
1 | 41 

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
 

 

 

 
 

 
 

El passat 29 d’abril, l'Observatori Blanquerna i l'àrea de Pastoral de la Facultat van convidar a la Gna. Rosa 

Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona i vicepresidenta de l’URC a unes tapes a l’Espai Mallorca per 

preguntar-li directament el que sempre han volgut preguntar a una religiosa. 

 

 

Barcelona, 7 de febrer de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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La fraternitat 

Demà, 3 de maig, al Santuari de Loreto (Tarragona) tindrà lloc la reunió biennal de 

la Junta Directiva de l’URC amb el Plenari de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
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Àngels i dimonis en els «mass media» 
   
Es pot creure o no en els àngels i els dimonis, però les seves conseqüències són 
palpables. La creença afirma que es tracta d’éssers espirituals, la finalitat dels quals, 
segons l’etimologia, és ser missatgers de la divinitat. Els dimonis, al principi, no n’eren, 
sinó que van sorgir de la corrupció d’uns àngels que van trencar la connexió amb la font 
de la bona notícia. A partir d’aquí, l’enfrontament és continu. 

Sempre que els àngels apareixen en la 
vida d’una persona o d’un col·lectiu, com 
passa amb Maria, llancen el seu primer 
missatge: «No tinguis por.» La por és el 
sentiment que dinamita la llibertat, per 
això tots els tipus de poder, per 
consolidar-se, intenten inocular-lo. Els 
àngels, com a missatgers de Déu, saben 
que on hi ha por no existeix l’amor ni la 
llibertat. Quan els àngels s’apareixen als 
pastors, després d’insistir en la premissa 
oficial de treure la por, anuncien una bona 
notícia que portarà a tot el poble una gran 
alegria. Els àngels es dirigeixen també als 
col·lectius. Les bones notícies alegren tot 

el poble, no només unes minories selectes. Ja no hi ha por, sinó alegria. Quan Jesús es 
troba resant a l’hort de les oliveres, moments previs a la seva passió, se li apareix un 
àngel que el conforta. 

 

Els dimonis, tal com Eva reconeix al paradís terrenal, muten l’aparença i enganyen els 
humans: «La serp m’ha enganyat.» Jesús, després del temps al desert, és temptat pel 
diable, que sap prémer els ressorts més profunds de la persona per aconseguir els seus 
objectius. Jesús, quan parla del dimoni, afirma que és mentider i pare de la mentida. El 
primer que s’esfondra és la veritat. Els homes i les dones deixen de ser germans, i 
desperta en ells l’instint assassí. Engany, temptació, traïció, mentida… 

Els mitjans de comunicació, les xarxes socials, serveixen perquè els àngels puguin fer-
nos arribar els seus missatges de llibertat, amor, veritat, alegria…, però també els 
dimonis, sabedors que les mentides s’estenen per tot arreu, hi circulen amb relativa 
impunitat. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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vaticà 
  

Papa Francesc: Allibereu-vos de l'addicció al 
mòbil, la vida és comunicació, no contactes 
 

A los alumnos de la Escuela Ennio Quirino Visconti 13.04.2019 

BOLETÍN PRENSA SANTA SEDE 

El Papa ha recibido esta mañana en audiencia a los alumnos de la Escuela Ennio 
QuirinoVisconti, que prosigue la historia del célebre Colegio Romano y cuya sede  se 
encuentra en el edificio deseado por San Ignacio de Loyola e inaugurado por el Papa 
Gregorio XIII en  1583.  A lo largo de su historia han estudiado allí, entre otros, Eugenio 
Pacelli, -el futuro Papa Pío XII- y el Nobel de Economía Franco Modigliani y  entre sus 
profesores se cuentan   los Padres Clavio, Kircher y Secchi. Uno de sus alumnos más 
famosos es Matteo Ricci, el jesuita que como recordó el Santo Padre  fue “uno de los 
primeros en establecer un puente de amistad entre China y Occidente, llevando a cabo un 
modelo todavía válido de inculturación del mensaje cristiano en el mundo chino”. 

En el edificio de la escuela se encuentra, además,  la monumental Iglesia de San Ignacio, 
donde reposan  los restos de San Luis Gonzaga, de quien se celebra el Año Jubilar por el  
450 aniversario de su nacimiento; motivo por el cual el  Santo Padre ha encontrado a los 
alumnos y profesores del Visconti. 

 

“La escuela – ha dicho el Papa- como tal es un bien de todos y debe seguir siendo una 
fragua en la que se educa a  la inclusión, al respeto por la diferencia, a la colaboración 
(…) Por favor, no tengáis miedo de las diferencias. El diálogo entre culturas diferentes, 
entre las personas diferentes enriquece a un país, enriquece a la patria y nos hace 
avanzar en el respeto recíproco, nos hace ir adelante mirando hacia  una tierra para 
todos, no solamente para algunos. Es un laboratorio que anticipa lo que la comunidad 
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debería ser en el futuro. Y aquí es donde la experiencia religiosa juega un papel 
importante, en el que todo lo que es auténticamente humano entra. La Iglesia está 
comprometida, en el surco del  Concilio Vaticano II, a promover el valor universal de la 
fraternidad que se basa en la libertad, en la búsqueda honesta de la verdad, en la 
promoción de la justicia y la solidaridad, especialmente hacia las personas más débiles. 
Cuando no hay libertad no hay educación, no hay futuro. Cuando no hay una búsqueda 
honesta de la verdad, sino una verdad impuesta que te quita la capacidad de buscar la 
verdad, no hay futuro: te anula como persona. Y cuando no hay promoción de la justicia, 
ciertamente se acaba en un país egoísta y pusilánime que solo funciona para unos pocos. 
Sin la atención y la búsqueda de estos valores no puede haber una verdadera 
coexistencia pacífica Cuando hay injusticias, empiezan a crecer el odio, el enfrentamiento 
y se termina… como todos sabemos(…) 

Después, refiriéndose a San Luis Gonzaga, santo patrono de la juventud, y también 
alumno de la misma escuela, el  Santo Padre  ha destacado tres aspectos de su biografía.  
En primer lugar la capacidad de “ tomar decisiones importantes para su vida, sin dejarse 
llevar por el afán de carrera y el dios dinero. ¡Hay una gran necesidad de jóvenes que 
sepan actuar así –exclamó- , anteponiendo el bien común a los intereses personales! 
Para lograrlo es necesario cuidar la propia interioridad, a través del estudio, la 
investigación, el diálogo educativo, la oración y la escucha de la conciencia; y todo esto 
presupone la capacidad de forjar espacios de silencio… Es válido para todos, para los 
que creen y para los que no creen. Solo en el silencio interior se puede captar y distinguir 
la voz de la conciencia de las voces del egoísmo y el hedonismo”. 

 

"Liberaos de la adicción al  móvil, por favor – advirtió- Seguramente habéis oído hablar del 
drama de las adicciones….Esta es muy sutil…  El teléfono móvil es una gran ayuda, es un 
gran progreso; hay que usarlo, es bueno que todos sepan cómo usarlo. Pero cuando te 
conviertes en un esclavo del teléfono, pierdes tu libertad. El teléfono móvil es para la 
comunicación: es muy bueno comunicar  entre nosotros. Pero tened cuidado porque  
existe el peligro de que, cuando el teléfono móvil es una droga  la comunicación se 
reduzca a simples "contactos". ¡Pero la vida no es "contactar", es comunicarse! 

Otra nota distintiva de San Luis,explicó,  era su “capacidad de amar con un corazón puro 
y libre. Solo aquellos que aman llegan a conocer a Dios. En la vida afectiva, dos 
dimensiones son esenciales: el pudor  y la fidelidad. El sentido del pudor se refiere a una 
conciencia vigilante que defiende la dignidad de la persona y el amor auténtico, 
precisamente para no trivializar el lenguaje corporal. La fidelidad, junto con el respeto por 
el otro, es una dimensión esencial de toda relación de amor verdadera, porque no se 
puede jugar con los sentimientos. Pero amar –subrayó el Pontífice- no es solo una 
expresión del vínculo afectivo de una pareja o una amistad fuerte, hermosa y fraterna. 
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Una forma concreta de amor también está dada por el compromiso de solidaridad con los 
demás, especialmente con los más pobres….También en esto San Luis es un modelo, 
porque murió consumiéndose al servicio de los enfermos de peste es decir, de personas 
que estaban al margen de la sociedad y rechazadas por todos”. 

