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Estem en una època d’incertesa, hem de fer una 

invitació valenta per seguir a Crist. La fe ha de ser 

transcendent per a la vida de les persones. 

Timothy Radcliffe 
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Una jornada especial 
  

Tres imatges per a aquesta jornada especial. El diumenge que la litúrgia celebra la 
festa de la Santíssima Trinitat coincideix sempre amb la Jornada Pro Orantibus, 
dedicada a la vida contemplativa. 

 

Primera, Moisès i la batalla 
contra els amalequites (Ex 17,8-
16). Moisès puja al turó. Mentre 
manté els braços oberts en actitud 
de pregària a Déu, els israelites 
guanyen la batalla contra els 
amalequites. Quan els abaixa, la 
victòria canvia de bàndol. Per això, 
Aaron i Hur l’asseuen en una pedra 
i li aguanten els braços fins a 
aconseguir la victòria final. Una 
imatge de la vida contemplativa en 
l’Església. Una imatge, també, de 
cada persona. Dins de cadascú hi 
ha un Moisès que prega i un exèrcit 
que lluita. Totes dues realitats es 
compenetren. 

 

Segona, Marta i Maria (Lc 
10,38-42). Es tracta de dues 
germanes que acullen Jesús a 
casa. Maria es queda als peus de 
Jesús escoltant la seva paraula. 
Marta es preocupa de preparar-li 
una bona acollida. Molt atrafegada, 
es dirigeix a Jesús perquè la seva germana l’ajudi a fer la feina. Jesús li reconeix que es 
preocupa i s’inquieta per moltes coses, quan només una sola és necessària. I afegeix que 
Maria ha triat la millor part. Gairebé sempre s’interpreta com la tensió entre acció i 
contemplació, característica aquesta que mereix la primacia. A l’Església, Marta i Maria 
són dues cares de la mateixa moneda. A l’interior de cada persona existeixen tots dos 
personatges. Integrar-los és la nostra feina. Que les dues germanes es dediquin a fer la 
feina implica deixar sol Jesús. No seria una bona acollida. 

 

Tercera, la selfie o quan la contemplació es desfigura. Un risc del temps i de la 
cultura actuals és convertir la contemplació en narcisisme, és a dir, en autocontemplació. 
Substituir el rostre de l’Altre, el rostre dels altres, per una selfie. Embadalir-se d’ells 
mateixos. La contemplació no anul·la el coneixement d’un mateix, però se submergeix en 
la realitat de l’Altre, dels altres. Hi ha alteritat. En la selfie, el centre s’omple del propi ego i 
l’Altre, els altres s’esfumen. 

 Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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Papa Francesc 
 

“Acompañar, guiar y ayudar”- Francisco a los responsables de 
la pastoral vocacional en Europa 
 
junio 06, 2019 
Larissa I. López 
(ZENIT – 2 mayo 2019) 
 
“Debemos acompañar, guiar y ayudar para que el encuentro con el Señor les haga ver 
cuál es el camino en la vida. Los jóvenes son diferentes, son diferentes en todos los 
lugares, pero son iguales en la inquietud, en la sed de grandeza, en el deseo de hacer el 
bien. Todos son iguales. Hay diversidad e igualdad”. 

Con este mensaje, el Papa 
quiso remarcar que las 
personas más mayores deben 
comprender la necesidad de 
los jóvenes de estar siempre 
“en conexión” y desprenderse 
de ideas preconcebidas e 
imposiciones puramente 
doctrinales, especialmente a 
la hora del discernimiento de 
la vocación. 

Francisco recibió en la 
mañana de hoy, 6 de junio, a 
los participantes en el 
Congreso de los Centros 
nacionales para las Vocaciones de la Iglesia de Europa, celebrado en Roma del 4 al 7 de 
junio en la Casa San Juan de Ávila. 

Se trata de un congreso 
orientado a promover la 
implementación del 
Sínodo de los Obispos 
dedicado a los jóvenes. 

 
Después de haber 
entregado a los 
presentes el discurso 
preparado para esa 
ocasión, el Santo Padre 
ha improvisado un 
breve mensaje “sobre lo 
que viene de mi 
corazón”. 
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Crecimiento por atracción 

En dichas palabras improvisadas Francisco ha aclarado que el trabajo para las 
vocaciones y con las vocaciones no deber ser proselitismo, no es “buscar socios” para el 
club. 
En contraposición, el Pontífice ha expresado que el crecimiento de las vocaciones en la 
Iglesia, en línea con expresado con Benedicto XVI, debe producirse “por atracción”. 

Con un ejemplo sobre unas religiosas que viajaban a Filipinas con el único fin de llevar 
vocaciones a su lugar de origen, el Papa ha subrayado que ese espíritu proselitista “nos 
hace daño”. 

Diálogo con el Señor 

El Papa  Francisco se refirió 
también a la ayuda que los 
jóvenes pueden recibir por 
parte de otra persona “ya sea 
como laico, laica, sacerdote o 
religiosa”, indicó. 

En este sentido, el Obispo de 
Roma subrayó que esta 
ayuda a cada joven consiste 
en “asegurar que encuentre el 
diálogo con el Señor. Que 
aprenda a preguntarle al 
Señor: ‘¿Qué quieres de 
mí?'”. 
En consecuencia, para ello, el 
trabajo de los que asisten a la juventud implica aprender a dialogar con Dios. Así, 
Francisco ha explicado a los presentes que ”si no dialogáis con el Señor, será bastante 
difícil enseñar a otros a hablar”. 

“¡Hay que cansarse!” 

Por otra parte, el Pontífice ha 
reconocido que la labor con los 
jóvenes, especialmente para ayudar 
en el discernimiento de la vocación, 
requiere mucha paciencia, capacidad 
de escucha, “rejuvenecerse”. 

“Hoy los jóvenes están en 
movimiento, y hay que trabajar con 
ellos en movimiento, y tratar de 
ayudarlos a encontrar la vocación en 
sus vidas. Eso cansa… ¡Hay que 
cansarse! No se puede trabajar por 
las vocaciones sin cansarse. Es lo 

que la vida, la realidad, el Señor, y todos nos piden”, declaró. 
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Lenguaje de los jóvenes 

El Santo Padre también habló sobre la necesidad de adaptarse al lenguaje de los jóvenes, 
para los que el de los adultos a veces suena a “esperanto”. 

Igualmente, señaló que es importante enseñarles que la informática es buena para tener 
algún contacto, pero que deben apostar por la verdadera comunicación, por hablar, lo cual 
implica un trabajo de “filigrana”. 

Islandia 

Al ver a un capuchino de 
Islandia, el Pontífice ha 
finalizado sus palabras con 
una anécdota sobre el frío en 
este país. “En el norte de su 
tierra, hace 40 bajo cero en 
invierno. Y hubo uno de sus 
fieles que fue a comprar una 
nevera, y le preguntaron: 
‘¿Pero por qué vas a comprar 
la nevera?’ – ‘¡Para calentar a 
mi hijo!’”, contó Francisco. 

A continuación presentamos 
el discurso completo 
entregado por el Santo Padre. 

 

Discurso entregado a los asistentes 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Saludo a todos los que participan en este congreso, que quiere promover la 
implementación del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes. Os agradezco el 
trabajo que lleváis a cabo en vuestros respectivos campos de servicio y también el 
esfuerzo por confrontaros y compartir experiencias. Por mi parte, me gustaría señalar 
algunas líneas que son particularmente importantes para mí. En la Exhortación 
Apostólica Christus Vivit alenté “a crecer en la santidad y el compromiso con la propia 
vocación” (No. 3). También os aliento a vosotros que trabajáis en el llamado “viejo 
continente”, a creer que “todo lo que toca  Cristo se vuelve joven y se llena de vida” (cf. 
ibíd., 1). 
 
Las tres líneas que os indico son: la santidad, como un llamado que da sentido al camino 
de toda la vida; la comunión, como “humus” de vocaciones en la Iglesia; la vocación 
misma, como palabra clave a preservar, combinándola con las demás: “felicidad”, 
“libertad” y “juntos” y finalmente a declinarla como una consagración especial. 
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Santidad 

El discurso sobre la 
vocación siempre nos lleva 
a pensar en los jóvenes, 
porque ” la juventud es el 
momento privilegiado para 
tomar las decisiones de la 
vida y para responder a la 
llamada de Dios. ” (Doc. 
Final del Sínodo de los 
Obispos sobre los 
Jóvenes,140). Esto es 
bueno, pero no debemos 
olvidar que la vocación es 
un camino que dura toda la 
vida. De hecho, la vocación 
atañe al tiempo de la 
juventud por cuanto se refiere a la orientación y  la dirección que deben tomarse  en 
respuesta a la invitación de Dios, y atañe a la vida adulta en el horizonte de la fecundidad 
y el discernimiento del bien a realizar. La vida está hecha para fructificar en la caridad y 
esto atañe al llamado a la santidad que el Señor  hace a todos, cada uno a través de su 
propio camino (ver Gaudete et exsultate, 10-11). Muy a menudo hemos considerado la 
vocación como una aventura individual, creyendo que se trata solo de “mí ” y no en primer 
lugar de “nosotros”. En realidad, “nadie se salva solo, sino que nos convertimos en santos 
juntos” (ver ibíd., 6). “La vida de uno está vinculada a la vida del otro” (Gen 44.30), y es 
necesario que cuidemos de esta santidad común de las personas. 

Comunión 

La  pastoral solo puede ser 
sinodal, es decir, 
conformando un  “caminar 
juntos” (cf. Christus vivit, 206). 
Y la sinodalidad es hija de la 
comunión. Se trata de vivir 
más el ser hijos y la 
fraternidad, de fomentar la 
estima mutua, de valorar la 
riqueza de cada uno, de creer 
que el Resucitado puede 
hacer maravillas incluso a 
través de las heridas y la 
fragilidad que forman parte de 
la historia de todos. De la 

comunión de la Iglesia nacerán nuevas vocaciones. A menudo, en nuestras comunidades, 
en las familias, en los presbiterios, hemos pensado y trabajado con lógicas mundanas, 
que nos han dividido y separado. Esto también pertenece a algunas características de la 
cultura actual y la historia política dolorosa de Europa es una advertencia y un estímulo. 
Solo reconociéndonos verdaderamente  comunidades (abiertas, vivas, inclusivas) 
seremos capaces de futuro. Los jóvenes tienen sed de esto. 
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Vocación 

La palabra “vocación” no ha 
caducado. La retomamos en 
el último Sínodo, durante 
todas las fases. Pero su 
destino sigue siendo el pueblo 
de Dios, la predicación y la 
catequesis, y sobre todo el 
encuentro personal, que es el 
primer momento de la 
proclamación del Evangelio 
(véase Evangelii gaudium, 
127-129). Conozco algunas 
comunidades que han optado 
por no pronunciar la palabra 
“vocación” en sus propuestas 
para los jóvenes, porque 
creen que tienen miedo de ella y no participan en sus actividades. Esta es una estrategia 
fallida: eliminar la palabra vocación del vocabulario de la fe significa mutilar el léxico 
corriendo el peligro, tarde o temprano, de no entendernos unos a otros. Necesitamos, en 
cambio, hombres y mujeres consagrados y apasionados, ardientes por el encuentro con 
Dios y transformados en su humanidad, capaces de anunciar con la vida la felicidad que 
proviene de su vocación. 
 
