Romà Casanova: "Costaria entendre un país sense
religiosos i religioses"
Dll, 27/10/2014 per Catalunya Religió

(Glòria Barrete –CR) El 2015 és l'any dedicat pel Papa Francesc a la Vida
Consagrada; "no ho és perquè el Papa sigui jesuïta", ha recordat Màxim Muñoz,
president de la Unió de Religiosos de Catalunya, durant l'assemblea general de la
URC del passat dimecres, sinó "perquè fa cinquanta anys del document Perfectae
Caritatis, que va engegar la renovació de la Vida Consagrada d'acord amb el Vaticà
II.
Una celebració que permet "fer un balanç i preguntar-nos, com a religiosos i
religioses, quina és la nostra raó de ser després d'aquests cinquanta anys, dins de
l'Església i la societat." Una oportunitat que presenta el repte "de la renovació
interior per saber evidenciar a quines perifèries –tal com invita a fer el Papa
Francesc– hem d'actuar."
Una missió, la de la vida consagrada, que pel bisbe de Vic i delegat de la Vida
Consagrada, Romà Casanova, dificulta poder imaginar un país sense religiosos i
religioses: "només cal veure quantes escoles, hospitals, centres d'atenció a la
infància, a la immigració, a les dones, estan portats per religiosos i religioses." De
fet per Casanova aquest és el repte que tenen els bisbes, el de poder fomentar
vocacions i rememorar la història, "una història que ens indica que històricament
eren els bisbes qui cridaven els religiosos allà on calia".
I és que, centres i escoles a part, la Vida Consagrada és un actiu vital per a la
societat. Per Anna Boj, priora de les carmelites descalces a Mataró, "aquesta
opció de vida té la importància de recordar la presència de Déu enmig de la
societat i enmig de cada persona per poder construir una societat tal com Déu la
pensa."
Boj, que va oferir durant l'assemblea la ponència Teresa de Jesús: una paraula a la

1

vida consagrada, creu que Teresa pot ser exemple viu avui: "ella descobreix que
Déu està dins nostre, que és ell qui porta la iniciativa i ens busca i que,
independentment del que facis o com estiguis, Ell t'estima sempre, sempre,
sempre."
Un estil de vida que durant l'any de Vida Consagrada pren força i que comptarà
amb esdeveniments per fer visible la seva importància, com una trobada entre els
bisbes catalans i els superiors generals de cada congregació, una guia de les
congregacions amb presència catalana o un festival de la Vida Consagrada adreçat
especialment als joves. Durant l'assemblea general també es va renovar la junta
directiva de la URC, incorporant-se el delegat dels jesuïtes a Catalunya, Llorenç
Puig.
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