 

El Papa dio las gracias a los alumnos del Visconti  por la labor de voluntariado “una señal 
de esperanza” y “una de las cosas mejores y más hermosas de Italia” que desempeñan  
cada sábado sirviendo en el comedor de la escuela a los pobres y marginados 
exhortándoles a “dejarse vencer en generosidad” y a no “cesar de soñar en cosas 
grandes y querer un mundo mejor para todos .No os conforméis con la mediocridad en las 
relaciones entre vosotros en el cuidado de la interioridad, en la planificación de vuestro  
futuro, en vuestro compromiso con un mundo más justo y hermoso”.Por último el Santo 
Padre, que improvisó buena parte de su discurso , antes de dar la bendición habló del 
dolor que le causaba el acoso escolar o bullying e invitó a los presentes a “luchar contra 
esa agresividad que es verdaderamente una semilla de guerra”. 

Ya han pasado 40 días de la imposición de la ceniza con la que empezamos el camino 
cuaresmal. Hoy hemos revivido las últimas horas de vida terrena del Señor Jesús, hasta 
que, suspendido en la cruz, gritó su: “consummatum est”, “está cumplido”. Reunidos en 
este lugar, en el que millares de personas en el pasado sufrieron el martirio por ser fieles 
a Cristo, queremos ahora recorrer esta “vía dolorosa” junto a todos los pobres, los 
excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la historia actual, víctimas de 
nuestra cerrazón, del poder y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo, pero 
sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una enfermedad, esta 
última, que también sufrimos nosotros, los cristianos. Que la cruz de Cristo, instrumento 
de muerte pero también de vida nueva, que une como en un abrazo la tierra y el cielo, el 
norte y el sur, el este y el oeste, ilumine la conciencia de los ciudadanos, de la Iglesia, de 
los legisladores y de todos los que se profesan seguidores de Cristo, para que llegue a 
todos la Buena Noticia de la redención. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat 
 

HOMILIA DE MONS. JOAN-ENRIC VIVES, ARQUEBISBE D’URGELL 
26 D’ABRIL DE 2019 

 
Estimats Srs Bisbes de St. Feliu, de Girona, de Perpinyà, i Auxiliars de Barcelona. Estimat 
P. Abat i comunitat de monjos, preveres i diaques. M. Hb. Sr. President de la Generalitat i 
Il·lm. Sr. Alcalde de Monistrol i Autoritats. Escolans, amics musics i Cors Absis i Àuria, M. 
Abadessa i monges de St. Benet, pelegrins i amics, germanes i germans en el Senyor. 
 
1.-Avui és Pasqua! Crist ha ressuscitat! Som dins la seva Octava i celebrem amb molta 
alegria a la Casa de la nostra Mare i Patrona, la joia de la Resurrecció del Senyor, que és 
també la font de l’alegria que Maria ens comunica. 
 
Que ressonin amb força les paraules recents de Papa Francesc als joves i a tots en la 
seva exhortació postsinodal “Christus Vivit”: 
 
“Crist viu, esperança nostra, i Ell és la més bella joventut d'aquest món... Ell viu i et vol viu! 
Ell està en tu, Ell està amb tu i mai no se'n va. Per més que te n'allunyis, allà hi ha el 
Ressuscitat, cridant-te i esperant-te per tornar a començar. Quan et sentis envellit per la 
tristesa, les rancúnies, les pors, els dubtes o els fracassos, Ell hi serà per retornar-te la 
força i l'esperança.”(n. 1-2) 
 
Avui és Pasqua i el món s’omple d’esperança! 

 
La llum de Crist ho envaeix tot, ho omple i transforma tot. La tenebra, el pecat i la mort 
han estat vençuts.Ha triomfat l’amor sacrificat, que tot ho transforma. 
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Per més que ens matin els terroristes com aquest bàrbar atemptat d’Estat Islàmic contra 
cristians a Sri Lanka, o que a cultura actual es vagi tornant insidiosa amb els creients o 
impermeable a la fe, el Crist obre tots els murs. 
 
Per l’amor crucificat del Senyor, tot el món ha renascut, amb una vida i una pau noves. La 
misericòrdia del Senyor és més forta que el pecat i que la mort, i tot ho guareix i ho salva. 
Crist ja ho ha pagat tot per a tots! 
 
Estimar és imitar-lo i donar la vida pels germans. Demanem-li avui, amb fe, que Ell obri els 
nostres cors a l’amor compromès i servicial, semblant al seu, que posa els pobres en el 
centre de tot. 
 
2.-Celebrem la Vetlla de Santa Maria, la Vetlla de la nostra Mare, la Mare de Déu de 
Montserrat, Patrona principal de Catalunya i de totes les Diòcesis catalanes. És bo que li 
donem a la Verge Maria el lloc central que ocupa sempre en la celebració de la Pasqua de 
Resurrecció. 
 
Ella es mantingué ferma al peu de la Creu de Jesús, l’acompanyava adolorida, silenciosa i 
envoltada de soledat però plena de fe i d’esperança; font de llum i de vida; perquè va 
creure i va estimar de forma única. 
 
Hem escoltat a l’Evangeli d’aquesta Vetlla com Ella va rebre dels llavis del mateix Jesús el 
gran do de ser Mare del deixeble que Jesús estimava, i alhora Mare de l’Església i Mare 
de tota la humanitat: “Aquí tens el teu fill”. 
 
I nosaltres venim a aquesta nit santa i tan joiosa, per rebre-lai acollir-la a casa nostra, i 
tenir-la ben en el nostre cor. Estimem la nostra Mare celestial, la venerem i l’omplim de 
reconeixença agraïda. 
 

 
Gràcies Verge Maria per ser la nostra Mare amorosa: “Aquí tens la teva Mare!” ens va dir 
Jesús a tots. La Pasqua va portar l’esclat de joia dels deixebles i el seu enviament per a la 
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missió, i Maria els acompanyà, els reuní per pregar amb ells i esperà, amb ells, el do de 
l’Esperit Sant a la Pentecosta, que corroborava la seva missió apostòlica. 
 
Maria continua acompanyant i ajudant el poble cristià en totes les seves necessitats i en 
aquesta Pasqua ens demana que no siguem sords a la crida del seu Fill, el Ressuscitat, 
que venç la por. Si Ell ens crida, confiem en Ell.I Ell sempre dóna el coratge i les forces 
per dur-ho a terme. 
 
Com Maria li va dir que sí a Déu, i va acceptar la seva vocació maternal, podem entendre 
que dir-li sí al Senyor és animar-se a abraçar la vida com ve, amb tota la seva fragilitat i 
petitesa, diu el Papa Francesc. . Joves i grand, la crida del Senyor, no és una intromissió 
de Déu en la nostra llibertat; no és un pes que se'ns carrega a sobre; és la iniciativa 
amorosa amb què Déu ve al nostre encontre i ens convida a entrar en un gran projecte, 
del qual vol que participem, mostrant-nos a l'horitzó un mar més ampli i una pesca 
sobreabundant. A la Jornada Mundial de la Joventut a Panamà, el passat gener, el Sant 
Pare deia als joves: Déu té un somni amb cada un de nosaltres, amb els seus fills, amb 
els qui l'estimen i el segueixen”. Dir "sí" al somni de Déu és seguir-lo i implica oferir-li tota 
la vida, i oferir-la del tot, per sempre. Diguem-li amb St. Ignasi que a Montserrat vetllà la 
seva entrega a Déu: “Preneu Senyor i rebeu tota la meva llibertat... tot el que sóc i 
posseeixo; tot és vostre!”. 
 