Felicidad 
 
Esto – ser un signo alegre – no es del todo obvio, sin embargo, es el tema más importante 
para nuestro tiempo, en el que la “diosa queja” tiene muchos seguidores y nos 
contentamos con las alegrías pasajeras. En cambio, la felicidad es más profunda, persiste 
incluso cuando la alegría o el entusiasmo del momento desaparecen, incluso cuando 

surgen dificultades, dolor, 
desánimo, desilusión. La 
felicidad permanece porque 
es el mismo Jesús, cuya 
amistad es inquebrantable 
(ver Christus vivit, 154). “En el 
fondo –decía el Papa 
Benedicto XVI- queremos sólo 
una cosa, la « vida 
bienaventurada », la vida que 
simplemente es vida, 
simplemente « felicidad » ” 
(Enc. Spe Salvi, 11). Algunas 
experiencias de la pastoral 
juvenil y vocacional confunden 

la felicidad que es Jesús con la alegría emocionante y anuncian la vocación como 
completamente luminosa. Esto no es bueno, porque cuando uno entra en contacto con la 
carne sufriente de la humanidad, la propia o la de los demás, esta alegría desaparece. 
Otros introducen la idea de que discernir la vocación propia o caminar en la vida espiritual 
se trata de técnicas, de ejercicios detallados o de reglas a seguir; en realidad, “la vida que 
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Dios nos ofrece es una invitación […] a formar parte de una historia de amor que se 
entreteje con nuestras historias” (Christus vivit, 252). 

Libertad 

Es cierto que la palabra “vocación” puede dar miedo a los jóvenes, porque a menudo se la 
confunde con un proyecto que quita la libertad. Dios, en cambio, sostiene siempre  la 
libertad de cada persona hasta el fondo  (ibíd., 113). Es bueno recordarlo, especialmente 
cuando el acompañamiento personal o comunitario desencadena dinámicas de 

dependencia o, peor aún, de 
plagio. Esto es muy grave, 
porque impide el crecimiento 
y la consolidación de la 
libertad, asfixia la vida 
haciéndola infantil. La 
vocación se reconoce a partir 
de la realidad, escuchando la 
Palabra de Dios y de la 
historia, escuchando los 
sueños que inspiran 
decisiones, en la maravilla de 
reconocer, en un momento 
dado, que lo que realmente 
queremos es también lo que 
Dios quiere de nosotros. 

Desde el asombro de este punto de encuentro, la libertad se orienta a una elección 
disruptiva de amor y la voluntad hace que crezcan orillas  capaces de contener y canalizar 
toda la energía vital de una persona hacia una sola dirección. 

Juntos 

La vocación, como ya lo hemos mencionado, nunca es solo “mía”. “Los sueños 
verdaderos son los sueños de  “nosotros “(Vigilia con los jóvenes italianos, 11 de agosto 
de 2018). Nadie puede hacer una elección de vida solo por sí mismo; la vocación es 
siempre para y con los demás. Creo que deberíamos reflexionar mucho sobre estos 
“sueños del nosotros” porque se refieren a la vocación de nuestras comunidades de vida 
consagrada, nuestros presbíteros, nuestras parroquias, nuestros grupos eclesiales. El 
Señor nunca llama solo como individuos, sino siempre dentro de una fraternidad para 
compartir su proyecto de amor, que es plural desde el principio porque él mismo es 
Trinidad misericordiosa. Creo que es muy fecundo pensar en la vocación desde esta 
perspectiva. Primero porque ofrece una visión misionera compartida, luego porque 
renueva la conciencia de que en la Iglesia nada se hace solos; de que estamos dentro de 
una larga historia orientada hacia un futuro que es la participación de todos. La pastoral 
vocacional no puede ser tarea de solo algunos líderes, sino de la comunidad: “toda 
pastoral es vocacional, toda  formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional” 
(Christus vivit, 254). 

Vocaciones a una consagración especial. 

“Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada, podemos “volver a echar las redes “en nombre del Señor, con 
plena confianza” (ibíd., 274). Quiero reiterar firmemente esta certeza mía animándoos a 



9 | 48 

 

usar todavía más energía para iniciar procesos y ampliar espacios de fraternidad que 
fascinen (ver ibíd., 38) porque viven del Evangelio. 

Estoy pensando en las muchas comunidades de vida consagrada que operan 
capilarmente en la caridad y en la misión. Pienso en la vida monástica, en la que  hunde 
sus raíces Europa y que todavía es capaz de atraer muchas vocaciones, especialmente 
entre las mujeres: hay que custodiarla conservarla, valorarla y ayudarla a expresarse por 
lo que realmente es, una escuela de oración y comunión. Pienso en las parroquias, 
enraizadas en el territorio y en su fuerza para evangelizar en esta época. Pienso en el 
esfuerzo sincero  de innumerables sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y 
obispos  “que cada día se entregan con honestidad y dedicación al servicio de los 
jóvenes. Su obra es un gran bosque que crece sin hacer ruido “(ibíd., 99). 

 

No tengáis miedo de aceptar el desafío de anunciar nuevamente la vocación a la vida 
consagrada y al ministerio ordenado. ¡La Iglesia lo necesita! Y cuando los jóvenes se 
encuentran con hombres y mujeres consagrados y creíbles, no porque sean perfectos, 
sino porque están marcados por el encuentro con el Señor, saben cómo probar una vida 
diferente y preguntarse acerca de su vocación. “La Iglesia atrae la atención de los jóvenes 
al estar enraizada en Jesucristo. Cristo es la Verdad que hace a la Iglesia diferente de 
cualquier otro grupo mundano con el que nos podemos identificar. “(Documento Pre-
sinodal de los jóvenes, 11). 

Hoy la vida de todos está fragmentada y, a veces, herida; la de la Iglesia no lo está 
menos. Estar enraizado en Cristo es el gran camino para dejar que su obra nos 
recomponga. Acompañar y formar la vocación es consentir en la obra artesanal de Cristo, 
que vino para traer el alegre anuncio a los pobres, para vendar las heridas de los 
corazones rotos, para proclamar la libertad de los esclavos y la vista de los ciegos 
(véase Lucas 4:18) ¡Valor, pues! ¡Cristo nos quiere vivos!. 
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https://es.zenit.org/articles/acompanar-guiar-y-ayudar-francisco-a-los-participantes-en-el-congreso-de-los-centros-nacionales-para-las-vocaciones/?utm_medium=email&utm_campaign=Vladimir%20Putin%20ser%20recibido%20por%20el%20Papa%20Francisco%20por%20tercera%20vez%201559847713%20ZNP&utm_content=Vladimir%20Putin%20ser%20recibido%20por%20el%20Papa%20Francisco%20por%20tercera%20vez%201559847713%20ZNP+CID_3b6d3163115f1be076b6ad375ff7f66e&utm_source=Editions&utm_term=Acompaar%20guiar%20y%20ayudar-%20Francisco%20a%20los%20responsables%20de%20la%20pastoral%20vocacional%20en%20Europa
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JORNADA PRO ORANTIBUS 
 

 

Jornada Pro Orantibus  
 
 

 
 

 
El diumenge 16 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat, es celebra la Jornada Pro 
Orantibus. Els bisbes espanyols proposen com a lema “La vida contemplativa. Cor orante 
i missioner”, a partir de   la constitució apostòlica Vultum Dei quaerere del papa Francesc i 
la conseqüent instrucció aplicativa Cor orans. Al mateix temps, en l'horitzó eclesial cada 
vegada està més a prop el mes extraordinari missioner, que viurem en el proper mes 
d'octubre.  A més manifesten l'agraïment i el suport als innombrables homes i dones que 
escampats per la geografia espanyola mantenen viu l'ideal religiós de la vida 
contemplativa. 
  
 

“La vida contemplativa. Cor orante i missioner 
Domingo, 16 de juny de 2019 

(Solemnitat de la Santíssima Trinitat) 
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Testimoniatge 
 

TESTIMONIO 
 

Fr. Carlos D. Grimaldi (26 años) 
Novicio de la Abadía Benedictina de la 

Santa Cruz del Valle de los Caídos 
 

(San Lorenzo de El Escorial, Madrid) 
 
La vocación monástica es una inmensa gracia de Dios para un joven de nuestros días, 
con cierto componente de exigencia y aspereza, que nos hace abandonar los hábitos de 
la vida mundana y revestirnos de una nueva condición, en entrega plena al seguimiento 
del Señor Jesús. Me parece que en las circunstancias actuales, los que ingresamos en 
una comunidad contemplativa sentimos con intensidad este cambio de costumbres, de 
orientación de toda la existencia: de nuestros intereses, gustos y proyectos, hay que 
convertirse al servicio del Señor, los hermanos y la Iglesia. 

 
El noviciado es una etapa que enfoco sobre 
todo como tiempo para conocer y asumir los 
aspectos más particulares y profundos del 
camino que el Señor me ofrece. El monacato 
es, como nos enseñan los Padres más 
antiguos, el esfuerzo por perpetuar en el seno 
de la Iglesia la vida de renuncia que los 
apóstoles llevaron siguiendo a Jesucristo, así 
como los primeros discípulos en Jerusalén 
después de Pentecostés. Es la vida evangélica 
y apostólica por excelencia. Los monjes 
hemos recibido el tesoro de la espiritualidad 
antigua de la Iglesia, y en estos tiempos 
quizás más que en otros se nos pide fidelidad 
y entusiasmo para tratar de conservarlo. 
 
Esta antigua tradición del monacato cristiano, 
para los que militamos bajo la Regla de San 
Benito, se concreta en los tres votos de 
nuestra profesión: conversatio morum, 
estabilidad y obediencia1. 
 
El esencial voto de conversatio morum asume 
en sí los de castidad y pobreza que emiten 
otros religiosos, pero sobre todo incluye una 
serie de compromisos fundamentales que dan 

carácter monástico a nuestra profesión  Se  trata  de  adoptar  una  serie  de  valores  y  
prácticas  muy  específicas,  simples  en  apariencia,  pero  de  origen  antiguo  y  gran  
influencia  espiritual.  Son  las  vasijas  de  barro  en  que  portamos  la  gracia  peculiar  
que  el  Señor  nos  ha  concedido  como  monjes:  separación  del  mundo, lectio divina, 
liturgia, vigilias, ayunos, observancia común, trabajo en clausura. Como novicio intento 
especialmente enamorarme de estos compromisos, que son los instrumentos de virtud de 
esta escuela del servicio divino que es el monasterio benedictino. 
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La estabilidad supone un impulso de amor cristiano hacia los monjes que componen la 
comunidad en que ingresamos, y el deseo firme de participar en su fraternidad y destino 
común. Es una de las exigencias más duras para los que acabamos de dejar a la familia y 
apenas empezamos a convivir con los hermanos. Aquí nos ayuda a ello la gracia de que 
somos cuatro los menores de treinta años, lo que nos hace mirar al futuro con esperanza. 
La estabilidad también tiene mucho de amor al lugar físico en que nos establecemos, y 
sobre todo comporta la aceptación humilde de las peculiaridades del monasterio. En 
nuestra Abadía de la Santa Cruz, esto incluye la pertenencia a la Congregación de 
Solesmes, el ofrecimiento perpetuo de nuestras oración y penitencia por la paz y 
prosperidad de España y todos sus habitantes, y la celebración solemne de la santa misa 
en la Basílica del Valle de los Caídos, fin para el cual asumimos la dirección de un 
colegio-escolanía. 
 
