes víctimes. 

En el cas dels menors, normalment els tutors legals estan presents en les entrevistes, 
excepte quan els menors prefereixen explicar els delictes sexuals patits amb més intimitat 
i s’aconsella que els familiars no hi siguin davant. Serratusell explica que qualsevol 
persona que se senti víctima pot acudir a les OAV, situades a les quatre capitals de 
província i a Tortosa. 
 
La Vanguardia, 23 de abril de 2019 
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“Les xarxes són un gran vehicle. Som dins la cultura del tuit: ràpid i curt. Però cal també la 
cultura del matís i el diàleg”. Així s’ha expressat el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni 
Vadell, en el diàleg amb el vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Josep 
Lluís Micó, sobre Religió i món digital. Per Micó, expert en entorns digitals, “la religió no es 
pot permetre el luxe de prescindir de la tecnologia. Ni la tecnologia pot prescindir de la 
religió”. 
 
L’Editorial Claret ha convidat Vadell i Micó al debat Déu al mòbil. Religió i món digital per 
presentar la nova aplicació per dispositius mòbils de la Missa de cada dia, coincidint amb 
el vint-i- cinquè aniversari de la seva publicació en paper. 
 
Moderats per la periodista Glòria Barrete, el bisbe auxiliar i el vicedegà han disseccionat 
aquest dijous, en un acte a la Fàbrica Lehmann de Barcelona, la relació entre religió i 
xarxes. Vadell ha citat el Papa Francesc com a un referent en el món del tuit i ha animat la 
gent gran a entrar en el món digital, indicant que la nova aplicació de la Missa de cada dia 
pot ser una molt bona oportunitat. A més, està convençut “que l’Església està preparada 
pel món digital. Hi ha moltes persones molt preparades”. Per la seva banda, Micó ha 
defensat la necessitat d’aquesta tecnologia, ja que “per a determinades persones no és 
suficient viure l’espiritualitat sense aquestes eines actuals”. 
 

 
 
Lluís Del Val, en nom de l’Editorial Claret, ha explicat que “ feia temps que l’editorial anava 
al darrere de digitalitzar els continguts de La missa de cada dia, inicialment amb la idea de 
reproduir el contingut estricte del llibret. Però en començar a treballar-hi es va fer evident 
que la digitalització permetia anar bastant més enllà”. 
 
La missa en català al mòbil 
 
El nou aplicatiu per a dispositius mòbils de La Missa de cada dia editat per Claret ofereix 
en un nou format els continguts de la publicació que permet seguir la missa diària des de 

L'Editorial Claret presenta la nova App "La Missa de Cada Dia" 
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qualsevol lloc. La Missa de Cada Dia es publica en paper des de fa més de 25 anys en 
català i en castellà. És la primera aplicació en català que ofereix aquest servei. 
 
L’App inclou, en les dues llengües, els textos litúrgics per a totes les celebracions 
eucarístiques del missal, tant les d'àmbit general com les que són pròpies de cada bisbat i 
les de les principals poblacions. Automàticament ofereix els textos que corresponen a 
cada dia segons el calendari litúrgic i les festivitats locals més importants. L’App també 
proporciona comentaris sobre els textos bíblics per facilitar la preparació de les homilies o 
per la meditació i pregària personal de qualsevol usuari. 
 

 
 
Modalitat gratuïta i Premium 
 
L’App té dues modalitats de funcionament, gratuïta i premium. La versió gratuïta dona 
accés a les lectures de cada dia i la versió premium, de pagament, ofereix tots els textos 
litúrgics i altres textos complementaris d’elaboració pròpia, com ara el santoral, comentaris 
de l’evangeli, introduccions als diumenges i solemnitats i textos per a la pregària. Aquesta 
subscripció premium té un cost anual d’uns 16 euros, i també hi ha la possibilitat de fer 
subscripcions semestrals, trimestrals o mensuals. 
 
Aquestes són les opcions de configuració de l’App: 
 
• Canvi d’idioma en qualsevol moment. L’App és bilingüe, català i castellà, i està 
preparada per poder oferir altres llengües. 
 
• Mode de funcionament complet, que ofereix tots els textos o mode “litúrgia de la 
paraula” que mostra solament les lectures i els comentaris i pregàries, per a aquelles 
persones que vulguin utilitzar l’App per a la pregària o la meditació. 
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• Geolocalització, que es pot deixar en mode automàtic, de manera que l’aplicació 
mostra les misses corresponents al lloc on es trobi el dipositiu en un moment donat, o bé 
es pot fixar en una població concreta. En aquests moments s’estan mostrant les 
solemnitats dels bisbats i seus episcopals catalans, i posteriorment s’afegiran la resta de 
celebracions pròpies de cada bisbat i altres celebracions locals, prioritzant aquelles 
poblacions amb més usuaris. 
 