Dir "sí" al somni de Déu és acceptar amb alegria i llibertat la possibilitat que Déu se 
serveixi de nosaltres per a alguna obra bona, per edificar l’Església i construir el seu 
Regne. Els camins són oberts... I els qui ja som més grans plantegem-nos-ho, ajudem els 
infants, adolescents i joves a pensar-hi seriosament. Podem contribuir, amb Déu, a portar 
la seva salvació al nostre món. Haurem d'estar disposats a assumir riscos per amor. 
Aquesta és la vocació i aquesta és la resposta de la persona a Déu: dir "sí" al seu somni, 
al seu projecte d'amor per a nosaltres i per al món. Una vocació que concretem en el 
sacerdoci, en diferents formes de vida consagrada –monjos, religiosos, instituts seculars, 
verges consagrades, noves formes de vida consagrada i vida contemplativa-i en el 
lliurament missioner. I tots en el Poble de Déu estem cridats a ser deixebles missioners 
del Crist Ressuscitat. 
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Per això hem de demanar a l'Esperit Sant la seva assistència perquè molts escoltin la 
crida, no tinguin tanta por i converteixin la seva fe en servei. Que cerquin la ruta, i es posin 
en camí. 
 
I demanem també a la Verge Maria, Mare nostra, que ens ajudi a trobar en el camí les 
persones adequades, disposades a orientar i acompanyar la nostra resposta, i que somiïn 
també amb nosaltres. 
 
3.-Portem-li a la nostra Mare i Patrona, que des de Montserrat vetlla pel poble de 
Catalunya, tots els anhels i les necessitats del nostre país, perquè en les eleccions de 
diumenge a les Corts de l’Estat surtin elegits aquells que millor i més encertadament 
treballin per la pau i la reconciliació, pel respecte de la nació catalana i de la nostra 
llengua i cultura, pel diàleg entre tots els pobles que formem l’Estat, cridats a estimar-nos i 
a col·laborar solidàriament. Que treballin per una solució al problema català (com 
l’anomenava el bisbe Ramon Masnou) que superi la dialèctica dels vencedors i els 
vençuts en el conflicte actual que ha originat sofriments per totes bandes, presons i 
llunyania de la pàtria. Com diu el Papa Francesc que s’atreveixin a dissenyar “una cultura 
que privilegiï el diàleg com a forma d’encontre, la recerca de consensos i acords, però 
sense separar-la de la preocupació per una societat justa, amb memòria i sense 
exclusions" (Ev. Gaudium239). D’aquí 
que també els demanem que actuïn 
amb responsabilitat en la línia 
d’aconseguir una economia social que 
posi interès preferent pels qui menys 
recursos tenen, i es preocupin de la 
família, del suport i respecte a la vida, 
de les esperances del present i del futur 
per als joves i els aturats, amb treball 
decent, dels emigrants, i dels més 
vulnerables, així com la defensa del 
medi ambient. La Mare de Déu de 
Montserrat ens hi ajudarà, com sempre 
ha fet al llarg de la nostra història 
mil·lenària! 
 
4.-Que commovedor haver cantat en 
aquesta Vetlla els cants dels pelegrins 
dels segles passats, amb les músiques 
i danses del Llibre Vermell (segle XIV): 
“Inperayritz de la ciutat joyosa”, 
“Mariam Matrem”, “Stella splendens”, 
“Estrella que, com un raig de sol 
resplendiu a la muntanya, de miracles 
serrada, escolteu el poble”! Cants que 
ens omplen el cor de joia i de pau. 
 
Però és que el Llibre vermell, no és un 
llibre enquadernat amb tapes vermelles. 
Això és el que diu l’arxiver del Monestir... No. El Llibre vermell és més. És el testimoni de 
la fe d’un poble que segles i segles ha pujat en pelegrinatge a Montserrat, com nosaltres 
ho hem fet avui. Un poble “que estima i avança donant-se les mans” (Joan Maragall), i ho 
ha pogut fer gràcies als monjos i als escolans. Ells custodien la nostra Mare. 



11 | 41 

 

Com estimem Montserrat i la comunitat tan referent dels monjos benedictins que tenen 
cura de la Mare de Déu que és Mare de tots. Com ens corprenen sempre els Escolans 
amb les seves polifonies i la seva promptitud a l’oració, i sempre ben arrenglerats... Avui 
els qui pugem a Montserrat i els qui s’uneixen per la ràdio a aquesta Vetlla, també venim a 
dir al Pare Abat Josep Maria, als monjos ancians i joves, als escolans i a tots els que 
formen “el nostre Montserrat”, que els sentim nostres i que cap defallença ni pecat no ens 
farà perdre la nostra estimació per Montserrat i el nostre agraïment a la seva mantinguda 
pregària i acollida. Gràcies P. Abat i gràcies a tots, per la vostra fidelitat a l’Església i a 
Catalunya de tants segles. Crec poder interpretar el sentiment dels bisbes i del país sius 
dic que el poble català i l’Església que fa camí a Catalunya mai no us n’estaran prou 
agraïts. 
 
Continueu essent lloc privilegiat d’acolliment, de pregària i de misericòrdia. Us necessitem 
per venir a rebre gràcia, pau, fortalesa i consell en les proves. A Catalunya necessitem 
Montserrat perquè ens sigui lloc de refugi i oasi enmig dels tràfecs de la vida, i moltes 
persones s’hi puguin atansar per viure la seva fe i la seva devoció, però també per poder 
trobar consell, perdó, misericòrdia i bellesa inspirada en la fe. Que Maria us faci una font 
d’aigua viva on tots ens hi puguem acostar per trobar consell espiritual, conhort i força 
enmig de les contrarietats i les tempestes de la vida. 
 
Oferim-li al Senyor aquesta nit la nostra vida! A tots una santa festa de la Mare de Déu de 
Montserrat! 
 
 
 

Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat 
 

Homilia del’arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan-Josep Omella 
27 d’abril de 2019 

Fets 1, 12-14 / Ef 1, 3-6. 11-12 /Lc 1, 39-47 
 
Benvolguts germans i germanes, 
 
Les lectures que hem proclamat 
ens ajuden a aprofundir el misteri 
de la Mare de Déu. Un misteri 
vinculat a l’Encarnació, a la mort i 
la Resurrecció del seu Fill.  
 
A la primera lectura hem escoltat 
un breu fragment del Llibre dels 
Fets dels Apòstols en el que hi 
veiem la primera comunitat 
cristiana reunida tot esperant 
l’Esperit que el Senyor Jesús els 
havia promès. En aquesta 
assemblea hi trobem els apòstols, 
els parents de Jesús, les dones 
que l’havien acompanyat i Maria, 
la seva mare.  
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Maria hi és present, com ens ha recordat el text, en la seva condició de mare de Jesús. Hi 
és present no en el lloc dels apòstols sinó perseverant, “sens falta” ens ha dit el text, en la 
pregària. Maria hi és present, com ho va ser en els fets decisius de la vida del seu Fill. Ara 
hi és present acompanyant els deixebles del seu Fill. I els acompanya en la pregària 
comuna. Aquesta presència de Maria continua avui entre nosaltres. 
 
Maria acompanya sempre a l’Església. L’acompanya des dels seus inicis, quan 
despuntava l’aurora del seu naixement i ho fa fins avui i ho farà també en el futur. I ho fa 
com a mare del Crist i com a mare nostra. La seva presència és una crida per a cadascun 
de nosaltres a aprofundir la nostra vida de pregària, a saber confiar en el Senyor com ella 
hi va confiar sense reserves. 
 
Des de Montserrat, Maria es present en la història i en la vida del nostre poble, en la vida 
de tots i cadascun dels qui viuen i treballen en aquesta terra. Comptem nosaltres amb 
ella? Li obrim el nostre cor i l’acollim com a Mare nostra? 
 

 
A la segona lectura, l’apòstol sant Pau ens ha recordat que hem estat beneïts en Crist 
amb tota mena de benediccions espirituals per tal de ser sants i irreprensibles als seus 
ulls. Si bé aquestes expressions volen descriure el pla de Déu per a cadascú de nosaltres, 
tenen un significat especial quan pensem que també es refereixen a Santa Maria, a qui 
Déu va voler aplicar de manera anticipada els mèrits de Crist que ara nosaltres també 
podem rebre. 
 