El voto de obediencia, en el monacato 
benedictino, recibe gran relieve por la 
condición que el Abad asume como 
verdadero padre espiritual y pastor de 
los monjes. Nuestro objetivo es 
retornar a Dios, de quien nos 
apartamos en la vida pasada por la 
desobediencia, a través del 
sometimiento de nuestra voluntad 
propia a la del abad. De él esperamos 
confiadamente todo lo que 
necesitamos: la doctrina evangélica, 
la guía espiritual, el sostenimiento 
material, la misericordia y 
comprensión con nuestras debilidades 
y caídas. 
 
En última instancia, la vida monástica 
tiene un fin único que la colma de 
sentido y del que manan todas sus 
observancias: la búsqueda de Dios. 
En el claustro nos esforzamos a fin de 
alcanzar la pureza de corazón, 
haciendo todo lo posible para que los 
ojos de nuestra alma estén 
preparados para la contemplación del rostro del Señor. Esta contemplación, iniciada ya en 
este mundo, pero que tendrá su florecimiento definitivo en la gloria del cielo, nos 
comunica un amor infinito, una misericordia del corazón que abraza al mundo entero y 
comparte todas y cada una de las penas y alegrías de la Iglesia. Este pensamiento de 
que, en la oración, puedo unirme de forma íntima en el Espíritu a la misión redentora del 
Verbo, así como hizo la Santa Madre de Dios, es el que me sostiene y anima en el camino 
de conversión monástica que he emprendido. 
 
1«El  que  va  a  ser  admitido  prometa  delante  de  todos  estabilidad  (stabilitas), conversión de 
costumbres (conversatio morum suorum) y obediencia (oboedientia)...»(RB 58, 17). 
 
 
Vegeu:  
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/05/2019_ProOrantibus_Folleto.pdf 
 

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/05/2019_ProOrantibus_Folleto.pdf


14 | 48 

 

Jornada Pro Orantibus 

 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les 
Franciscanes Missioneres 
 
Catalunya Cristyiana, 16 de juny de 2019 
 
Aquest diumenge de la Santíssima Trinitat, celebrem la Jornada Pro 
Orantibus, dedicada a pregar per tots els consagrats i consagrades 

que, des dels monestirs, intercedeixen al Senyor pels homes i les dones del món i per tot 
el que hi passa. Jornada que va ser instituïda pel papa Pius XII el 1953. Enguany el lema 
de la jornada és «La vida contemplativa. Cor orant i missioner.»  
 
Ja ho va dir sant Joan Pau II a l’exhortació apostòlica Vita consecrata, que els homes i 
dones en la vida contemplativa «són per a l’Església un motiu de glòria i una font de 
gràcies celestials» (n. 8). I en el n. 6 de la mateixa exhortació explicita: «Els monestirs han 
estat i continuen sent, en el cor de l’Església i del món, un signe eloqüent de comunió, un 
lloc acollidor per als qui cerquen Déu i les coses de l’esperit, escoles de fe i veritables 
laboratoris d’estudi, de diàleg i de cultura per a l’edi.icació de la vida eclesial i de la 
mateixa ciutat terrenal, tot esperant la celestial.»  
 
Estem convençuts de 
l’aportació valuosa que 
la vida contemplativa 
ens ofereix a l’Església i 
al nostre món. En 
agraïment, a nosaltres 
ens toca correspondre 
amb les nostres 
pregàries a Déu, per 
tots els que han abraçat 
aquest estil de vida. 
Però no només això, 
sinó que al nostre 
agraïment cap als valors espirituals que ens aporten, hi hem d’afegir, tant com es pugui, la 
nostra ajuda material, perquè és ben conegut per a tothom les penúries per les quals 
passen molts monestirs, principalment de contemplatives.  
 
La Comissió episcopal per a la Vida Consagrada manifesta igualment el seu agraïment 
cap a la vida contemplativa, amb aquestes paraules: «...tot el poble de Déu, juntament 
amb els bisbes, agraïm el cor contemplatiu i missioner de tants homes i dones que, des 
del claustre i el monestir, no deixen de contemplar la faç de Déu i d’irradiar la seva llum a 
tots els nostres cors.»  
 
I avui, juntament amb tots els que viuen als monestirs, invoquem el Senyor en aquesta 
solemnitat de la Santíssima Trinitat dient-li: «Déu Pare, que, en enviar al món la Paraula 
de la veritat i l’Esperit de la santi.icació, heu revelat als homes el vostre admirable misteri, 
concediu-nos professar la fe veritable, reconèixer la glòria de la Trinitat eterna i adorar la 
força i la grandesa de la Unitat.» 
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“Varón y mujer 
los creó” 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

Autor Congregació per a l’Educació Catòlica - Vaticà 

226 
Títol “Varón y mujer los creó” 

Font  
https://es.zenit.org/articles/varon-y-mujer-los-creo-
documento-sobre-la-cuestion-de-genero-en-educacion/ 

Publicat 11 de juny de 2019 

Servei de Documentació:  

« Varón y mujer los creó » 

mailto:sec.general@urc.cat
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

Timothy Radcliffe: “Les persones continuen preguntant-se pel 
sentit últim de la vida” 
 

Catalunya Religió. 06/06/2019 

(Lucia Montobbio/CR) 
 
El dominic Timothy Radcliffe ha estat aquesta setmana a Barcelona convidat per la 
Fundació Joan Maragall. Teòleg, professor de Sagrada Escriptura a la Universitat 
d’Oxford, provincial dels dominics d’Anglaterra, i del 1992 al 2001 Mestre de l’Orde. El 
2015 el papa Francesc el nomenar consultor del Pontifici Consell de Justícia i Pau. La 
seva predicació mundial l’ha fet a través dels llibres, que han estat traduïts a 24 llengües. I 
omplint auditoris arreu del món com va passar aquest dimarts a la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. 
 
Ens rep a la Fundació Maragall amb aspecte amb el seu habitual cabell blanc desordenat i 
aparentment cansat. “Sabeu anglès?” és el primer que pregunta. Quan veu que tenim un 
anglès suficient per entrevistar-lo, se l’il·lumina la cara i ens saluda en to efusiu “Gràcies a 
Déu que sabeu anglès, jo no tinc ni idea de català, de castellà… només anglès”. 
 
S’asseu i a la pregunta per cortesia de “com està?” respon de forma sincera. 
“Honestament, us he de dir que estic molt cansat, vinc d’Anglaterra, he dormit poquíssim, i 
després de parar aquí per fer la conferència, marxaré de seguida als Estats Units, estic 
enllaçant avions. Us sap greu que fem l’entrevista curta?” 
 

 



17 | 48 

 

Timothy, les persones venen a escoltar-lo, va arreu del món fent conferències. Com 
se sent amb aquest protagonisme? 
Aquesta és una bona pregunta. Faig moltíssimes conferències, segur que més de 100 per 
any. Cada vegada que pujo a l’estrat per parlar, sento nervis. Abans de començar sempre 
em dic a mi mateix: “De veritat que puc oferir alguna cosa?” Tinc clar que un només té 
poder si les persones et donen poder. Quan parlo, els miro a la cara, als ulls, ells em 
responen amb la seva expressió i si tinc sort, els faig riure… no precisament perquè parli 
castellà macarrònic, sinó perquè he encertat la tecla. 
 
És veritat que vénen a escoltar-me, sóc el primer que em sorprenc. Quan passa això tens 
una gran responsabilitat, la història és que fas amb aquest poder. Hi ha persones que 
utilitzen el poder per dominar pobles, per exemple. Si tens poder és per a què el donis als 
altres, per a empoderar als altres. És un moviment bidireccional, les persones em donen 
poder en el moment que venen a escoltar-me, i jo els empodero a ells, els faig més forts. 
La qüestió és que sigui mutu. 
 
Un governant americà que diu: “Gairebé tots podem suportar l’adversitat, però si 
vols provar el caràcter d’algú, dona-li poder.” 
Exacte. 
 
Què és el que creu que les persones busquen en les seves paraules? 
El que busquen en les meves paraules, i en la vida en general és la veritat, l’honestedat. 
Estem cansats d’escoltar a persones que parlen amb vaguetat. Busquen que algú els parli 
del sentit de l’amor, és difícil enamorar-se, busquen que els parlis dels reptes que té la 
societat, de les emocions, de les alegries, dels canvis, de la vida en família, de 
comprendre a l’altre, de la inseguretat on vivim, del problema per aconseguir habitatge, 
del problema per aconseguir feina… molts joves no tenen diners per poder comprar una 
casa. Així que crec que quan les persones vénen a escoltar-me, el que volen és que els 
expliqui la vida tal com és. En anglès tenim l’expressió “Tell it as it is”. La gran temptació 
per als qui parlem davant del públic és començar xerrar amb paraules abstractes, que 
semblen elegants però que estan buides de 
significat. 
 
Així, que insisteixo, el que es busca és que 
siguis honest. I també torno a la idea de la 
reciprocitat, només puc ser honest amb tu, 
si tu també ho ets amb mi. Cada vegada 
que faig una conferència comparteixo el poc 
que sé, i espero aprendre més dels que 
assisteixen. Aquesta és la millor sensació, 
tornar a casa sabent que has après una 
cosa nova. 
 
Sabem que estàs cansat però et 
demanarem un exercici d’imaginació. 
M’agrada la imaginació. És important. 
 
Ho és? 
Sí, tothom té imaginació però no estem acostumats a utilitzar-la gaire. La imaginació ens 
fa veure les coses de manera més fresca. Els nens en saben molt d’això, poden convertir 
una capsa de cartó en un castell. Els adults, si no la utilitzem, ens quedem en la mateixa 
història de sempre. 



18 | 48 

 

Doncs imagini que Jesús torna entre nosaltres avui. Què faria? Què diria? 
Potser el primer que faria seria assegurar-se de tornar sent invisible. I el segon que faria 
és el que ja va fer en el seu temps, ens preguntaria què vols fer amb la teva vida? No ens 
diria “vine, segueix-me, salvarem el món”. Més aviat crec que em diria, “Timothy què 
vols?”, “com et sents?”, “com et puc ajudar?” 
 
En aquest món modern, quina importància té la religió? 
Les persones cada vegada són menys religioses, almenys a Anglaterra. Les persones 
sembla que són cada vegada menys religioses. Però al mateix temps, les persones 
continuen preguntant-se pel sentit últim de la seva vida. I la religió es basa en això, en 
preguntar-se quina és la finalitat de l’ésser humà, de ser aquí. 
 

Tinc un bon amic que va ser 
director d’una escola molt 
reconeguda en Anglaterra, i mai 
m’ha dit si creu o no en Déu. 
Quan es va retirar, va fer una 
trobada per aplegar sis cristians 
i sis persones atees, el que 
volia era que el convencéssim 
d’una cosa o de l’altra. Vam 
tenir molt bones converses, 
meravelloses. Ell està casat i té 
4 fills, i una de les preguntes 

que ens va fer era si aquest amor que sentia per la seva dona o pels seus fills el 
consideràvem com puntual o com a universal. Crec que les persones desitgem provar 
l’amor etern.  
 