• Mida del text i separació entre línies per fer més còmoda la lectura tant als preveres 
i lectors que la facin servir en la litúrgia com a les persones amb dificultats de visió. 
 

 
 
Continguts: textos i menús 
 
Pel que fa als continguts de la missa, es mostren a partir d’un mosaic-calendari setmanal, 
però també es pot accedir als continguts del darrer mes i dels mesos següents. 
 
Per a cada dia es mostren totes aquelles misses que es poden celebrar a la població on 
som, o allà on haguem indicat en les preferències de l’App. Si aquell dia hi ha una única 
missa possible, només en mostrarà una, i si hi ha diverses possibilitats, es pot triar la que 
ens convingui.  
 
Els textos es van presentant de manera successiva, sense necessitat d’anar buscant aquí 
i allà com en un missal imprès; i quan hi ha diversos textos alternatius, es poden 
seleccionar fàcilment en una llista desplegable. D’aquesta manera cada dia s’inclouen tots 
o la majoria dels textos de lliure elecció. Hi ha també un menú amb tots els apartats de la 
missa per poder saltar ràpidament d’un lloc a l’altre. 
 
En el disseny s’ha prioritzat la claredat i la simplicitat per tal de facilitar-ne la utilització. 
Qualsevol persona pot fer servir l’aplicació sense cap formació prèvia. S’ha buscat que 
sigui també una eina útil, i en aquest sentit hi ha preveres que ja l’estan fent servir a les 
seves misses i els resulta molt pràctic. 
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Compromís amb la pastoral litúrgica 
Des de sempre, Editorial Claret s’ha caracteritzat per l’interès en la pastoral litúrgica. Al 
llarg dels anys ha dut a terme moltes publicacions, puntuals o periòdiques, en aquesta 
línia. La Missa familiar ja va ser molt popular els anys 80. Però de totes aquestes 
publicacions, la que ha tingut més difusió i més durada en el temps és La missa de cada 
dia, que es va desenvolupar seguint el model de publicacions similars que s’estaven duent 
a terme en altres països i que es va començar a publicar l’any 1993. 
 
 
 
 
El título de este número es: CONFER. Al 
servicio de la vida religiosa, al servicio de la 
Iglesia. 
 
El número va dedicado temáticamente al 
servicio que viene prestando a la vida religiosa 
y a la Iglesia españolas la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABOR CONFERENCE és un cap de setmana de música, xerrades i diversió, inspirat en 
les Steubenville Conferences dels Estats Units i pensat perquè experimentis la joia de la 
fe. Està organitzat pel Secretariat de Joventut de la diòcesi de Barcelona amb el suport de 
LifeTeen Spain, la Franciscan University i altres institucions. 
 
Per què TABOR? Perquè volem que com aquells deixebles que van pujar a la muntanya 
del Tabor (Mc 9,7) sigui un moment únic de trobada amb Jesús. Ser cristià no és ni avorrit 
ni un hobby. És una trobada que et canvia la vida. T’atreveixes a pujar? 
 
La primera edició porta el lema BELOVED. Tots esperem mogollon de likes quan pugem 
fotos a Instagram. I si hi hagués Algú que et vol donar un like per sempre? 
 
Joves de 14 a 17 anys que tinguin ganes de fer amics, créixer en la fe, i arriscar-se a 
viure un cap de setmana diferent i únic.  
 
Si tens entre 18-28 anys podràs participar com a voluntari. Ja us informarem 
 
Més información: https://www.taborconference.org/ 

Publicat l'últim número de la Revista CONFER 

TABOR Conference 
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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat 
Títol: "Què et sembla... tornem a casa?" 
Inici: matí del dia 15 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 21 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 

EE2 Dates: 5 a 11 d’agost de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo 
Títol: "Cercadors de Déu, servidors del Regne" 
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 11 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 
Forma d’inscripció: 
 
 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. 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: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 
 

3. Tercer 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, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 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 2019 

http://www.urc.cat/


39 | 47 

 

  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Jornadas de Pastoral de la Salut, Setmana i recés d´ecologia 
integral  
 

Madrid, 28 de marzo de 2019 (IVICON).- El 
Área Sociosanitaria de la CONFER organiza los 
días 7 y 8 de mayo las jornadas con el tema: 
“La vida espiritual y la práctica religiosa desde 
la pastoral de la salud”. 