Per mitjà del baptisme hem estat purificats del pecat i gràcies al do de l’Esperit també 
nosaltres podem arribar a ser portadors de Déu, per tal de portar Crist al món, com ella va 
fer-ho. Gràcies, Senyor, per haver-nos creat i redimit. 
 
Gràcies pel preciós do de la fe, de la filiació, i per la força que ens dones per avançar en 
el camí de la santedat. Gràcies per tots els dons que hem rebut de la teva bondat.  
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L’evangeli que hem proclamat és una de les pàgines més poètiques del Nou Testament. 
Per poder copsar i entendre l’abast del trobament entre Maria i Elisabet, no podem deixar 
de banda l’escena de l’Encarnació. Si ens hi aturem un moment, el diàleg entre l’àngel, 
que parla de part de Déu, i Maria, es clou amb el silenci. L’àngel es retira, ja que el 
trobament entre Déu i les persones es circumscriu, més enllà de les formes externes, en 
el silenci i en la intimitat del cor. Cerquem a Déu en el silenci? Fem silenci per deixar que 
el Senyor es faci present en la nostra vida?  
 
Tot seguit, però l’evangelista, com fent un tall, ens diu que Maria, plena encara del ressò 
que les paraules de l'àngel li deixaren, se n'anà decididament a la Muntanya,per si podia 
ser d'algun servei a Elisabet, la seva parenta, que es trobava en el sisè mes de la seva 
gestació. 
 
Quina era la raó per la qual Maria havia emprès decididament el camí cap a casa de la 
seva parenta? La raó és sempre la mateixa: la Paraula de Déu quan es fa present en la 
vida de les persones comporta una missió, un sortir necessàriament a l’encontre de l’altre, 
del qui pateix alguna necessitat. I són tants els qui també avui pateixen alguna necessitat! 
 
Al igual que l’àngel va entrar a casa de Maria i la va saludar, Maria també entra a casa de 
Zacaries i saluda a la seva parenta, salutació que fa que l’infant que Elisabet porta en el 
seu si salti d’entusiasme. 
 

 
 
 
El càntic de lloança entre les dues dones, un càntic en el que elles no són el centre, sinó 
que n’és l’infant que Maria porta en el seu ventre, es el càntic de l’esperança, és el càntic 
de la fidelitat de Déu i és el càntic dels febles, dels marginats i dels desheretats de tots els 
temps.  
 
En el càntic de Maria hi trobem com la fidelitat de Déu feta als pares, als patriarques i als 
grans profetes, és confiada a una noia absolutament desconeguda, ja que ben segur 
ningú es va adonar o no va fer cas de l’actuació de Maria. 
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Maria i Elisabet, amb els seus ulls de dones i de mares, varen saber “veure” el que tants 
d’altres no arribaren ni tan sols a intuir. Déu venia; Déu estava preparant la seva tenda 
entre nosaltres per fer-se un dels nostres. 
 
I aquest fet no és neutre si no que trenca els esquemes i ens obliga a prendre partit, a 
prendre posició, a canviar la manera de viure i de veure Déu, els altres i el món. Això és el 
que intuïren Maria i Elisabet, per això juntes varen anunciar el que ha estat i és font de 
força, de coratge i d’esperança per a tants homes i dones, creients i no creients que viuen 
o malviuen en el nostre món. Sabem cantar les meravelles de Déu, les seves grans 
gestes i la seva proximitat a les realitats més senzilles de la vida? O bé ens passem la 
vida criticant i queixant-nos de tot? Germans i germanes, Déu es fa present en la nostra 
vida quotidiana i es fa present en l’Eucaristia que estem celebrant. 
 
Avui, com Maria i Isabel, el Senyor ens serà consol i força per sortir decididament cap a 
l’encontre dels nostres germans. Que la seva intercessió ens doni l’alegria a la que ens 
convida el lema pastoral del santuari per aquest any. Siguem Església en sortida, és a dir, 
cristians missioners. Siguem valents i regalem l’amor de Déu als nostres contemporanis, 
com ho van fer Santa Maria i la seva cosina Elisabet. Amén. 
 
 
 
 

(Full dominical 28 d’abril de 2019) El provincial dels Caputxins de 
Catalunya, fra Eduard Rey, ha estat elegit president de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) per als propers quatre anys. Pren el 
relleu del P. Màxim Muñoz, que n’ha estat president els dos darrers 
mandats.  «Si sabem ser testimonis que Déu és real, la vida religiosa té 
futur; reduirse no és el mateix que desaparèixer, i l’Església no és 
completa sense nosaltres», afirma fra Eduard. 

Eduard Rey 
 
Com és que sant Francesc continua essent un referent per a cristians i no cristians?  
Sant Francesc connecta en profunditat amb algunes inquietuds del nostre món actual. No 
és casual que el papa Francesc hagi titulat la seva carta sobre ecología Laudato si’ citant 
sant Francesc, ja que ell és el sant que diu germà i germana a la terra, a l’aigua, al vent i als 
animals. També és un sant que ens parla del diàleg entre cultures i que se l’associa al desig 
de pau.  
 
Quin va ser l’impacte testimonial que li va descobrir la vocació franciscana?  
La vocació va ser una experiència molt interior, molt meva, que jo vaig sentir molt de Déu. 
Però és evident que conèixer els frares caputxins de Sarrià —especialmente en la seva vida 
conventual, i no sols en la seva acció pastoral— va ser un factor molt important perquè em 
decidís per ells. No va ser tant el testimoni d’un frare com el d’una fraternitat.  
 
Quines són les prioritats dels caputxins catalans en el moment present?  
Crec que la prioritat principal ha de ser anar a fons en l’experiència de fe i atrevir-nos a 
parlar de Déu. La vida religio sano es pot entendre des d’un discurs purament ètic o de 
valors, perquè és absurda si no pressuposa la crida a un tipus concret de relació amb Déu. 
Les tres renúncies dels vots: pobresa, obediencia i castedat, pretenen situar la persona en 
un àmbit on el sentit de la pròpia vida penja directament de Déu i sense Ell es perd. És una 
experiència que s’ha de fer sense edulcorants.  

Òscar Bardají i Martín 

Sant Francesc, ben present 
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El passat 29 d’abril, l'Observatori Blanquerna i l'àrea de Pastoral de la Facultat van convidar 
a la Gna. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona i vicepresidenta de l’URC a 
unes tapes a l’Espai Mallorca per preguntar-li directament el que sempre han volgut 
preguntar a una religiosa. 

 

Aquesta és una de les Teotapes que han organitzat amb l'objectiu d'aproximar als 
estudiants els líders religiosos i establir un diàleg en un ambient distès. 

 

Teotapes amb la Gna. Rosa Masferrer 
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Per: Josep Lluís Burguera 
26-27/04/2019 Salesians 
 
Durant la primera jornada del Capítol Inspectorial, els 137 participants presidits pel 
P.Inspector Ángel Asurmendi, van estudiar l' "Informe de l'Inspector sobre l'estat de la 
Inspectoria" i es van implicar en l'estudi de la nova identitat inspectorial. No hi havia temps 
per a perdre en aquesta segona sessió del Capítol. 

A les 10 del matí, l'oració a l'Esperit Sant obria l'assemblea i a continuació, el P. Inspector 
prenia la paraula per llançar una consigna que ressonaria de manera diversa al llarg de tota 
la jornada: "És hora de mirar l'horitzó”. 

La presentació de l'Informe va ser, sens dubte el plat fort del dia. És un document extens 
que els capitulars ja havien rebut i que l´Ángel va comentar en dues parts: la primera sobre 
el conjunt dels germans i la missió pastoral compartida i la segona en la que Francisco José 
Pérez va presentar el més important de l'informe sobre les delegacions inspectorials. 

 

El comú denominador va ser la bona salut espiritual i el bon ambient de les comunitats, però 
es va constatar que encara ens resta camí per a construir identitat i unitat inspectorial. 

Acabada l'exposició, va seguir l'estudi del document en grups i la formulació d'impressions i 
preguntes que es van dur a l'aula perquè l'Inspector les tractés a la segona sessió. 

Al migdia, la comunitat capitular va celebrar l'Eucaristia presidida pel jove bisbe auxiliar de 
Barcelona, Antoni Vadell. Amb un estil proper i familiar que va agradar tothom i va convidar 
a irradiar la presència del Ressuscitat en la vida de cada salesià i en la inspectoria. 