Així doncs, si l’església vol ser important en la vida dels seus fidels o de les persones en 
general, ha de ser capaç d’acollir aquests significats que es troben en el nostre dia a dia, 
en les petites coses, aquest amor quotidià que es trasllada a l’universal. Es pot trobar 
aquest petit significat vital també en activitats com el gust per la cuina, per cuidar del jardí, 
o trobar-se amb els amics de la porta del costat. Hem de donar la benvinguda a tots 
aquests petits significats. Hem d’estar amb la gent quan cuina, quan cuida del jardí, quan 
viatja... quan et trobes amb ells per gaudir d’una bona ampolla de Rioja. (riu) El que vull 
dir és que al final totes aquestes petites coses ens porten finalment cap a Déu.  
 
I l'Església on queda en tot 
això? 
Estem en una època d’incertesa, 
hem de fer una invitació valenta 
per seguir a Crist. La fe ha de ser 
transcendent per la vida de les 
persones. 
 
La superficialitat, que sembla 
estar tan valorada avui, pot ser 
també una dificultat en la cerca 
de l’espiritualitat?  
Aquesta és una gran dificultat, la globalització de la superficialitat. És el món dels 
significats fàcils i barats, un món ple de piulades, el món de Donald Trump (riu), és el món 
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dels eslògans. I aquest món no és suficient per satisfer als qui l’habitem. Només piulades i 
eslògans, un andwich massa petit per satisfer-nos. 
 
Hi ha alguns que sembla que estan molt contents així.  
Només podran sobreviure així per un temps petit. Si es troben travessant un moment 
difícil, buscaran més enllà, ens necessitem els uns als altres i també, com he dit abans, 
preguntar-nos pel sentit últim de la vida. 
 
Com n’és d’important tenir bones converses? 
Molt. Per tenir una bona conversa, sempre dic que has d’estar més interessat en l’altra 
persona que en tu mateix. Et pots plantar davant de l’altre sabent clarament què és el que 
vols dir, o bé, simplement pots deixar un espai obert on de sobte l’altre s’obri cap a tu i 
t’expliqui coses de les quals pots aprendre. 
 
Els Dominics per exemple valoren molt la veu de cadascun de nosaltres, més enllà de la 
democràcia que existeix en la nostra ordre. Pensem que estant d’acord o en desacord, 
l’altre tindrà una paraula, un saber per compartir. També, una bona conversa és un diàleg 
en què ningú es pren massa seriosament, m’agrada que les persones es puguin riure 
d’elles mateixes i plegades. Com més diferents son les persones, millor. Per parlar amb 
algú has de ser pacient, una bona conversa és divertida, et fa riure. Hi ha una altra cosa 
que m’ajuda molt en la meva fe, en la meva cerca, i és parlar amb l’altre sobre art. 
 
Quin tipus d’art? 
M’encanta parlar sobre pel·lícules, poesia, novel·les, música, sense importar-me de quina 
religió o quines creences té l’altre. 
 
L’art ens uneix.  
L’art ens uneix perquè a través d’ell s’expressa aquesta complexitat del sentit de l’ésser 
humà. Tot això requereix molta paciència. És necessari tenir temps. Anem sempre massa 
ràpids quan parlem amb l’altre.  
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Com ara, que només tenim 25 minuts d’entrevista.  (Riu fort) Està bé, us dono 26 minuts. 
En resum, em sento molt lligat i admirat a aquesta tradició del cor, com dic els llibres, la 
tragèdia, la música, l’art en general. 
 
Ens pot recomanar un llibre?  
Gilead, de Marlyn Robinson 
 
I una pel·lícula? 
De Déus i Homes, de Beauvois. L’he vist cinc vegades i no 
me’n canso. 
 
Hi ha algun artista que t’inspiri de forma especial? 
Clarament el poeta Seamus Heany, tota la seva obra. 
 
I alguna paraula que t’emocioni? 
“Souple”. És una paraula que significa flexibilitat i bona 
relació amb l’altre. M’agrada com sona, la dibuixaria com si 
fos una espiral, amb dinamisme, com la vida mateixa. 
 
Quan s’enfada més? 
Quan trobo persones que s’indignen, es queixen i no fan res per canviar la situació on es 
troben. En anglès diem “indignation is jelosy with a halo”.  Significa que les persones 
reaccionen amb indignació davant de la debilitat moral de l’altre, i sovint el que passa és 
que estan geloses del que diuen sentir-se en oposició. Al mateix torn, neguen estar 
gelosos, i es situen en una posició moral superior. 
(Mira el rellotge) 
Només tenim tres preguntes més.  
(Riu fort) 
  
Perquè creu que les seves reflexions sobre l’homosexualitat van generar 
controvèrsia.  
Hi ha persones que agafen a l’aire les paraules que dius i les malinterpreten. El que vaig 
dir és que Déu es troba en cada forma o manifestació d’amor que existeix. Cada persona 
ha de trobar el seu camí per estimar a l’altre. Els cristians hem d’estar oberts a acollir 
cada forma d’amor. Això no vol dir que estigui a favor dels matrimonis gais, que és el que 
es va interpretar. Quan les persones estan nervioses i tenen por, el que fan es 
malinterpreta. No vull que les persones s’espantin de mi, ni del que dic. 
 

Quins reptes té el diàleg 
interreligiós? 
L’exploració de qui sóc jo i de 
qui és l’altre pot significar tensió. 
Tensió entre la nostra identitat i 
la de l’altre que és la que hem 
de conèixer. Vivim en 
comunitats globals que 
apleguen a persones o a idees 
similars. La diferència existeix, 
és rica, si et fas amic de l’altre, 
poden passar coses 
meravelloses. Un dels repte que 
té el diàleg interreligiós és 

https://cruxnow.com/church/2015/05/16/controversial-preacher-timothy-radcliffe-given-vatican-role/
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aquest, la gestió de la diferència. La por a la diferència pot empoderar a corrents 
populistes, o a vessants com l’islamofòbia. 
 
Quina missió creus que té ara l’ordre dels Dominicans? 
Si volem compartir qualsevol cosa, la nostra fe, el nostre amor, els nostres pensaments, la 
primera cosa és no sentir-se superior a ningú, sinó estar al costat de les persones. La 
nostra vocació i missió com a religiosos està arrelada en la universalitat de l’amor de Déu, 
l’amor cap aquell que és diferent, l’amor cap als nostres germans, un amor ampli on hi 
càpiga tot i tothom, un amor universal. 
 
Gràcies Thimoty. Ja el deixem lliure.  
(Riu, i només deixa de riure quan mira el rellotge, obre els ulls com taronges, i exclama) 
Increïble, 26 minuts exactes. Gran entrevista, m’ho he passat molt bé! 
 
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/timothy-radcliffe-persones-preguntant-sentit-vida 
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Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC enviant emplenada la butlleta adjunta, abans del 13 de 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Escut i lema episcopal de Mons. Joan Planellas i Barnosell 
 
Com ja és tradició en I'Església, davant l'ordenació d'un bisbe es demana que 
aquest dissenyi un escut episcopal o heraldic i que pensi en un lema el qua/ 
reflectira o definira el seu ministeri. A continuació s'ofereix una descripció deta 
llada de l'escut heraldic triat per Mons. Planellas juntament amb el lema que 
l'acompanyara durant el seu episcopat. 
 
La primera part: sobre camp d'or, quatre pals de gules 
(vermelI), representant la senyera (emblema de la Casa 
de Barcelona) i el conopeu atorgat pel papa lnnocenci III 
al comte-rei Pere I, del qual també gaudeix la Seu 
tarragonina .Sobre el tot, un escudet ovalat (propi de 
I'Heraldica eclesiastica): en camp d'argent, una creu de 
tau de gules que significa la Tau, un símbol de santa 
Tecla, amb dues rodelles, també de gules, una sota cada 
braç, que en conjunt (tau i rodelles) són el signe/logotip 
de I'Arquebisbat de Tarragona. 
 
La segona part: sobre camp d'argent, tres flames de 
gules sorgint d'un amfiteatre en el seu color, tot recordant 
el martiri dels sants protomartirs Fructuós, bisbe, i Auguri 
i Eulogi, diaques. 
 
La tercera part: en camp d'argent, un llibre en el seu color, al·legoria de I'Evangeli, acoblat 
d'una espasa igualment en el seu color, que simbolitza sant Pau, apostol que segons una 
tradició atendible va evangelitzar a Tarragona. 
 
La quarta part: sobre camp de gules, un colom d'argent, becat d'or, representació de 
I'Esperit Sant. 
 
Pel que fa als guarniments exteriors, venen marcats pels que corresponen a la Seu 
tarragonina. Així, cal dir que la creu d'or amb dos travessers, acoblada en pal a l'escut, és 
la que correspon als arquebisbes. 
El pal·li, d'argent, amb tres creus visible de sable (negre), amb el capciró de l'extrem 
penjant també en sable, sorgint de la punta de l'escut, és un ornament propi i exclusiu 
deis metropolitans. 
 
En relació amb el timbre, aquest consisteix en un capell de sinople (verd) del qual pengen 
dos cordons també de sinople (un a cada costat de l'escut) amb quinze flocs cadascun, 
propi dels arquebisbes primats que no són cardenals. 
La divisa, sota l'escut, amb lletres de sable sobre una cinta d'or, expressa el lema 
«Spiritus iuvenem facit Ecclesiam» ('L'Esperit fa jove I'Església'), adaptació d'una frase 
extreta de la constitució dogmatica del concili Vatica II Lumen gentium (LG 4), al·lusiva a 
l'acció de I'Esperit Sant en la vida de I'Església . 
 
Dídac Bertran 
Diplomat en Geneologia, Heraldica i Nobiliaria 
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Intervenció del nou arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i 
Barnosell, a la catedral de Tarragona. 
 
8 de juny de 2019. Ordenació episcopal i presa de posessió. 

 

Estimat poble sant de Déu que peregrina a Tarragona. Estimat Poble sant de Déu que 
heu vingut especialment de la diòcesi de Girona, de les parròquies que fins ara tenia 
encomanades o d’altres indrets no només de Girona, sinó també d’altres diòcesis. Estimat 
poble sant de Déu amb qui durant aquests anys he fet camí a la Facultat de Teologia de 
Catalunya i a l’Ateneu Universitari Sant Pacià. D’una manera especial, vull saludar a tots 
els seminaristes que us formeu a la Facultat de Teologia. Molt estimat Sr. Cardenal de 
Barcelona que m’heu fet l’honor de presidir la meva ordenació episcopal. Sr. Nunci 
Apostòlic, Sr. Arquebisbe emèrit de Tarragona, Sr. Bisbe de Girona, Srs. Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. Sr. Cardenal presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, Sres. obispos. Molt estimats preveres i diaques, religiosos i 
religioses, laics i laiques de Tarragona i de les nostres Esglésies. Cher Abbé Gabriel, 
Abbé du Monastère orthodoxe de Saint Nicolas de la Dalmerie, a la France. Molt estimada 
família. Digníssimes autoritats. Estimats amics, estimades amigues. 