Se pretende, profundizar en la dimensión 
espiritual y religiosa de la persona así como dar 
a conocer nuevos conceptos, nuevas 
herramientas y estrategias que permitan el 
acercamiento a la persona que sufre, sin un 
planteamiento previo de tipo religioso sino 
desde la diversidad y pluralidad y cómo generar 
un discurso espiritual que facilite el diálogo 
abierto desde el marco de la atención integral. 

Los destinatarios serán aquellos religiosos y 
laicos que trabajan en el campo de la salud, en 
contextos sociosanitarios o están interesados 
en estas jornadas. 

Tendrán lugar en las Religiosas del Amor de 
Dios, situadas en la calle Asura 90. 

 

Un año más os invitamos a participar en la SEMANA DE 
ECOLOGÍA INTEGRAL que José Eizaguirre y Conchi 
Sánchez animan en Valladolid y que apoyamos desde 
CONFER. Tendrá lugar del 7 al 13 de julio en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA. La experiencia está 
dirigida tanto a religiosos/as como a laicos/as. 

En el mismo lugar y en los días previos (del 5 al 7 de julio), 
José Eizaguirre ofrece unos días de RETIRO para profundizar 
en la espiritualidad de la conversión ecológica que 
necesitamos (adjuntamos). Se puede participar en las dos 
cosas o sólo en una de ellas, según las posibilidades de cada 
quien. 
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Como dice Francisco en LS, es 
imprescindible “difundir un nuevo 
paradigma acerca del ser humano, la 
vida, la sociedad y la relación con la 
naturaleza” (LS 215), generar una 
nueva visión que permita “recuperar 
los distintos niveles del equilibrio 
ecológico: el interno, con uno mismo; 
el solidario, con los demás; el natural, 
con todos los seres vivos; el 
espiritual, con Dios” (LS 210). 

Creemos que es verdaderamente 
urgente que nos abramos a 
transformar y enriquecer nuestra 
manera de entendernos, vivirnos y 
relacionarnos con nosotros mismos, 
con los otros, con la naturaleza, con 
Dios… para poder dar pasos 
decididos en la transformación de 
nuestros estilos de vida personales y 
comunitarios en la dirección que 
marca Laudato si´. Los últimos 
informes sobre deterioro 
medioambiental y sus consecuencias 
sociales nos emplazan a ello 
(Informe especial IPCC sobre 
Calentamiento Global/octubre 2018; 
Informe ONU/marzo 2019). 

 
 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a les 18.45, continuem fent la pregària per tots els qui participen en el 

judici a Madrid. 

 
  

  

  

Recés Silenci 

contemplatiu 

  Espai de meditació 
 segons el mètode de Franz Jalics 

   acompanyat per  
   Lídia Roig i Esteve Fornaguera 

    Cartell [clic] 

del divendres 26 
al diumenge 28 d'abril  

Taller 

de Cal·ligrafia 

  Iniciació a la lletra gòtica 
 Nivell zero 
   amb la gna. Conxa Adell 

dissabte 4 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/SC1904.pdf
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   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 

  

Espai 

Contrapunt Musical 
  Audició musical en directe 
   amb el Cor Lerània 

diumenge, 5 de maig 
a les 7 de la tarda 
abans de vespres 

  

Recés de Pasqua 

  

  Déu compta amb tu 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   especifiqueu si us quedeu a dinar  
   Més informació [clic] 

dissabte 25 de maig 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda 

 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. 

Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 
 
 

 

COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 
 
Exercicis espirituals: 
 
Juny: Divendres 28 al diumenge 30 
 
Juliol - agost: Dilluns 29 de juliol al 2 d'agost 
 
Novembre: Divendres 29 de novembre a l'1 
de desembre 
 
Desembre: Divendres 27 al dilluns 30 
 
 
Recés per a famílies: 
 
Diumenge 9 de juny 
 
Diumenge 15 de desembre 
 
 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
Passeig del Remei s/n 
08140 CALDES DE MONTBUI 
Tel: 93 865 44 96     
697 84 05 59    685 49 98 27  
cpcrcaldes@gmail.com 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC16.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/recesPasqua19.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
mailto:cpcrcaldes@gmail.com
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CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
 

 

 

CASA D’ESPIRITUALITAT MARC CASTANYER 

 
 
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà organitza una tanda 
d’Exercicis Espirituals de l’1 al 9 d’agost de 2019 que serà dirigida pel P. Jaume Avellí 
SJ, sacerdot jesuïta amb una gran trajectòria pel que fa a aquest tipus de recessos. 
  
La tanda està oberta a persones religioses i laiques que necessiten trobar un moment i 
un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes d’allò que vitalment i espiritual els 
afecten d’una o una altra manera.  
 