La presentació del document "Nova identitat de la inspectoria" va ser l'estrella de la tarda. 
Amb una presentació molt inspirada, l´Àngel va recordar que la construcció de l’identitat és 

Crònica del Capítol Inspectorial dels Salesians 
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un procés compartit que requereix decisions valentes: "La nostra inspectoria està 
necessitada de poda per a créixer" i va afegir: "Cal viure el present amb passió i abraçar el 
futur amb esperança. Estem escrivint el futur " i va sentenciar: " Per il·lusionar-se amb un 
projecte no hi ha edat ". 

'Mentre en una casa hi hagi carisma salesià, hi estarem donant suport' 

És difícil combinar una jornada capitular densa a l'una que apassionant per moments, com 
la d'aquest divendres 26 d'abril. Avui dissabte 27, en canvi, oferirà un matí intens, marcat 
per la presentació del document "Pla d'animació i govern del Consell inspectorial", una 
intervenció sobre la protecció de menors, el resum del camí recorregut, per part del 
Regulador i la conclusió del Capítol a càrrec del P. Inspector, Ángel Asurmendi. L'Eucaristia 
posarà el punt final: esperen llargs viatges per a molts. 

 

El divendres al matí va oferir un dels moments més esperats del Capítol: el P. Inspector va 
anar responent a moltes de les preguntes que els capitulars li havien formulat sobre el seu 
Informe sobre l'estat de la inspectoria. En molts moments es notava que parlava amb el cor 
a la mà: "No anem a un ritme lent", va assegurar sobre el procés d'unificació de la 
inspectoria. I sobre el tancament de presències va ser rotund: "L'objectiu no és tancar 
obres: espereu a noves formes de gestió", per remarcar: 'Mentre en una casa hi hagi 
carisma salesià, hi estarem donant suport'. Van ser gairebé dues hores d'exposició en què 
va assegurar que la principal preocupació seva i del Consell eren les persones i comunitats. 
Un càlid aplaudiment va segellar la seva intervenció. 

 A continuació, va seguir el diàleg sobre el document "Nova identitat inspectorial" i més tard, 
una breu menció dels criteris per a la nova distribució de les comunitats: el P. Inspector va 
explicar que ja havia estat estudiat en les comunitats i que aquestes havien enviat un bon 
nombre de suggeriments que el Consell inspectorial ja tenia sobre la taula per al seu estudi. 
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 La tarda es va dedicar al diàleg sobre el Projecte inspectorial per a les obres animades per 
seglars. Les aportacions dels grups van enriquir el text, tot i que es va trobar a faltar als 
directors seglars que animen algunes cases de la inspectoria en aquesta situació. "Forma 
part del nostre ADN avançar-nos als temps futurs, ser profètics", va ser una de les frases 
destacades que es van escoltar enmig de les propostes per avançar en aquesta modalitat 
de presència. 

 

Un final de Capítol Inspectorial marcat per l'emoció 

Les paraules del P. Inspector per a concloure l'assemblea capitular van ser molt diferents 
al to protocol·lari que algú pogués esperar: el passat dissabte 27 d’abril a Martí-Codolar, 
Barcelona, Ángel Asurmendi, visiblement emocionat durant uns moments, va saber 
contagiar aquest noble sentiment a tota l'assemblea quan va posar com a exemple el 
salesià Antonio César Fernández, recentment assassinat a Burkina Faso, de qui va 
destacar la seua alegria, servei, proximitat als joves, sobrietat de vida, inculturació i docilitat 
a l'Esperit: virtuts totes que va desitjar com a fruit del Capítol Inspectorial: “Germans, mirem 
als joves i repetim aquests comportaments que van brillar en el nostre germà César”. 
L'aplaudiment de l'assemblea capitular va ser llarg i càlid. 

Abans d'aquest parlament final, l'assemblea havia estudiat el Pla d'animació i govern del 
Consell Inspectorial, amb una sèrie de conclusions i línies operatives aprovades per àmplia 
majoria en una votació de caràcter consultiu. Va haver-hi temps també per a l'exposició d'un 
comunicat del P. Inspector sobre la protecció de menors i la relació final del Regulador del 
Capítol, Miguel Ángel Álvarez Paulino, qui va exposar tot l'itinerari recorregut fins a arribar 
a aquest final. 

Després de l'Eucaristia de clausura, els salesians i laics participants es van acomiadar i van 
partir cap als seus llocs d'origen, en no pocs casos amb llargs viatges per davant. El pròxim 
Capítol de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora se celebrarà dins de tres anys, segons 
assenyalen les Constitucions Salesianes. 
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LA FESTA DEL TREBALL 

 

 

 

Encara avui, al 2019, seguim lluitant!!!! Molts drets, que portem segles defensant, s’estan 
perdent. Cada vegada hi ha més víctimes d’aquest sistema de classes, on els rics cada 
vegada ho són més i la classe obrera deixa d’estar organitzada, perdent més drets dia a 
dia. 

Per això, des dels Moviments Obrers Cristians, que 
celebrem enguany el 25è aniversari de La Pastoral 
Obrera de tota l’Església: 

CONSTATEM: 

Que la desigualtat, la precarietat i la pobresa crònica 
creixen, posant en perill la subsistència de les persones 
fent-les caure en un pou del qual és molt difícil sortir-ne. 
A Catalunya, hi ha 1.152.700 persones en risc de 
pobresa. 

 En la darrera dècada ha augmentat en un 47% el 
nombre de llars catalanes on no entren ingressos 
de caràcter laboral. 

Comunicat de la Pastoral Obrera de Catalunya 
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 Entre els anys 2013 i 2017 va créixer un 17% el nombre de persones en risc 
d’exclusió social, tot I tenir feina. 

Que treballar, percebre subsidi d’atur o pensió, avui per a avui, no garanteix una vida 
mínimament digna. Bona part de les famílies viuen al límit, sense que puguin cobrir les 
necessitats bàsiques: 

 El preu de l’habitatge, tant de propietat com de lloguer, és la part de la despesa que 
ofega les economies domèstiques. Es continua especulant amb aquest dret bàsic 
de la ciutadania, sense que moltes famílies hi tinguin un accés digne. Estem 
propers a reeditar la tristament coneguda com la bombolla immobiliària. 

 La major part de les prestacions, pensions i subsidis són del tot insuficients; i els 
tràmits per a accedir-hi són confusos i tediosos. 

 La Renda Bàsica de Ciutadania no s’ha implementat plenament; tampoc no hi ha 
total transparència en l’aplicació de la llei. 

Percebem una pressió alta per a què la població adquireixi serveis/prestacions privats 
(plans de pensions, serveis sanitaris, rendes vitalícies ...) per a què substitueixin els 
públics, sense que els costos i les condicions estiguin a l’abast de moltes treballadores i 
treballadors. 

Per tant, la regressió de l’estat del benestar ha estat una de les empremtes més 
importants que ha deixat la crisi. Els drets assolits en el passat per les persones 
treballadores que ens han precedit s’han retallat dramàticament en pocs anys. 

Davant aquesta realitat, DENUNCIEM: 
 que el sistema capitalista en el que estem immersos dicta les polítiques que 

propicien el màxim guany de les 
grans empreses del país i les 
multinacionals, i que menystenen 
les treballadores i els treballadors 
que només poden arribar a 
percebre unes prestacions 
econòmiques que són les engrunes 
d’una societat que genera béns i 
riquesa. 

 
 Les Administracions Públiques 

estan restant al servei d’aquests 
grans poders econòmics i no estan 
aplicant polítiques de redistribució 
de la riquesa, contra el frau fiscal i 
de reducció i contenció del preu 
dels lloguers dels habitatges. 

 
 Els que estan dirigint les polítiques 

econòmiques no tenen escrúpols i 
es mostren del tot insensibles al 
sofriment humà que estan 
provocant; i no només a casa 
nostra, sinó arreu del món 

 



21 | 41 

 

 El mateix sistema s’encarrega de què els grans mitjans de comunicació escampin 
la idea de què el sistema públic no es pot suportar. Així, neguen el paper clau de 
regulació que han de tenir les Administracions Públiques. 