La missió que m’acaba de confiar l’Església és, per a mi, motiu d’una gran joia. El sant 
Pare Francesc m’ha confiat la missió de servir com a pastor l’Església de Tarragona. 
Estic content. Però, almateix temps, no puc amagar-vos que també em sento un xic 
tremolós. Heu sentit com se m’encarregava que prediqui l’Evangeli de Jesucrist, que sigui 
un bon pastor entre vosaltres, que estigui dedicat nit i dia al servei de Déu, que us 
convoqui per a la celebració de l’Eucaristia. Heu sentit també que ho acceptava i tots heu 
pregat per mi. Sóc i em sento un home com vosaltres a qui el Senyor Jesús ha cridat per 
ser enmig vostre el pregoner de la seva salvació. Sóc «enmig de vosaltres com el qui 
serveix» (Lc 22,27). He pensat en aquelles paraules de Sant Ignasi d’Antioquia quan es 
dirigeix a l’Església d’Esmirna dient-los: «On sigui el bisbe, allí hi hagi també el poble», 
perquè «on és el Crist Jesús, allí hi ha l’Església catòlica».[1] És la primera vegada que 
apareix l’expressió «Església catòlica», i indica que el bisbe amb el poble i el poble 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn1
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amb el bisbe, és veritablement l’Església de Jesucrist que té tot el que ha de tenir de cara 
a la fe i a la salvació. 

He escollit com a lema episcopal una frase inspirada en la Constitució d’Església, Lumen 
gentium 4, del Concili Vaticà II. «Spiritus iuvenem facit Ecclesiam», l’Esperit fa jove, 
rejoveneix l’Església. Quin goig, quina joia, poder-ho afirmar avui aquí, en la coincidència 
de la vigília de Pentecosta! El Vaticà II afirma vigorosament que és «per la predicació de 
l’Evangeli», que l’Esperit «rejoveneix l’Església, la renova sense parar i la mena a la unió 
perfecta amb el seu Espòs». Sí, és la força de l’Evangeli amb totes les seves dimensions 
la que rejoveneix l’Església. La predicació evangèlica no és, per tant, un fet d’altre temps, 
ni fruit d’una institució ancorada en el passat, sinó un esdeveniment de cada dia que 
inspira en l’organisme eclesial una perpètua joventut. 

 

Orígenes, un gran Pare de l’Església del segle III, afirma que l’Esperit Sant acull els 
homes que el Crist presenta al Pare, per a santificar-los i fer-los viure com els infants 
«sense taques ni arrugues ni res de semblant» (Ef 5,27), primers nats de l’Església 
celestial.[2] Quan els creients acullen la Paraula de Déu en el si de l’Església, la guarden i 
deixant les coses del món, corren a l’encontre del Salvador i entren amb ell a l’Església, 
tot conservant aquella joventut que confereix l’acolliment del Crist i esdevenint ells 
mateixos l’Església maternal. Volem ser una Església dedicada i preocupada per a fer 
néixer i créixer en el cor dels altres l’eterna joventut de l’Evangeli de Jesús. I aleshores, 
l’Església, en tant que comunitat dels santificats, esdevé la comunitat de la 
santificació.[3] Vull dir que tots els creients que han rebut el do de la santedat, han de fer 
créixer en ells allò que han rebut, amb vista a la santificació dels altres. La missió pastoral 
de l’Església consisteix en això, en transmetre’ns els uns als altres aquesta vida santa. I jo 
us dic: Aquest és el pla pastoral! No hi ha altre pla pastoral que aquest! D’aquí n’han de 
sorgir també les vocacions laïcals, religioses i sacerdotals, tant necessàries per a la vida 
de l’Església. 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn2
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn3
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Escriu Climent d’Alexandria que som cridats a viure en una eterna primavera. D’aquí 
que escrigui: «El nostre títol d’infants expressa la primavera de tota la nostra vida: La 
veritat que roman en nosaltres no envelleix pas […]. La saviesa -és a dir, l’Evangeli- és 
sempre jove […]».[4] 

El papa Francesc, en la seva recent Exhortació als joves, també afirma: «Ser jove, més 
que una edat és un estat del cor. D’aquí que una institució tan antiga com l’Església pugui 
renovar-se i tornar a ser jove en les diverses etapes de la seva llarguíssima història. En 
realitat, en els seus moments més tràgics, sent la crida a tornar a l’essencial del seu 
primer amor».[5] I afegeix: 

 

 

Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla 
en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación: 
creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva 
porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella 
misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de 
la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de 
volver una y otra vez a su Fuente.[6] 

 «Spiritus iuvenem facit Ecclesiam». Es por la fuerza del Evangelio que el Espíritu hace 
joven a la Iglesia. El Evangelio de Jesús, vivido con fuerza interior y compartido sin 
amagos, preserva del naufragio espiritual. De lo contrario, los vaivenes y sacudidas 
provocados por tantas oscilaciones provenientes de un mundo inestable y ambiguo, 
acaban desquebrajando la voluntad y hieren gravemente la alegría y la juventud de la vida 
cristiana. 

Afirma también el Papa Francisco: 

Hemos de atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a 
dar testimonio de la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, 
del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia 
y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social.[7] 

Porque, de lo contrario: 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn4
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn5
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn6
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La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque 
ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros, y 
vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes -
añade el papa aludiendo al mensaje a los jóvenes en la clausura del Concilio Vaticano II- 
quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, 
a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar 
cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con 
humildad. Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la 
capacidad «de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y 
de partir de nuevo para nuevas conquistas.[8] 

 

Avui, en el dia de la meva ordenació episcopal i de l’inici del meu ministeri entre vosaltres, 
us haig de fer una confidència. La mitra que m’han posat en el moment de l’ordenació, i 
que porto en aquests moments, és la mitra del gran arquebisbe d’aquesta seu Josep 
Pont i Gol. He acceptat amb una profunda joia aquest regal immerescut que ve d’aquest 
extraordinari predecessor en la seu de Fructuós, i he volgut portar-la en el dia de l’inici del 
meu ministeri episcopal. L’arquebisbe Josep estava convençut que el Concili Vaticà II, 
retornant a l’Evangeli, havia de portar una nova primavera a l’Església i va viure aquest 
esdeveniment com un pas de l’Esperit. Va ser ell pròpiament qui va anar al capdavant en 
l’aplicació dels documents i els decrets del Concili Vaticà II en aquesta estimada 
arxidiòcesi de Tarragona. Per a Pont i Gol el Vaticà II va ser, en paraules seves, «una 
mentalitat, una línia a seguir: l’Evangeli viscut amb l’autenticitat que els nostres temps 
reclamen», afirmava. Es tractava d’entendre la recepció del Vaticà II com un veritable 
procés espiritual que, paulatinament, havia d’impregnar tot el Poble sant de Déu. D’aquí 
que la Càtedra de Teologia Pastoral integrada a la Facultat de Teologia de l’Ateneu Sant 
Pacià, per voluntat expressa dels nostres bisbes, porti el seu nom. A més, l’Arquebisbe 
Pont i Gol deia: «L’Església, renovada en el Concili, se’ns presenta com a Església dels 
pobres i servidora de la pau». I afegia: «L’Església vol anar despullant-se de les 
aparences de poder, de la força, de les riqueses, de la influència terrena».[9] És l’Església 
que ha d’esdevenir servidora dels pobres, perquè ella mateixa s’ha emmirallar en Crist 
pobre (cf. LG 8) i amic dels pobres i dels malalts, que són els seus predilectes. Estimats 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn8
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amics malalts que m’escolteu a través dels mitjans: us porto al cor i us envio una 
abraçada de pare i germà. 

D’altra banda, voldria exercir el meu ministeri a la llum i amb la lucidesa clarivident del 
Cardenal Vidal i Barraquer a l’hora d’acarar moments difícils; voldria exercir el meu 
ministeri a la llum de l’audàcia pastoral de l’arquebisbe Ramon Torrella a l’hora de 
convocar el Concili Provincial Tarraconense; voldria també exercir el meu ministeri gaudint 
part de l’extraordinària bondat de l’arquebisbe Jaume. 

 

Sóc una anella més en la cadena de la successió apostòlica que arrenca de l’estada 
de Pau a la nostra ciutat i es referma com a seu amb el ministeri martirial del 
bisbe Fructuós, el pastor que en elmoment suprem va pregar per tota l’Església, estesa 
d’orient a occident. Doncs bé, a la llum de l’abnegat treball dels meus predecessors, sóc 
conscient que avui, a casa nostra, no podem acarar les problemàtiques pastorals 
en el marc exclusiu de l’Església local. La unitat pastoral de les diòcesis amb seu a 
Catalunya és una dada essencial, que exigeix un treball de conjunt, més enllà dels 
plantejaments estrictament diocesans. Com a primat de la Tarraconsense em tocarà 
acomplir amb esperit de servei i d’humilitat aquesta comesa. Som conscients que cal 
mantenir i enfortir les estructures i les praxis interdiocesanes, promogudes per les 
província Eclesiàstica Tarraconense i la Província Eclesiàstica de Barcelona, que es 
retroben sinodalment en la Conferència Episcopal Tarraconense.[10] I això, a la llum 
d’una praxi avalada per més de mil sis-cents anys d’història, quan ja a l’any 
385 el papa Sirici encarregava al bisbe Himeri de Tarragona de donar a conèixer als 
bisbes veïns d’Hispània i de les Gàl·lies la resposta papal a les consultes que Himeri li 
havia fet. Es tracta d’una praxi avalada igualment pels gairebé cent-vuitanta Concilis 
Provincials tinguts al llarg de tants segles, i amb el ressò ben vigent del darrer Concili 
tingut el 1995, del qual, si a Déu plau, ben aviat celebrarem amb gran goig el vint-i-cinquè 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/ordenacio-episcopal-allocucio-final-de-mons-joan-planellas-i-barnosell/#_ftn10
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aniversari. Fer arribar l’anunci de l’Evangeli fidelment i de manera entenedora als homes i 
dones del nostre temps, amb una atenció especial a la Paraula de Déu i a la pràctica dels 
sagraments a les nostres Esglésies, la sol·licitud pels més pobres i marginats, i la 
comunió eclesial i la coordinació interdiocesana -eixos d’aquell magne Concili Provincial-, 
no deixen de ser, amb les peculiaritats que el pas del temps comporta, els grans reptes a 
treballar en el nostre avui eclesial. 