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període 
d’inscripció acaba el 31 de maig de 2019.  
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El cost total de la tanda és de 400 euros que inclou l’estada en pensió completa en 
habitació individual amb bany els 8 dies i el preu de l’activitat. 
 
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, 
una congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de 
l’educació.  Si voleu conèixer la casa, podeu entrar a la web 
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
 
o podeu trucar-nos al 646 113 140. 
 
Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a: 
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer 
C/ Marc Castanyer s/n 
08550 – Els Hostalets de Balenyà (Barcelona) 
Tel.: 646 113 140 
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com 
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
 
 

CENTRE DE CULTURA POPULAR LA VIOLETA 
 
 

 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• COSSOS, DESIGS I INDENTITATS • MINDFUKDREAMING-TALLER DE SOMNIS 
Gna. Teresa Forcades   JETTHE FABIOOLA (castellà) 
Dates: 04 maig de les 3 a ¾ de  Dates: del 17 (tarda) al 19 (migdia) de maig 
6 de la tarda   
 
 
• TARDA DE SILENCI   • CONCERT: PEÇA PER A VIOLÍ, 
GNA. M.Benoît Dintimille   ELECTRÒNICA I MONESTIR 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Dates: 04 maig    Gna. Teresa Forcades 
de 4 a 6 de la tarda    Dates: 26 maig 2/4 de 5 tarda 
      Reserva entrada: 
      secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

 
• LA DIVINITZACIÓ   • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL FANG  
Gna. Teresa Forcades   Gna. M. Eugènia Caro   
Dates: 04 maig    Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
de les 10 a ¾ d’1 del matí    
       
 
• PREGANT AMB ELS SALMS  • FOCUSING IV 
Gna. Regina Goberna   Mentxu Martin 
Dates: 11 maig de 2/4 de 5 a  Dates: del 31 de mig (matí) l’1 de juny (migdia) 
6 de la tarda    
 
 
PREGÀRIA, MISERICÒRDIA I    
ESPIRITUALITAT     
Gna. Conxita Gómez     
Dates: 11 maig Tot el dia 
 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 
 
 

 
 

FECC INFORMA  núm. 724   Data: 23.04.2019 
 

 
 
Una bona i esperançada Pasqua! 
 
Després de celebrar la Setmana Santa, que ha culminat en la Vetlla Pasqual en què 
escoltàvem les paraules del jove vestit de blanc, assegut dins el sepulcre de Jesús: “No 
tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat? Ha ressuscitat, no hi és aquí”. 
Després d’escoltar, dèiem, aquestes paraules, tornem a l’escola esperançats. Sabem que 
el bé és més fort que el mal, que l’amor és la força més poderosa que existeix. És el triomf 
que Crist ens ofereix. Per això som dones i homes d’esperança.  
 
Tornem a l’escola en el nostre moment històric. No podem defugir la realitat. Les escoles 
cristianes de Catalunya, com la resta de centres, han finalitzat el període de preinscripció, 
caracteritzat per la davallada demogràfica, que es podrà veure reflectida en el 
manteniment en precari o en la revisió d’unitats concertades, tot i que confiem en les 
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paraules del Departament, per boca del seu Secretari de Polítiques Educatives, que ens 
permeten entendre que s’aplicarà una flexibilització de les ràtios... Hi estarem amatents.  
 
També tenim just al davant unes eleccions generals on no s’albira un horitzó diàfan i 
sobre les quals, dissortadament, sembla evident que hi planeja una incapacitat o manca 
de voluntat d’establir un diàleg entre les parts per evitar que es deteriorin la convivència i 
les garanties democràtiques.  
 
Les escoles cristianes, com totes les escoles del país, vivim amb interès i preocupació 
aquesta realitat. És per això que continuarem treballant amb convicció per educar el 
nostre alumnat en el respecte a les persones i les seves idees, la convivència i el diàleg, 
dins d’un marc que pugui donar la màxima estabilitat possible a la viabilitat dels nostres 
centres. Volem continuar sent homes i dones d’esperança, de l’esperança que se’ns ha 
anunciat en la Vetlla Pasqual. 
 

Una oportunitat per fer palesa la nostra força 
 
El proppassat 11 d’abril us convidàvem que reservéssiu a la vostra agenda el matí del 
proper dijous, dia 25, perquè poguéssiu assistir a l’acte que tindrà lloc a l'Auditori del 
CaixaFòrum de Barcelona, on coincidirem pedagogs, docents, membres d’equips 
directius, representants de les titularitats, mares i pares d’alumnes... acompanyats de 
representants del Departament d’Educació, del món universitari i dels principals partits 
polítics que es donaran cita a les properes eleccions generals del dia 28 d’abril, amb 
l’objectiu d’analitzar de manera conjunta i des de la responsabilitat i la professionalitat de 
cadascú els diferents reptes de present i de futur de l’educació al nostre país en general, i 
molt particularment de l’escola concertada. 
 