Com a Moviments Obrers Cristians no restem indiferents a aquesta realitat i a les causes 
que la provoquen. Jesús de Natzaret posa en el centre la persona i, davant de qualsevol 
opressió, l’allibera i la dignifica. 

 
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a portar la Bona Nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, 
a posar en llibertat els oprimits 
(Lc4, 18) 
 

Per tot això, ENS COMPROMETEM A: 

 Ser a prop de les persones que reben les conseqüències d’aquest sistema 
econòmic injust. 

 Amb l’esperit de la vaga de 
la Canadenca de fa 100 
anys, impulsar les lluites 
del moviment obrer i 
moviments socials, per a 
transformar les polítiques 
laborals i socials 
imposades en la crisi i per a 
reivindicar els sistemes 
públics de protecció social 
dels treballadors i 
treballadores. 

 Reclamar a les 
Administracions públiques 
que s’emprengui una 
veritable Reforma Fiscal i la 
derogació de les Reformes 
Laborals. I que s'estableixi 
el compromís de dur a 
terme un debat profund 
sobre el Sistema Públic de 
Pensions de la Seguretat 
Social, que contempli la 
seva vinculació als drets 
socials. 

 Continuar lluitant pel treball 
digne, conjuntament amb 
les organitzacions eclesials 
que conformem la 
Plataforma Església pel 
Treball Decent. 
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« la protecció dels menors » 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa 

La Audiencia de Barcelona 
condena a un profesor a 21 años y 

9 meses de prisión por cuatro 
delitos de abusos sexuales 

 

 Considera probado que entre los años 2006 y 2009 
cometió cuatro delitos de abusos sexuales, dos de ellos 
continuados 
 El tribunal le impone una indemnización de 
120.000€ 

Barcelona, 29 de abril de 2019.- 

La Audiencia de Barcelona condena a 21 años y 9 meses un 
hombre acusado de 4 delitos de abusos sexuales, dos de ellos de forma continuada (penas 
que van de los 2 años a los 9 años y 3 meses según la víctima). También le impone una 
indemnización total para las cuatro víctimas de 120.000€ (las indemnizaciones se reparten 
entre 10.000 y 60.000 €). 

Además de la condena de prisión la Audiencia impone una inhabilitación para ejercicio de la 
profesión docente de 13 años y 8 meses y orden de alejamiento y prohibición de 
comunicación respecto de las víctimas. 

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona da por probado que el acusado aprovechó su 
condición de profesor de educación física de un centro escolar religioso de Barcelona 
donde trabajó entre los años 1999 y 2011, por abusar de Cuatro alumnos en varias 
ocasiones. 

Según recoge la sentencia, el acusado dispone de un despacho propio con una camilla en 
la que llevaba a los alumnos para realizarles masajes que aliviaran posibles lesiones. 

Era en estas situaciones cuando se daban situaciones de abuso sobre las víctimas sin 
consentimiento de los menores “Aprovechando su ascendencia y jerarquía como profesor 
de educación física, y de la confianza que los alumnos tenían por ello depositada en él”. 

El tribunal, en su resolución afirma que “… los hechos que sufrieron los denunciantes 
constituyeron una experiencia vital negativa en un momento en que todavía no tenían 
desarrollada su personalidad, y que como tal ha condicionado el cómo son de adultos. De 
manera que hoy son los hombres que son, en parte, por haber padecido la conducta del 
acusado. Y ello no tiene precio ni reparación posible”. 

“El daño infligido, como hemos venido diciendo, nada tiene que ver con lesiones físicas o 
las secuelas asociadas a la recuperación, hospitalización, etc. En este caso se ha 
condicionado el desarrollo de la personalidad de cuatro menores de edad por la comisión 
de un hecho perverso y odioso que supuso su primera experiencia sexual y que ha incidido, 
en consecuencia, de forma permanente en su vida”. 

El juicio tuvo lugar en la Audiencia de Barcelona entre los días 25 y 27 de marzo, y la 
sesión de declaración de las víctimas se celebró a puerta cerrada. 
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Comunicat Fundació Champagnat-Maristes Catalunya 

 
Barcelona, 29 d'abril del 2019.  
 
Davant de la sentència que aquest matí ha fet pública el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació amb el cas 
Benítez, posem en el vostre coneixement que:  
 
Reiterem el nostre respecte per la justícia. Aquesta era una 
sentència esperada i necessària, que té en compte les victimes i 

que valorem de manera positiva tenint en compte que la institució marista va ser la 
primera a denunciar Joaquín Benítez el 2011, molt abans que qualsevol altre denunciant.  
Des del primer moment, hem estat els primers interessats en el fet que la justícia pugui 
actuar i recordem que ja vam demanar el 2016 al Congrés dels Diputats la no prescripció 
dels delictes relacionats amb l'abús sexual a menors.  
 
La institució marista reitera que hem afrontat els fets, hem demanat perdó en tots els 
casos, i hem posat tots els mitjans necessaris per tal que això no torni a passar. 
Recordem que l'any 2016 el Consorci d'Educació ja va determinar en un expedient 
informatiu que els Maristes havien actuat correctament en la gestió del cas Benítez.  
 
Des del 2011 els Maristes hem fet molts passos per avançar en matèria de protecció a la 
infància, formant i preparant tots els nostres professionals, però també empoderant les 
famílies i els nostres alumnes per ser capaços de prevenir i detectar qualsevol abús i per 
actuar de manera immediata. 
 
Tenim la convicció que avui les escoles i els centres maristes són segurs fins al punt que 
hem iniciat el procés de certificació en matèria de protecció a la infància dels nostres 
centres per part d’una de les organitzacions més prestigioses a nivell internacional. 
 
Des de fa tres anys disposem d’una comissió de professionals independents per tractar 
aquells casos prescrits, però es necessari que les persones afectades denunciïn i no es 
quedin només en comentaris als mitjans.És important que puguin rebre l’atenció i 
l’acompanyament adequats.  
 

 

Mònica Terribas entrevista a 

Raimon Novell, director del 

col·legi Maristes Sants Les 

Corts al programa el Matí de 

Catalunya Ràdio.  

Podeu escoltar-lo a:  

https://www.ccma.cat/catradio/al

acarta/el-mati-de-catalunya-

radio/raimon-novell-director-

maristes-sants-els-maristes-

hem-dacceptar-que-hem-fallat-

com-a-cristians/audio/1037976/ 
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Presentació a Lleida del llibre “Trencar el silenci. Deu rostres, 
deu veus” 

 
El dia 29 d’abril a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida es va presentar el llibre 
“Trencar el silenci. Deu rostres, deu veus” dels autors Imma Amadeo i Jordi 
Martínez, publicat a l’editorial Baula. 
 

 
 
A la presentació hi van assistir el Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls i 
l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, expressant el seu interès per la seguretat 
dels infants i el suport als Religiosos Maristes. 
 
A l’acte hi van intervenir els autors del llibre així com el Director de la Fundació 
Champagnat, Gmà. Llorenç Claramunt que també forma part de l’equip de Protecció a la 
Infància dels Maristes. 
 
El llibre posa de manifest la importància dels drets de l’infant a través de 10 veus 
educatives que formen part de la Institució marista.  
El llibre insisteix en la necessitat de la formació de tots els educadors  per prevenir l’abús 
sexual dels menors en una actitud proactiva a favor dels infants.  
 
El programa de prevenció sobre l’abús sexual Marista se centra a intentar prevenir tot 
tipus d’abús sexual a tota obra educativa marista a través de l’educació en els infants i 
joves sobre el valor de la seva dignitat personal que ha de ser defensada sempre. El 
programa vol que els infants i joves prenguin consciència de la seva dignitat inviolable i 
que puguin “trencar el silenci” si qualsevol persona no la respecta.  
 