 

Aquest avui s’inscriu en una terra i en un país que estimem entranyablement. Afirmaven 
no fa gaires anys els nostres bisbes: «Com a pastors de l’Església, manifestem el nostre 
profund amor per Catalunya i ens posem al seu servei perquè sentim la urgència 
d’anunciar-hi la persona de Jesucrist i del seu Regne, que són per a nosaltres el tresor 
més gran que tenim». [11] Es tracta d’un repte que hem de formular «amb una actitud 
propositiva i de diàleg obert, i amb la senzillesa, humilitat i pobresa de les 
benaurances». [12] 

 

Un diàleg obert que ha de tenir present el treball ecumènic amb les altres Esglésies 
cristianes. Per això, que n’és de significativa la presència en aquesta celebració de l’Abbé 
del monestir ortodox de sant Nicolau de la Dalmerie! «Père Abbé: Dans votre félicitation à 
l’occasion de mon ordination épiscopale, vous m’avez dit: Il se passe de belles choses 
dans l’Église catholique. Et aujourd’hui j’aime bien d’ajouter : elle est encore plus belle 
votre présence le jour de mon ordination épiscopale, parce que votre présence et votre 
prière montrent l’universalité et la catholicité de l’Église, répandue depuis l’Orient et 
jusqu’à l’Occident –paroles de l’évêque Fructuós le jour de son dernier témoignage». 
Parlàvem de diàleg obert. Aquest diàleg obert no pot excloure també «a tots aquells 
homes i dones de bona voluntat, que anhelen un món divers i millor, sigui quina sigui la 
seva […] religió o projecte de vida». Un diàleg obert que avui, més que mai, ha de tenir en 
compte també el món científic, «el món de la Universitat, de la cultura i dels mitjans de 
comunicació». [13] 

Avui, com sempre ha estat així, però jo diria ara més que mai, l’Església, a nivell intern, 
necessita fomentar les seves estructures sinodals tant a nivell local, com diocesà, com 
interdiocesà. En aquest sentit, vull escoltar i tenir una cura especial dels estimats preveres 
i diaques, que són els meus amics i primers consellers necessaris en el treball pastoral. 
Però també, a més dels religiosos i religioses, com afirma el recent document de la 
Comissió Teològica Internacional, esdevé de capital importància escoltar els laics i 
laiques, «que són la immensa majoria del Poble de Déu», «esdevenint indispensable la 
seva consulta», «superant els obstacles representats per la manca de formació», o per 
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«una mentalitat clerical que corre el risc de mantenir-los als marges de la vida 
eclesial».[14] Com afirma el papa Francesc, «la presa de consciència d’aquesta 
responsabilitat laïcal neix del baptisme i de la confirmació»,[15] i fa esdevenir veritables 
deixebles missioners. D’aquí que l’Església d’avui ha d’emprar molts esforços per a un 
adequat acompanyament i formació de tots els seus membres, no només dels preveres i 
diaques, religiosos i religioses, sinó també dels laics i laiques. I cal tenir una cura especial 
de l’important paper que ha de tenir la dona en la vida de l’Església. Les estructures 
sinodals «estaran al servei de la missió» «només en la mesura en la qual aquests 
organismes romanguin connectats amb la “base” i parteixin de la gent». Únicament llavors 
«pot començar a prendre forma una Església sinodal».[16] 

Cabe indicar que la propiedad del Espíritu es la 
de ser principio de comunión en la vida eclesial. 
Y es en la comunión con todo el cuerpo, cuando 
se puede vislumbrar la verdad total. Cada 
cristiano puede hablar todas las lenguas, afirma 
san Agustín, únicamente permaneciendo en la 
unidad de la Iglesia, que las habla 
todas.[17] Seamos, pues, servidores del Espíritu. 
Se trata de dejar espacio alEspíritu y no 
sofocarlo en los demás. Por el contrario, es 
necesario captar sus manifestaciones más 
sutiles. Por esto, se precisa de silencio, oración 
y, además, la mayoría de las veces, de la 
capacidad de perdonar, de la virtud heroica del 
perdón, virtud tan necesaria en estos momentos 
tanto a nivel eclesial, como social y político. 

I, finalment, també us vull dir: el qui estima, pateix. I aquest patiment que porto 
en el cor, el vull meditar i compartir amb vosaltres a la llum de l’Evangeli que se’ns ha 
proclamat en l’eucaristia solemne que estem a punt d’acabar. 

«Pere, m’estimes?» Hem sentit que avui Jesús deia a l’apòstol. Doncs «si m’estimes, 
pastura els meus anyells, pastura les meves ovelles». És l’amor de Crist i l’amor a Crist, 
que ha d’implicar una resposta d’amor. 

Sant Agustí explica que «Pastura les meves ovelles» equival a dir «sofreix amb les 
meves ovelles».[18] Si m’estimes, sofreix, pateix per les meves ovelles. Aquest 
és el pensament que ha envaït el meu cor durant aquests dies. I, a partir d’aquest 
pensament, vull que la meva vida entre vosaltres sigui una donació d’amor, vull que 
tot el meu esforç esdevingui serè, respectuós i cordial perquè vull estimar i patir per 
aquesta estimada Església. Que el poble sant de Déu que peregrina a Tarragona 
esdevingui l’anhel profund de la meva vida, el sospir incessant, entrellaçat de passió i de 
pregària davant eltemps que m’espera d’estimació, de servei i de donació enmig vostre. 
Aquest anhel, aquest sospir de passió i de pregària, que m’obligui dia rere dia a donar una 
resposta d’amor: «Senyor, tu ho saps tot, tu saps que t’estimo». Que l’amor de Crist em 
tingui agafat i que aleshores el Crist vagi repetint en mi no sols tres vegades, sinó una 
infinitat de vegades: Doncs, si m’estimes, «pastura les meves ovelles», «pateix per les 
meves ovelles». 

El papa Francesc, a l’exhortació Evangelii gaudium, recorda aquell passatge del llibre dels 
Fets quan s’afirma que «els Apòstols del Senyor gaudien de la simpatia de tot el poble 
(Ac 2,47; 4,21.33; 5,13). I afegeix: «Queda clar que Jesucrist no ens vol prínceps que 
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miren despectivament, sinó homes i dones de poble», del poble sant de Déu. «Aquesta no 
és l’opinió d’un Papa ni una opció pastoral entre d’altres possibles; són indicacions de la 
Paraula de Déu tan clares, directes i contundents que no necessiten interpretacions que 
els treguin força interpel·lant».[19] Personalment voldria viure-les «sine glossa», sense 
comentaris. D’aquesta manera, podré experimentar «el goig missioner de compartir la 
vida amb el poble fidel a Déu tractant d’encendre el foc en el cor del món».[20] 

Que santa Maria, sota l’advocació del Claustre, m’ajudi en aquest propòsit. 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 

 + Joan Planellas i Banorsell 
Arquebisbe metropolità de Tarragona 

 

[1]. Sant Ignasi d’Antioquia, Smyrn., 8,2: CC  81, 166. 
[2]. Orígenes, Comm. Ep. Rom., 8, 5: PG 14, 1166 C. 
[3]. Cf. Karl Delahaye, «Ecclesia Mater» chez les Pères des trois premiers siècles. Pour un renouvellement 
de la Pastorale d’aujourd’hui, Paris: Cerf 1964, 202-203. 
[4]. Climent d’Alexandria, Pedagogus, 1, 5, 20-21: SChr 70, 146-149 = CC 95, 64. 
[5]. Francesc, Exhortació apostòlica postsinodal Christus vivit, núm. 34. 
[6]. Ibíd., núm. 35. 
[7]. Ibíd., núm. 36. 
[8]. Ibíd., núm. 37. 
[9]. Cf. Josep Miquel Bassuet, «El Concili Vaticà II i Pont i Gol», en Catalunya Religió, 14-XI-2012. 
[10]. Aa.Aa, «Església catalana, present i futur», en DdE 1092 (2018)  471-472. 
[11] Els Bisbes de Catalunya, Al servei del nostre poble (21-I-2011), núm. 4. 
[12]. Joan Planellas, Missatge inicial: Al poble sant de Déu que peregrina a Tarragona (4-V-2019). 
[13]. Ibíd. 
[14]. CTI, «La sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església», núm. 73: DdE 1092 (2018) 436. 
[15]. Francesc, Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, núm. 102: DdE 1043 (2014). 
[16]. CTI, “La sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església”, núm. 77. DdE 1092 (2018) 437-438. Cf. 
Francesc, «Discurs en la commemoració de la institució del Sínode de Bisbes»: DdE 1062 (2015) 660. 
[17]. Sant Agustí, Sermo 267, 4: PL 38, 1231; Id., Enarr. in Ps., 147, 19: PL 37, 1929.  
[18]. Sant Agustí, Sermo 32. 
[19]. Francesc, Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, núm. 271: DdE  1043 (2014) 133. 
[20]. Ibíd. 
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la protecció dels menors 

 
 
 
 
Catalunya Cristiana  
CARME MUNTÉ 9 Juny 2019 
Feia poc que la periodista Imma Amadeo havia agafat les regnes comunicatives dels 
Maristes de Catalunya quan va esclatar l’escàndol dels abusos sexuals comesos pel 
professor Joaquín Benítez a l’Escola Maristes Sants-Les Corts. Va suposar un autèntic 
bateig en comunicació de crisi. Era l’any 2016. El que aleshores no es va saber explicar 
prou bé va ser tota la feina que ja s’havia fet en la prevenció i el tractament. Ara aquest 
treball es reivindica en un llibre: Trencar el silenci. Deu rostres, deu veus (Baula), 
coordinat per la mateixa Imma i pel també periodista Jordi Martínez. Deu persones que 
treballen en diferents àmbits de la institució marista expliquen la tasca que desenvolupen 
per a la prevenció i la protecció de l’abús sexual i per a la defensa dels drets dels infants.  
 
El 2016 va esclatar l’escàndol dels abusos sexuals comesos pel professor Benítez. 
Què va suposar per a la institució?  
L’escàndol va esclatar l’any 2016, però 
nosaltres no havíem estat inoperants 
fins aleshores, sinó que el procés de 
conscienciació contra l’abús sexual ja 
estava en marxa. L’any 2011 l’Institut 
Marista, present en 81 països, va instar 
cada província a dotar-se d’eines per 
protegir els infants. La província de 
L’Hermitage, que engloba Catalunya i 
cinc països més, va elaborar materials i 
va posar en marxa la campanya 
«Trenca el Silenci». També va posar la 
llavor d’unes tutories per abordar la 
problemàtica amb els infants i joves de 
totes les escoles i obres socials. El 
mateix 2011, la Institució Marista havia 
tingut coneixement d’un cas d’abusos 
sexuals a l’escola Sants-Les Corts per 
part de Benítez. Tan bon punt ho va 
saber, l’aleshores vicari provincial, Pere 
Ferré, va denunciar-ho davant la 
Fiscalia de Menors. L’any 2013 la província marista de L’Hermitage va aprovar la Guia per 
a la protecció dels infants: drets, Imma Amadeo, cap de comunicació dels Maristes 
«L’atenció a les víctimes d’abusos s’ha d’abordar de forma conjunta» pautes i 
orientacions. Per tant, l’any 2016 ja anàvem fent camí.  
 
Com es va fer la comunicació interna i externa?  
Ens vam reunir amb els claustres, els equips directius, les Ampes i tots els col·lectius 
vinculats a les escoles i obres socials amb l’objectiu d’explicar-los com havíem actuat i 
què estàvem fent. Se’ns va retreure no haver-ho fet públic el 2011, any de la primera 
denúncia, però és que la família afectada així ens ho va demanar, perquè l’infant va 

«L’atenció a les víctimes d’abusos s’ha d’abordar de forma conjunta» 
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continuar a l’escola. El claustre de professors sí que n’estava informat. Va ser molt 
dramàtic perquè havien estat companys de Benítez i no se’n sabien avenir.  
 
L’experiència de les tutories ha demostrat que quan als nens els doneu la paraula la 
prenen. I què expliquen? 
Si als nens els ofereixes un espai propici on expressar-se, 
on descobrir que allò que els passa no és normal, 
s’acaben obrint. En els últims tres anys han aflorat més 
d’una vintena 
de casos d’abusos sexuals en l’entorn familiar. No 
oblidem les dades del Consell d’Europa: un de cada cinc 
infants és o serà abusat abans de complir els 18 anys, i el 
80% dels casos tenen lloc dins de l’entorn familiar. Són 
dades esfereïdores. 
 
