Barcelona, 24 d’octubre de 2013

ANY VI. núm.

La 69 assemblea general de l’URC batec a batec

69 Assemblea General
23 d’octubre de 2013
Seminari Conciliar
BARCELONA

Discurs d’obertura de l’Assemblea general de l’URC a càrrec del
P. Màxim Muñoz, president
“Comunitat, S.A.?”, ponència de la Gna. Mª Cristina Martínez
La Gna. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona,
nova vocal de la Junta Directiva
Línies mestres de l’URC i calendari del curs 2013-2014
Les Adoratrius reben el Premi Candel per la tasca contra
l’explotació sexual
Text de l’homilia de Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Capital, exèrcit i Església
Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre

S’ha celebrat la 69 assemblea general de l’URC

ASSEMBLEA GENERAL ● URC
Unió de Religiosos de Catalunya
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

ACTA

69

Reunió

69

Data

23 d’octubre de 2013, dimecres

Hora

De 3/4 de 10 del matí fins a les ¾ i 5 de les 3, i dinar.

Lloc

Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona

Assistents

En annex, es relaciona la llista de superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials,
abadesses i priores, delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada,
persones convidades a l’assemblea

Ordre del dia

9.45
10.30
10.30

11.00
12.10
12.35
13.15

14.50

Eucaristia presidida pel P. Màxim Muñoz, president de l’URC– Capella central
Assemblea general – Sala Sant Josep
0.
Salutació d’Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos.
1.
Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president
2.
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
3.
Tema de reflexió, estudi i debat: Comunitat, S.A.?
Ponència de la Gna. Cristina Martínez, consellera general de les teresianes (stj)
Descans
Diàleg en grups
Col·loqui
4.
Elecció d’una vocal de la Junta Directiva
5.
Línies mestres i calendari del curs 2013-2014
6.
Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014
Pausa breu
7.
Comunicacions:
● Entitats Social d’Església. Estudi sobre “L’acció social des de les entitats
d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya”
● Fundació Vidal i Barraquer. Celebració del 50a anys de la seva creació.
Presentació del Postgrau d'Acompanyament Espiritual i el Màster d'Espiritualitat
Transcultural
● Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida
consagrada de la Iglesia en España”, aprovat per la Conferència Episcopal
Espanyola
8.
Informacions diverses
9.
Torn obert de paraula
10. Cloenda de l’assemblea
Dinar de germanor

Aplegats entorn de l’Eucaristia
S’inicia la jornada de la 69a Assemblea general amb la celebració eucarística, presidida pel P.
Màxim Muñoz, provincial dels claretians i president de l’URC. No ha pogut assistir-hi Mons.
Romà Casanova, bisbe de Vic, com acostuma a fer habitualment, perquè es troba de
pelegrinatge a Terra Santa.
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El P. Màxim, en la seva homilia, ha fet un paral·lelisme entre l’administrador fidel i prudent de
la narració evangèlica amb les superiores i els superiors, a qui el Senyor ha confiat els seus
germans i germanes. Aquesta bona notícia, aquest regal... exigeix molt perquè ha donat molt.
El tema clau és la motivació: per què hem de tenir cura dels nostres germans i germanes? Es
tracta del goig de poder participar del projecte del seu Regne.

Les pregàries participades han recordat han obert el cor de l’assemblea al món, al sofriment
de les persones, a demanar vocacions perquè la collita és abundant...