Es va destacar la importància de la formació específica dels educadors maristes per tal de 
poder tractar amb les víctimes de l’abús sexual infantil d’una forma professional i 
adequada. 
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El llibre 
 
El llibre recull com el 2011, l’Institut dels Germans Maristes va fer una crida perquè totes 
les seves províncies es dotessin d’eines per garantir la protecció d’infants i joves. Així, el 
2013 la Província Marista L’Hermitage (on pertany Catalunya) va aprovar una política i un 
protocol que queden reflectits a la Guia per a la protecció dels infants: Drets, pautes i 
orientacions. Es tracta d’un document que té com a objectius assegurar una resposta 
eficaç davant les sospites o la certesa de casos d’abús sexual o maltractament als menors 
i desenvolupar eficaçment estratègies encaminades a la prevenció de les situacions 
d’abús sexual i maltractament. 
 

 
 
Els protagonistes ofereixen respostes sinceres sobre un tema incòmode i un dels 
problemes més greus, als quals la societat ha de fer front, el dels abusos a menors. 
Segons dades del Consell d’Europa, s’estima que la violència sexual a Europa afecta un 
de cada cinc nens i nenes. Es tracta d’un problema present en tots els àmbits de la 
societat que afecta, també, les institucions religioses i les comunitats educatives. Això fa 
que els Maristes hagin afrontat la situació des de tots els punts de vista. 
 
Ara, amb el llibre Trencar el silenci; deu rostres, deu veus, s’incideix en la feina feta per 
protegir els infants a través del testimoniatge de: 
 
. Gabriel Villa-Real Tapias: Vicari provincial de la Província Marista L’Hermitage i delegat 
provincial per a la Protecció al Menor. 
 
. Álvaro Sepúlveda Romero: coordinador dels Drets dels Infants a la Fundació Marista per 
a la Solidaritat Internacional (FMSI). 
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. Xavier Alacid Olivares: membre de l’Equip d’Educació de la Fundació Champagnat i 
coautor dels materials de sensibilització de la campanya i de les tutories de protecció a la 
infància per a tots els nivells educatius de les obres educatives maristes de la Província 
L’Hermitage. 
 
. Pepa González Lara: educadora social i exdirectora del Centre Obert Rialles, de Santa 
Coloma de Gramenet. Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma. 
 

. 
 
Ekaterini Mousaki: directora del col·legi Leonteios Scholi de Nea Smyrni, a Atenes, i 
coordinadora de l’Equip de Protecció a la Infància de Grècia. 
 
. Inma Maíllo Urones: Coordinadora del curs «Protegir, el nostre compromís» del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), en col·laboració amb la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma. 
 
. Emili Turú: Superior general dels Maristes durant vuit anys i conseller general durant vuit 
anys. Actualment, secretari general de la Unió de Superiors Generals, a Roma. 
 
. Marie-Christine Jeandelle: mestra.Coordinadora de l’Equip de Protecció a la Infància a 
França. 
 
. Marina Gual: mestra i psicòloga. Màster en Psicologia Clínica. Orientadora al Col·legi 
Maristes La Immaculada, de Barcelona. 
 
. Angéla Mészárosné Nagy: sotsdirectora del centre de menors EMMI Budapesti 
Javítóintézete, de Budapest (Hongria). Mestra i psicopedagoga. Coordinadora de l’Equip 
de Protecció a la Infància d’Hongria i formadora en temes de protecció del menor. 
 
. Epíleg de Hans Zollner, sj 
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Comunicat | Missioners Claretians de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

15 d’abril de 2019 

D’acord amb el compromís per aclarir qualsevol fet del passat i que s’assumeixin les 
responsabilitats pertinents, els Missioners Claretians de Catalunya ja han posat en 
marxa un Servei d’Acollida i Recerca sobre possibles casos d’abusos que s’hagin produït 
en les seves obres educatives. Com es va anunciar en anteriors comunicats, aquest 
servei s’ha encarregat a una persona externa a la institució. L’objectiu final és aprendre 
del passat perquè avui la infància tingui un entorn amb la màxima protecció, així com 
escoltar i atendre les víctimes. 

Amb aquesta finalitat, s’ha encarregat a l’advocat Xavier Puigdollers la realització d’una 
recerca sobre aquests casos i que sigui la persona que atengui les possibles víctimes. 
Aquest servei se centrarà en fets contra la llibertat sexual que s’hagin pogut produir en els 
darrers 50 anysi atendrà tothom que s’hi vulgui dirigir. El Servei atendrà el canal de 
comunicació obert a través del correu electrònic prevenim@claretians.cat, que ja està 
actiu des del passat febrer. 

El servei realitzarà un informe amb els fets i informacions recollides i amb propostes de 
mesures a prendre en l’àmbit civil i canònic. L’informe també proposarà l’atenció a oferir a 
les persones afectades i recollirà les mesures de prevenció vigents actualment que calgui 
millorar. Aquest informe està previst que es finalitzi abans d’acabar el 2019 i es donaran a 
conèixer els seus resultats. Qualsevol informació rellevant des del punt de vista penal serà 
traslladada a la justícia civil i a la Congregació de la Doctrina de la Fe, com s’ha fet fins 
ara (veure comunicat 11/03/2019). 

Xavier Puigdollers té una àmplia trajectòria vinculada a entitats socials i d’atenció a la 
infància i és president de la Comissió del Dret de les Persones amb Discapacitat del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Ha estat president de la Secció dels Drets de 
la Infància i l’Adolescència del Col·legi de l’Advocacia; president de la fundació ‘La Tutela’ 
dedicada a la custòdia legal de persones amb discapacitats psíquiques, i ha col·laborat 
amb diverses institucions en temes vinculats a la protecció a la infància. En l’administració 
pública va ser, en diferents etapes, director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
i director general d’Afers Religiosos. 

 
 

 

http://claretians.cat/2019/03/11/proteccio-menors-comunicat-11-marc-2019/
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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/
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  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. 

Taller 

de Cal·ligrafia 

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

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 

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

  

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 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC16.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/recesPasqua19.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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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 
 
 

CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
 

mailto:cpcrcaldes@gmail.com
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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.  
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/ 
 
 

COVA DE SANT IGNASI 
 
Abril 
 
Exercicis Espirituals a la Vida Ordinaria: Del 26 al 28 de abril amb David Guindulain sj 
 
Dissabtes de Pregària Contemplativa: 27 de abril amb l’ Equip Comunitari de la Cova 
 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Curs d’Inmersió Ignasiana (anglés): Del 28 de abril al 9 de juny amb Josep Sugrañes sj i 
Joaqui Salord sj 
 
Maig 
 
Pregària Profunda (Iniciació): Del 17 al 19 de maig amb  Xavier Melloni sj  
 
Juny 
 
Reçés de Pentecosta: Del 7 al 9 de juny amb Jaume Casassas 
 
Pregaria dels dimarts a la Cova: 19 de juny amb David Guindulain sj i Xavier Melloni sj.  
 
Cada canvi d’estació, silenci iy músiques del mon 
 
Vuit díes d’Exercicis Espirituals: Del 21 al 30 de juny amb Toni Riera sj 
 
Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 

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 
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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 
 
 

EDITORIAL SAN PABLO I FRATERNITAT FRANCISCANA CONVENTUAL 
 

La editorial San Pablo y la fraternidad franciscana 
conventual de Barcelona tienen el gusto de 
invitarle a la presentación del libro 
 
Francisco de Asís. El santo que todo lo 
hermana, de Luis E. Larra Lomas, ofm conv. 
 