Els mitjans de comunicació tenen prou en compte la protecció i el respecte que 
mereix la víctima? 
No m’agrada posar tots els mitjans de comunicació al mateix sac. Hi ha periodistes que 
s’han dedicat a fer xou i espectacle mentre que d’altres es formen, tenen en compte les 
víctimes i busquen una visió global que els ajudi a entendre el problema. 

 
Les dades reflecteixen que l’abús sexual a menors és un problema del conjunt de la 
societat. Aquesta realitat es reflecteix a l’hora d’abordar-lo? 
Encara no som prou conscients que és una problemàtica que afecta el conjunt de la 
societat. Estan aflorant molts casos en escoles, clubs esportius, espais de lleure i l’entorn 
familiar. La meva sensació és que s’ha focalitzat molt el tema en les escoles catòliques. 
Estem en un moment en què no podem mirar cap a una altra banda. Hem d’afrontar la 
realitat i posar les eines necessàries per combatre aquesta xacra. Hem de conscienciar-
nos com a societat, no només els maristes i les congregacions religioses. Tot aquest 
treball em fa estar esperançada que en el futur els infants estaran més ben protegits i 
empoderats, és a dir, que seran capaços d’expressar allò que no els agrada. Quan se’n 
parla, l’abús s’acaba.  
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El Síndic de Greuges ha obert una investigació sobre els abusos sexuals per part 
de representants de l’Església catòlica. L’abordatge és correcte? 
Penso que és una decisió esbiaixada, perquè només parla de les víctimes en institucions 
religioses. I les altres? Que no les ha d’atendre ningú? S’hauria pogut plantejar d’una altra 
manera, tenint en compte la globalitat del problema. És tan víctima una criatura que hagi 
estat abusada en una escola religiosa com en una escola pública. És igual de greu. Per 
tant, no acabo d’entendre aquesta focalització només en un col·lectiu. En altres països 
com Bèlgica i Austràlia l’atenció a les víctimes s’aborda de forma global. 
 
S’ha fet prou per acompanyar les víctimes? 
Cada víctima té unes necessitats 
diferents. N’hi ha que reclamen un 
perdó, mentre que d’altres no en volen ni 
sentir a parlar. També hi ha qui ha tingut 
la necessitat d’esbombar-ho 
mediàticament sense haver demanat cap 
suport de la institució on ha estat 
agredida. Dit això, és veritat que hi ha 
víctimes que no s’han sentit 
acompanyades. Per tant, s’ha de fer camí en aquest sentit. Com a institució tenim el deure 
d’acompanyar-les i de preguntar què necessiten i com les podem ajudar a reparar el mal 
que els han fet. Al cap i a la fi, han estat agredides en un espai on s’haurien d’haver sentit 
protegides. Estem en aquest punt de no deixar soles les víctimes, d’estar per elles i saber 
quines són les seves necessitats. 
 
El següent pas serà afrontar la qüestió de les compensacions econòmiques? 
En algun moment haurem d’entrar en aquesta etapa. Ara bé, també en aquest cas no s’ha 
d’abordar congregació per congregació, ni escola per escola, sinó com a societat. Si tenim 
clar que en algun moment cal fer gestos financers, s’ha d’abordar conjuntament. 
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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… 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Exercicis de Silenci 
contemplatiu  

 Meditació segons el mètode 
    de Franz Jalics 

   acompanyat per Glòria Andrés 

  

del divendres 12 
al diumenge 21 de juliol 

Setmana de 
Treball 

Espiritual 

 Descobreix la vida que s'amaga 
 dins teu a partir de textos de l'Evangeli 

   acompanya Teresa Vallvé 

   Cartell i contacte [clic] 

 Forma part del curs 
   Construeix la teva vida espiritual [clic] 
       2018-2019 - díptic 

 Informació del nou curs 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
       2019-2021 - cartell A3 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
      2019-2021 - díptic A4 

del diumenge 21 
al diumenge 28 de juliol 

Recés d'estiu 
a la ciutat  

 Qui ha recollit el vent amb la mà? 
 resseguint el llibre dels Proverbis, 2a part 

   acompanya la gna. Conxa Adell 

   Cartell i contacte [clic]  

del dilluns 26 
al dissabte 31 d'agost 

 

CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
 
DATA: del 18 al 24 d'agost 
DIRECTOR: P. MÀXIM MUÑOZ, cmf. 
PREU: 250,00 € 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, Vic; Rambla St. Domènec, 5 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44; mòbil: 659 959 877 
Email: casaesp@claretians.cat 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/20190721_recesConstrueix.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/construeix_18-19_diptic.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2018.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2019.pdf
mailto:casaesp@claretians.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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COVA DE SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 

 
 
 
 
Aquest primer any fem el cicle de concerts amb  el Que  
s'anomena  'taquilla  inversa',  de  manera que  no  cal  pagar  
entrada  (podreu  deixar  un donatiu al final) encara que no hi 
hagi entrades, si ens deixeu nom i telèfon i ens dieu quantes 
places voleu, us podem reservar els seients fins a mitja hora 
abans de l’inici del concert. 
CONTACTE: Teresa 
secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

http://www.covamanresa.cat/
mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com
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FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE DE MONTSERRAT 2019 
 

 
El proper dissabte 22 de juny s’inaugura el IX Festival Internacional Orgue de Montserrat. 
P. Cassià M. Just, in memoriam.  
 
Enguany els quatre concerts serán els dissabtes 22 de juny, 20 de juliol, 10 i 24 
d’agost, a les 21h, i tindran lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb 
entrada lliure. Tots els concerts es podran seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat) i per les TV de la Xarxa de Comunicació Local (en 
directe o diferit, depenent del concert). 
  
El primer concert (22 de juny; per la Xarxa s’emetrà diumenge 23, a les 20h), sota el signe 
de la música barroca d’Antonio Vivaldi, ens permetrà d’escoltar el jove organista i antic 
escolà de Montserrat Joan Seguí, acompanyat de l’Orquestra de cambra d’Andorra, sota 
la direcció del mestre Gerard Claret.  
 
En l’apartat de solistes d’orgue podrem apreciar (el 20 de juliol) el talent interpretatiu del 
jove Thomas Ospital, organista titular de l’església de Saint-Eustache de París. La seva 
mestria, reconeguda unànimement per la crítica especialitzada, ben segur que podrà ser 
apreciada en tots els seus matisos en l’orgue Blancafort de la Basílica. El tercer concert 
(10 d’agost), comptant amb un jove director, el també antic escolà de Montserrat Marc 
Díaz, i el jove cor Cererols, aprofundirà en la música ceciliana de casa nostra, amb un 
merescut homenatge al monjo i compositor P. Anselm Ferrer (1882-1969) en el 
cinquantenari de la seva mort. L’orgue estarà a mans d’un altre antic escolà, Arnau Ferrer. 
I el darrer concert (24 d’agost) ens permetrà d’escoltar la reconeguda organista eslovaca 
Monica Melcova amb un concert de format inèdit en el nostre FIOM: obres per a orgue i 
trompa. L’intèrpret de trompa serà el mestre Juan Manuel Gómez. 
  
Tota la informació referent al FIOM 2019 la podràs descarregar en aquests enllaços: 
 Programa del FIOM: http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf
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SICART 

 
Amb motiu del  

Dia Mundial de les persones 
refugiades,  

vine al concert solidari  
'La maternitat d'Elna',  

òpera a favor del nostre projecte 
 
 

 
18 de juny 
 
 
21.00h 
 

 
 
@MuseuMaritim 
 

 
Entrades solidàries: 
https://t.co/BgGG0xet8g   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ISCREB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.co/BgGG0xet8g
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EKUMENE necessita persones voluntàries 
 

EKUMENE, Centre Social D. Solà al Barri del Raval - Barcelona 
NECESSITEM VOLUNTARIS 

 
El nostre objectiu és la promoció de les 
persones del barri en situació de risc 
d'exclusió social, majoritàriament 
immigrants asiàtics. 
 
Com ho fem? 
- A través de l'aprenentatge de les 
llengües catalana i castellana. També 
informàtica i taller de costura. 
 
- Facilitant la seva integració social a 
través del coneixement de l'entorn i 
realitats socials, culturals, laborals i 
religioses del seu lloc d'acollida. 

 
Ens caracteritza: 
- La implicació dels nostres voluntaris. 
- Les ganes d'aprendre dels nostres alumnes. 
 
Ells ens diuen: 
- Ho necessito per trobar feina 
- Vinc a classe amb il·lusió i ara ja puc ajudar els meus fills a fer els deures. 
- Des que vaig començar a fer classes al centre, la meva vida ha canviat. Tinc més 
relacions socials i ja no em quedo a casa tot dia. 
 
Necessitem voluntaris per al 
proper curs: 
- per fer classes de castellà i 
català a tots els nivells 
- classes de coneixements bàsics 
d'informàtica  
- tallers diversos  
 
Condicions de disponibilitat, 
mínim 3 hores setmanals, 
repartides en 2 dies. Horaris de 
matí i tarda. 
 
 
 
 

 
Per contactar: 
Telèfons del Centre: 934420023 - 608442419 
Privat: Vicen 661206410 
e-mail: ekumenebcn@gmail.com 

mailto:ekumenebcn@gmail.com
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LLIBRERIA CLARET 

 

 
 

 
 

CAPUTXINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONESTIR DE LES AVELLANES 
 
 
Aquest 2019 arribem a la 10a edició de les Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat) 
 
És una edició especial, en la que ens agradaria que hi poguessis participar, per això 
t’enviem el programa amb tota la informació.  
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El tema escollit per aquesta edició és “Ora et labora: la vida diària als monestirs 
medievals”.  
Les dates de les Jornades seran: dilluns 8 i dimarts 9 de juliol de 2019.  
  