A l’acte, que presentarà i moderarà la periodista Ruth Gumbau, hi intervindrà inicialment, 
per delegació del Conseller d’Educació, el Secretari de Polítiques Educatives del 
Departament, Carles Martínez, per, a continuació, donar pas al Dr. Àngel Castiñeira, 
professor titular del departament de Ciències Socials d'ESADE, que ens il·lustrarà amb la 
seva conferència sobre El valor estratègic de l’educació a Catalunya: present i futur. 
 
Un cop realitzada la conferència, s’obrirà una taula rodona i debat amb els representants 
dels principals partits polítics que concorren a les properes eleccions generals del dia 28, 
on participaran el diputat per Ciutadans i cap de llista al Senat, Martin Ibarra; el diputat de 
Junts per Catalunya, Xavier Quinquillà; el diputat d’Esquerra Republicana, Bernat Soler; el 
diputat al Congrés pel PSC i cap de llista al Senat, Manuel Cruz; el diputat d’Units per 
Avançar, Ramon Espadaler; i la diputada per Demòcrates de Catalunya, Assumpció Laïlla. 
Esperem que també hi puguin participar -ja que a hores d’ara estan pendents de 
confirmació- les diputades del PP, Andrea Levy, i d’En Comú Podem, Jessica Albiach, i el 
diputat de la CUP, Carles Riera. Un debat que s’haurà de centrar sobre el model educatiu 
de cadascun dels partits, sobre la LEC com un punt de trobada i de consens; sobre 
l’escola concertada, reflex de llibertat i pluralisme educatiu, el seu infrafinançament, els 
seus reptes. També com pot afectar el futur govern de l’Estat al sistema educatiu català.  
 
Finalitzat el debat, es donarà pas a un diàleg entre els representants de pares i mares de 
les nostres escoles i unes paraules de conclusió per part de representants de l’escola 
concertada.  
 
Tot plegat, un matí que esperem intens i fructífer, i en el qual volem que la nostra 
presència sigui ben palesa. No ens cansem de reiterar que centenars de milers de 
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famílies dipositen la seva confiança en nosaltres, i per això apleguem una tercera part de 
l’alumnat de Catalunya, 362.000 nois i noies que són acompanyats en el seu procés 
educatiu per més de 22.000 professors i professores que presten serveis en 700 centres 
docents. Som una part activa i molt rellevant del Servei d’Educació de Catalunya, i així cal 
que se’ns visualitzi en actes com aquest.  
 
Som expressió de la llibertat i de la pluralitat que es manifesten en la diversitat de 
projectes educatius, respectuosos amb les diferents concepcions de vida i amb les 
conviccions religioses i morals dels pares i mares que els trien, i hem de fer veure a 
aquells que seran els nostres representants polítics que l’escola concertada és una opció 
que s’ha de defensar, perquè defensar-la és prendre convenciment que tenim la voluntat 
col·lectiva de fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi 
viu pugui portar a terme lliurement el seu projecte vital, on l’educació, com un servei 
essencial de la comunitat, pot ésser prestat pels poders públics i la iniciativa social com a 
garantia dels drets fonamentals dels ciutadans.  
 
Una garantia que ha de consolidar-se eliminant les barreres, essencialment econòmiques 
però també de discurs ideològic, que tant llastren el nostre sector, que tanta controvèrsia i 
demagògia originen, que són tant profundament injustes i il·legals, i que per suprimir-les 
tant tenen a dir i a fer aquests representants de l’arc parlamentari.  
 
No perdem l’oportunitat de fer-nos ben presents el proper dia 25 a l’Auditori del 
CaixaFòrum. La nostra assistència serà signe d’unitat, de força i del que representem en 
el sector. Us hi esperem! 
 
 
 

TV3 SIGNES DELS TEMPS 
 

Diumenge 28 d’abril del 2019 
 

 
No s’emetrà el programa 

TV3 farà un seguiment especials de les Eleccions Generals 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 
 
 
 

 

 

 
  2019  

   ABRIL 

27 ds Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

25 dt Dia mundial de la vida sense soroll  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE 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 @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

 

   MAIG 

1 dc Festa del Treball  

3 dv 

Reunió de la junta directiva de l’URC amb 
l’assemblea plenària de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) al Santuari de 
Loreto (Tarragona) 

 

6 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

13 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dm Junta directiva de l’URC  

30 dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

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 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/