En el acto participarán, además del autor: 
 
Javier Melloni, jesuita, teólogo y antropólogo. 
Eduard Rey, capuchino, presidente de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. 
Mª Ángeles López, directora editorial de San 
Pablo 
 
Lugar: Centre Sant Francesc d’Assís 
C/ Elisa 23 - 08023 Barcelona 
Día: Jueves 9 de mayo 
Hora: 20:30 h. 
Transporte:  
FGC: L7 El Putxet 
Bus: V15 y H6 (área de intercambio Balmes-Mitre) 
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Universidad Pontificia Comillas: Simposio Internacional de Psicología y 
Ejercicios Espirituales 
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Pastoral Obrera de Barcelona: celebració diocesana del 1er de Maig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caputxins: Conferència Ruyra, Recés Montnegre, Conferència Facultat 
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SALA PERE CASALDÀLIGA – LLIBRERIA CLARET 
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FECC INFORMA  núm. 725   Data: 29.04.2019 
 

 
 
Celebrat l’acte conjunt de l’escola concertada sota el lema L’escola que 
suma 
 
El passat 25 d’abril, l’auditori del CosmoCaixa de Barcelona va acollir l’acte conjunt de 
l’escola concertada, que,sota  el  lema L’escola  que  suma,va  aplegar  prop  de 300  
persones.  La  jornada,  conduïda  per  la periodista Ruth Gumbau,  va arrencar amb la 
benvinguda de la directora general de l’Agrupació Escolar Catalana (AEC), Eva Salvà, i 
del president de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
(CCAEC), Carles Camí. Salvà va posar en context l’origen de l’escola concertada i va 
destacar com  a  tret  principal  de  país  la  importància  de  la  iniciativa  social.  “Allà  on  
no  arribava  o  no  hi  era l’administració, hi havia el treball conjunt i sostingut de la 
societat civil”. Per la seva banda, Camí va remarcar  la  importància  de l’escola  
concertada  en  el  marc  del Servei d’Educació de Catalunyaien  va denunciar  
l’infrafinançament,  tot  mostrant  amb  dades  l’estalvi  que  la  concertada  representa  
per  al Departament d’Educació. “Cal recordar que dels 880 milions que el Departament 
destina a la concertada, 800 són per pagar les nòmines del professorat, i amb els 80 
restants –uns 70.000 per escola- s’han de pagar els treballadors d’administració i serveis, 
lloguers i moltes més despeses. Això fa, doncs, que seguim depenent de les aportacions 
voluntàries de les famílies per al sosteniment dels nostres centres, tot i que desitjaríem la 
gratuïtat, naturalment”. 
 

En representació del 
Departament d’Ensenyament i 
del conseller Josep Bargalló, 
va prendre la paraula la 
Directora General de Centres 
Privats i Concertats de la 
Generalitat, Pilar Contreras, 
qui va donar la raó a l’escola 
concertada en relació a 
l’infrafinançament. Tanmateix, 
va admetre “que es treballa 
perquè en un futurtots els 
centres estiguin en igualtat de 
condicions, si bé ara per ara la 
situació econòmica no ens ho 
permet”. Contreras també va 

felicitar el col·lectiu de l’escola concertada per la tasca que duu a terme en favor de la 
innovació pedagògica i la “innegable aportació educativa que fan al servei educatiu 
d’aquest país”.Contreras va aclarir que, sense l’escola concertada, “no seria possible 
d’oferir el servei educatiu de qualitat que s’ofereix a casa nostra”. 
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Acte seguit va tenir lloc la celebrada 
conferència magistral -El valor 
estratègic de l’educació a Catalunya: 
present i futur -del doctor en Filosofia 
i Ciències de l’Educació i professor 
titular del Departament de Ciències 
Socials d’ESADE, Àngel Castiñeira, 
qui va presentar els reptes que 
afronta la societat en general– i 
l’educació en particular- en els 
propers anys. "La tecnologia canvia 
de manera exponencial,però el 
sistema social, educatiu i polític 
canvia de manera lineal. En quin punt ens situa això a nosaltres?", es va demanar 
Castiñeira. "Hem d'esdevenir copartícips dels processos d'aprenentatge i aquí les escoles 
teniu un paper molt rellevant. La qualitat educativa ha de ser inseparable d'una aposta 
important per la qualitat humana". També va afirmar que l’escola no només ha de formar 
“tècnics, sinó sobretot persones”, i va assenyalar que la formació en valors positius és 
“més important i permanent que la tècnica, que és temporal”. 
 
Després del coffee break, va tenir lloc la taula rodona amb els representant dels partits 
polítics, en què hi van intervenir Martín Barra, diputat de Ciutadans(C’s) i cap de llista al 
Senat per Barcelona; Xavier Quinquillà, diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al 
Parlament; Bernat Solé, diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al 
Parlament; Manuel Cruz, diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al 
Congrés i cap de llista al Senat per Barcelona; Assumpció Laïlla, diputada de 
Demòcrates al Parlament, i Xavier Güell, membre del Comitè Directiu d’Units per Avançar. 
 

Barra va assegurar que “garantirem que 
les famílies puguin escollir com volen 
educar els seus fills i defensarem la 
gratuïtat de l’escola concertada". 
Quinquillà va afirmar que volen “un 
sistema que faci de la diversitat un 
enriquiment i es visualitzi com un element 
a preservar. L'escola concertada és una 
eina per adaptar-nos als nous reptes". 
Solé va declarar que, des d’ERC, 
“entenem l'educació com a estructura de 
país i l'hem de cuidar, hem de treballar per 
garantir-ne la qualitat". Manuel Cruz va 

assenyalar que “no hem de posar davant les discrepàncies per arribar a acords. 
L'educació, per la seva naturalesa, hauria d'estar al marge de qualsevol debat". Laïlla va 
afirmar que "l'educació no és una qüestió de partits, és una qüestió de país i tots hi hem 
de col·laborar i treballar coordinadament: mares, pares, escoles i polítics de manera 
transversal". Finalment, Güell va afirmar que, segons la llei, "els pares, les famílies, tenen 
dret a escollir el centre educatiu on volen educar els seus fills i filles. És obvi, però 
fonamental per entendre què fem avui aquí". 
 
En acabat, va tenir lloc un diàleg a tres bandes entre els representats de les associacions 
representatives de les AMPAs de l’escola concertada: Mar Pla Manuel-Rimbauper la 
CCAPAC, Josep Manuel Prats per la FAPEL i un representant de l’AFAEC, Jordi 
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Mayné. Tots tres van recordar el paper cabdal de pares i mares “com a primers 
educadors” i la tasca d’acompanyament que, juntament amb les escoles, fan per poder 
“acomplir el principal objectiu:donar als nostres fills i filles la millor educació”. Totes tres 
associacions es van vindicar com a comunitat educativa i van insistir en la llibertat que 
assisteix les famílies per triar el model educatiu desitjat”. Prats va recordar que cal complir 
amb el finançament establert per la LEC i va demanar el suport de l’escola per a la 
formació de les famílies. També va remarcar que la “veritable innovació educativa pivota 
sobre l’educació personal i en valors. I sense la família això no és possible”. 
 
L’acte es va cloure amb les conclusions de la jornada a càrrec del secretari general adjunt 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo, i del vicepresident de la 
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, Jordi Garcia. Mateo va fer un 
recorregutper les principals idees 
que els representants polítics havien 
exposat i va lamentar la “caricatura 
que sovint es fa de les escoles 
concertades com a centres elitistes i 
segregadors, quan s’hauria de 
recordar que precisament van ser 
aquestes escoles lesque van 
treballar a les fronteres per donar 
una bona educació als més 
desafavorits quan no hi havia res”. 
 
Jordi Garcia es va felicitar per l’acte 
conjunt de l’escola concertada tot 
desitjant que n’hi hagi més “i que 
aquest només sigui el primer”. 
 
 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Germanes Oblates 
 

Diumenge 5 de maig del 2019 
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Germanes Oblates 
Les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor són una congregació religiosa que 

acompanya les dones que han exercit la prostitució i que viuen en contextos d’exclusió 
social. A Barcelona dirigeixen el Lloc de la Dona, un espai d’acollida, assessorament i 

formació. Un dels projectes és el taller de costura i la marca de roba Dona Kolors. “Signes 
dels temps” entrevista Nieves de León, germana oblata i directora del Lloc de la Dona. La 

conversa s’ha gravat als locals d’aquesta entitat al barri del Raval de Barcelona. 
 

Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.30 
 

 

 

 

 

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  

 

 

  2019  

   MAIG 

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)  

    

3 dv Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa  

6 dl Comença el Ramadà  

8 dc Dia de la Creu Roja Internacional  

11 ds Dia del Comerç Just  

15 dc Dia mundial de la família (ONU)  

17 dv Dia mundial de les telecomunicacions  

21 dm Dia mundial (de l’ONU) de la biodiversitat  

25 
ds Setmana de la solidaritat amb els Pobles de tots el 

territoris colonials (ONU) 
 

31 dv Dia mundial sense tabac  

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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