El programa d’aquesta edició està format per: 
·         8 ponències i debats de la mà dels millors especialistes.  
·         1 visita guiada a Santa Maria de Mur (inclosa en la inscripció) 
·         VIII Sopar Medieval, reproduint un àpat de 1220 del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès.  
·         El concert al claustre amb el grup “Corrandes són Corrandes”  (inclòs amb la 
inscripció) 
  
Inscripcions al curs:  
-          Universitat de Lleida. Tel. 973 70 31 52 o bé medieval@historia.udl.cat (Més 
informació: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-
dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/) 
  
Reserves d’allotjaments i activitats: 
-          Monestir de les Avellanes. Tel. 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org (Més 
informació: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-
dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/) 
  
Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/ (estem 
acabant d’introduir la informació) 
 

 
 

mailto:medieval@historia.udl.cat
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/x-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
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Els mesos de juny i juliol de 2019 arriba el VII Cicle de Concerts “Música & Patrimoni” 
del Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer). 
Un any més els espais amb valor patrimonial i històric del Monestir de les Avellanes 
s’inundaran de música, realitzant així una simbiosi cultural i artística entre història, 
monument i música. 
El cicle d’aquest 2019 presenta un programa de concerts de proximitat, amb estils 
musicals ben diversos i per a tots els públics: cant coral, folk, música tradicional i d’arrel i 
música clàssica. A continuació us llistem el programa sencer: 

 
 
Diumenge, 16 de juny de 2019 
 

 CORAL VITÀLIA  
o Hora: 11:30 h. 
o Lloc: Església 
o Entrada gratuïta 

 
 
 
 
 
 

 
 GRUP KSONRONDA   

o Hora: 12:30 h. 
o Lloc: Jardins del Monestir 
o Entrada gratuïta 

 
 Serveis i activitats complementaries:  

o 10:30 h Missa major 
o 12:00 h. Terrasseta amb taules i 

servei de beguda i aperitius 
o Visita guiada al monestir (3 € per 

persona, reserva prèvia) 
 

o Del 14 al 16 de juny “Taller d’introducció a l’aquarel·la” Vegeu més 
informació 

 

Diumenge, 30 de juny de 2019 
 

 ORFEÓ BALAGUERÍ  
o Hora: 12:00 h. 
o Lloc: església del monestir 
o Entrada gratuïta 

 Activitats complementàries:  
o 10:30 h. Missa major 
o 11:00 h. Visita guiada al Monestir de les 

Avellanes (reserves al 973 43 80 06 o bé 
avellanes@maristes.org) 

o 13:00 h. Terrasseta als jardins 
  

https://monestiravellanes.wordpress.com/2019/05/10/taller-dintroduccio-a-laquarella-al-monestir-de-les-avellanes-i-os-de-balaguer/
https://monestiravellanes.wordpress.com/2019/05/10/taller-dintroduccio-a-laquarella-al-monestir-de-les-avellanes-i-os-de-balaguer/


44 | 48 

 

Dilluns, 8 de juliol de 2019 
 

 CORRANDES SÓN CORRANDES  
o Concert “Cançó fugaç” 
o Hora: 22:00 h. (aprox.) 
o Lloc: claustre romànic 
o Entrada gratuïta 

 
 Activitats complementàries  

o 20:30 h. VIII Sopar Medieval (Preu: 20 €, 
reserves al 973 43 80 06 o bé 
avellanes@maristes.org) 

o 8 i 9 de juliol. X Jornades d’Història del 
Monestir de les Avellanes (més informació a: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornad
es-historia/ ) 

 
 

ARXIU GAVÍN 
 
L’Arxiu Gavín, per a celebrar la Setmana Internacional dels Arxius 
2019 organitzant el I Concurs de Fotografia Digital d’Esglésies de 
Catalunya. Un concurs per Instagram i també via correu electrònic.  
Per participar-hi, només heu de realitzar una fotografia (i fins a un 
màxim de 3 per persona) de qualsevol església o part de la mateixa 
que s’ubiqui a Catalunya, Andorra, Catalunya Nord o Franja de 
Ponent. 
 
Termini: Del 9 de juny al 9 de juliol de 2019 
 
L’heu d’enviar al correu electrònic arxiugavin@maristes.cat o bé 
penjar-la a Instagram amb els hastags o etiquetets #inventariesglesiescatalunya 
#arxiugavin #monestirdelesavellanes 
 
Llegiu les Bases del Concurs, per conèixer tots els detalls! 
 
Els premis seran els següents: 

 1r Premi: 1 nit per a 2 persones d’allotjament i esmorzar a l’Hostatgeria del 
Monestir de les Avellanes amb visita a l’Arxiu Gavín. 

 2n Premi: 1 lot de vins del Monestir de les Avellanes (DO Costers del Segre) i una 
visita per a 2 persones a l’Arxiu Gavín. 

 3r Premi: 1 exemplar de l’Inventari d’Esglésies de Catalunya de Josep M. Gavín i 
una visita per a 2 persones a l’Arxiu Gavín. 
 

Comptem amb la partícipació del magnífic jurat format per Magda Gregori (Periodista), 
Núria Fortuny (Dissenyadora gràfica i fotografa), Jordi Bonet (Fotograf), Josep Borrell 
(escriptor i exdelegat de cultura a Lleida), Josep Sansalvador (Arxiu Gavín) 
El motiu d’aquest concurs és donar a conèixer l’Inventari d’Esglésies que va crear Josep 
Maria Gavín, format per més de 250.000 fotografies, representant 26.444 edificis 
religiosos de Catalunya, Andorra, Catalunya Nord i Franja de Ponent. Un patrimoni 
documental que avui es preserva a l’Arxiu Gavín, al Monestir de les Avellanes i que volem 
que entre tots continuii creixent. 

http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
https://arxiugavin.files.wordpress.com/2019/05/concurs-de-fotografia-esglc3a9sies-de-catalunya-arxiu-gavc3adn-2019.pdf
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XXIX JORNADES D’ESTUDIS FRANCISCANS 2019 
 
 
En ocasió dels 800 anys de la Trobada de Sant Francesc amb el soldà d’Egipte, 
s'encapçalaran les Jornades amb una ponència sobre la història de la relació entre els 
franciscans i els dirigents musulmans. Ho farà el P. Simeón Stachera que porta molts 
anys a la diòcesi de Tànger.  
 
També es presentarà el Llibre d’Hores de Ramon Llull i es parlarà de l’omnipresència del 
nihilisme en la cultura i les seves conseqüències en l’ètica i la metafísica, dels 400 anys 
de la mort de Sant Llorenç de Bríndisi, de la docència en les escoles i d'un documental 
sobre la vida i l’obra del P. Maximilià M. Kolbe. 
 
Consulta el programa sencer 
 
Dies: 14 i 15 de juny 
Hora: divendres tot el dia (AUSP), dissabte al matí (Franciscanes Missioneres 
Immaculada Concepció). 
Organitza: Facultat de Teologia (AUSP) i Família Franciscana de Catalunya. 
Inscripció oberta i gratuïta.  
 
 
 
 

FECC INFORMA  núm. 731   Data: 11.06.2019 
 

 
 
Una moció que no es pot acceptar 
 
A finals de setmana està previst que es debati al Parlament una moció presentada per la 
CUP que té com a objectiu assolir una política educativa compromesa amb la lluita contra 
la segregació escolar i contra la segregació social que aquesta contribueix a generar. 
 
Estem absolutament conformes amb la finalitat que persegueix. També podem observar 
que, del conjunt de mesures que es proposen, n’hi ha algunes que tots subscriuríem, 
perquè no deixen de ser raonables.  
 
Però quan ens aturem en algunes d’aquestes propostes, torna a aflorar de forma molt 
clara la perspectiva quasi bé obsessiva de la manca de respecte al pluralisme i al consens 
democràtic, d’obviar la manera de concebre una alternativa educativa en llibertat per part 
d’un gran nombre de famílies catalanes i la desconsideració a la tasca que dia a dia 
despleguen milers de professionals a les escoles concertades. 
 
Si voleu, podeu llegir l’esmentada moció en aquest enllaç. Us en fem un succint resum. 
D’una banda, un paquet de mesures demana limitar la matrícula viva en centres d’alta 
complexitat, així com incrementar els recursos perquè tots els centres puguin garantir una 

https://www.facultatantonigaudi.cat/recursos/arxius/20190611_1043Diptic_Jornades_2019.pdf
https://www.facultatantonigaudi.cat/recursos/arxius/20190611_1043Diptic_Jornades_2019.pdf
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atenció educativa a tot l’alumnat. També generalitzar la qualitat, la innovació i la inclusió 
en tots els centres educatius, així com garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis de 
menjador i sortides, dels llibres de text i del material, i d’una activitat extraescolar per 
alumne. Insta també a activar la planificació escolar amb la participació de tots els agents 
territorials i amb el model de zonificació. 
 
D’altra banda, s’exigeix al govern que, si s’han de reduir places, que en tot cas es faci a 
les escoles concertades. També que, en sis mesos, les escoles concertades que 
compleixen els criteris que el govern estableixi esdevinguin de titularitat pública, i les que 
no ho facin, en deu anys perdran el concerts i tancaran o seran privades. 
 
Exigeix també la supressió del concert a les escoles que segreguen per sexe i les que 
escolaritzin un nombre inferior d’alumnes NEEs que els centres públics de la zona. 
 
La moció inclou també aspectes com garantir un nou decret d’admissió per al proper curs 
escolar, posant l’accent en les mesures de transparència, una presència igualitària 
d’alumnes NEEs a tots els centres amb independència de la seva titularitat, la creació 
d’una oficina electrònica de preinscripció, garantir la igualtat en el percentatge d’alumnes 
NEEs a tots els centres i decretar l’obligatorietat de gratuïtat i la prohibició de cobrament 
de quotes obligatòries. 
 
No podem acceptar alguns d’aquests aspectes. Hauria de cridar l’atenció, d’entrada, que 
en cap moment s’hagi fet esment al Servei d’Educació de Catalunya. Hi ha forces 
polítiques que encara no han acceptat que el consens que comportà la LEC fou un reflex 
de la voluntat de la majoria de la societat catalana, representada al Parlament, que 
Catalunya volia un país pròsper i benestant on tothom pogués dur a terme de manera 
lliure el seu projecte vital.  
 
Que el servei que presten escoles públiques i escoles concertades ha de ser garantia 
d’una educació per a tothom en un marc de llibertat. 
 
En un país plural com el nostre, hi ha forces polítiques que creuen que una societat lliure i 
democràtica ha de saber conjugar els interessos generals que comporta la prestació 
universal del servei educatiu amb els drets dels individus i de les corporacions,a poder 
optar per l’educació que millor s’avingui a les creences i conviccions de cadascú, en el 
respecte als principis democràtics, al drets fonamentals de llibertat de pensament, 
consciència i religió, complint amb les exigències que el marc legal determini.  
 
En un estat de dret en un marc de pluralismei respecte a les diferències,hem de poder 
disposar dels estaments institucionals que vetllin i garanteixin els drets individuals. 
 
Per això tenim el convenciment i ens sentim del tot legitimats per apel·lar a les forces 
polítiques democràtiques que han de saber ipoder garantir l’exercici d’aquests drets 
educatius a casa nostra, no perquè sigui un imperatiu inclòs als instruments legals, que 
també, sinó pel respecte al consens democràtic reflex de tantes i tantes persones i 
institucions que dia a dia volen exercir els seus drets en llibertat i amb harmonia amb el bé 
comú de l’educació. 
 
Caure en el parany de la demagògica limitació dels drets i de les llibertats educatives serà 
un greu error i una enorme falta de respecte a una part molt important del poble de 
Catalunya i al seu futur democràtic. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: 300 anys de La Salle 
 

Diumenge 16 de juny del 2019 
 

 

 
300 anys de La Salle 

Aquest 2019, les escoles de La Salle commemoren els 300 anys de la mort del seu 
fundador, Sant Joan Baptista de La Salle. Els germans de les escoles cristianes tenen 25 
centres educatius a Catalunya en què docents, alumnes i famílies comparteix el carisma 
del fundador. “Signes dels temps” entrevista Josep Canal, germà de La Salle i visitador 
auxiliar a Catalunya. La conversa s’ha gravat al col·legi La Salle Gràcia de Barcelona. 

 
Horari d'emissió: 

TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

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

 
  

 

 
 

  2019  

   
JUNY 

16 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

20 dj Corpus Christi (festa litúrgica: 23 de juny)  

24 dl Sant Joan  

25 dm Junta directiva de l’URC.  

    

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 

http://www.twitter.com/signesdelstemps
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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  

 

 

17 dl Dia Internacional contra la desertificació i la sequera  

20 dj Dia mundial (de l’ONU) de les persones refugiades  

26 dm 
Dia internacional de suport a les víctimes de la 
tortura 

 

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/