Intervenció d’Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos
El Sr. Enric Vendrell, en haver iniciat la seva responsabilitat com a director
general d’Afers Religiosos de le Generalitat de Catalunya, saluda els
membres de l’assemblea. Diu que no centra el seu discurs per definir la
línia que es promou des d’aquest mes de juny o per d’explicar què fan i
què estan fent. Prefereix aprofitar aquesta ocasió centrar-se sobre una
crítica que un web li adreçava segons la qual el director general va criticar
la beatificacions de Tarragona. Explica que es va reunir amb l’arquebisbe
de Tarragona, que va compartir el neguit que aquest acte pogués ser
enterbolit o tergiversat per gent de fora, que va parlar amb el conseller de l’interior... El tema
és força sensible com diu la nota de l’URC sobre beatificacions, que va fer seva i que va
elevar a les màximes instàncies.
Dos dies després de la presentació del
document La diversitat religiosa en les
societats obertes. Criteris de discerniment,
pel Consell Assessor per a la Diversitat
Religiosa, va ser preguntat per periodistes
sobre el tema del perdó. A títol personal
manifesta que sí que cal, tal com recull
l’homilia de l’Abat de Montserrat, ja que
manca la declaració de la CEE. Són dos
aclariments que calia fer per les distorsions
que s’han produït.
Finalment, agraeix que la Junta Directiva de
l’Urc s’hagués adherit al Pacte pel Dret a
decidir, en coherència amb el que l’Església i els bisbes de la CET han expressat en els
seus documents i declaracions.
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Obertura de l’Assamblea a càrrec del P. Màxim Muñoz
Benvinguts i benvingudes a
aquesta
69na
Assemblea
general de l’URC. Una nova
oportunitat per trobar-nos,
compartir,
reflexionar
i
informar-nos... que ens fa molt
de bé en la tasca de govern
que ens ha estat confiada.
Com sempre, en començar la
nostra
trobada
voldria
compartir
amb
vosaltres
algunes reflexions sobre temes
d’actualitat que ens afecten
especialment com a religiosos i
que hem anat compartint
també amb la Junta Directiva.
El canvi de Papa
En primer lloc hem de fer referència al nou papa Francesc, que sens dubte està esdevenint
una alenada d’aire fresc per a l’Església per la seva senzillesa, llibertat d’esperit i radicalitat,
que li donen una gran credibilitat per afrontar la reforma eclesial tan necessària. La seva
forma d’assumir el papat, els seus missatges clars i directes, els seus gestos de proximitat,
acollida i compromís envers els més desfavorits ens estimulen i interpel·len fortament.
El papa Francesc ens invita a construir una església samaritana, que va cap a les perifèries
del dolor i l’exclusió; una església que va a l’essencial de l’Evangeli i des d’allà situa en el
seu lloc la doctrina i la moral; una església més participativa i sinodal en l’exercici del govern;
una església més transparent en la gestió dels béns econòmics; una església on la dona
trobi la dignificat i participació que li correspon i que ara no té; una església acollidora dels
cristians que es troben vivint en una situació irregular...
Tot això està desvetllant un gran interès per l’Església i l’Evangeli en persones que n’estaven
més aviat allunyades; i, per contra, està provocant resistències entre sectors eclesials més
tradicionals.
Crec que tots considerem el papa Francesc com un gran regal de l’Esperit, si bé estem
convençuts que no és ell tot sol qui ha de renovar l’Església. Hem de ser-hi tots, des dels
diversos carismes, ben arrelats en l’Evangeli de Jesucrist.
Ens alegra, a més, que el Papa sigui un religiós, jesuïta, el primer després del camaldulès
Gregori XVI, elegit el 1831, fa 182 anys. Això certament marca el seu tarannà amb les
riqueses pròpies del nostre estil de vida: espiritualitat, vida comunitària, estil de govern,
radicalitat evangèlica...
Tot i que suposo que ja ho coneixeu, crec que és bo llegir en la nostra Assemblea el que va
dir respecte de la vida religiosa en l’entrevista publicada per diverses revistes de jesuïtes:
“Els religiosos són profetes. Són els que han triat una manera de seguir Jesús que imita la
seva vida amb l'obediència al Pare, la pobresa, la vida de comunitat i la castedat. En aquest
sentit, els vots no poden acabar convertint-se en caricatures, perquè quan així succeeix, per
exemple, la vida de comunitat es torna un infern i la castedat una vida de fadrinots. El vot de
castedat ha de ser un vot de fecunditat. A l'Església els religiosos són cridats especialment a
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ser profetes que donen testimoniatge de com es viu Jesús en aquest món, i que anuncien
com serà el Regne de Déu quan arribi a la seva perfecció. Un religiós mai no ha de renunciar
a la profecia. Cosa que no significa actitud d'oposició a la part jeràrquica de l'Església,
encara que funció profètica i
estructura jeràrquica no
coincideixen. Estic parlant
d'una proposta positiva, que
no ha de realitzar-se amb
temor. Pensem en el que
han fet tants grans sants de
la vida monàstica, religiosos
i religioses, des de temps
de sant Antoni Abat. Ser
profeta implica, de vegades,
fer soroll, no sé com dirho… La profecia crea
enrenou, estrèpit, algun
diria
que
crea
‘gran
confusió'. Però en realitat el seu carisma és ser llevat: la profecia anuncia l'esperit de
l'Evangeli”.
Ens ofereix un bon programa.
Beatificacions
Un esdeveniment important que ha afectat un bon nombre de congregacions religioses ha
estat la Beatificació de 522 màrtirs que va tenir lloc a Tarragona el darrer 13 d’octubre.
D’ells, més del 80% dels quals són membres de 24 congregacions religioses. Per a la vida
religiosa ha estat un gran motiu de joia aquest reconeixement eclesial de tants germans i
germanes nostres que, juntament amb altres laics, preveres i bisbes, ens han deixat un
impressionant testimoniatge de fe, de coratge i de perdó.
Com dèiem en el comunicat de la Junta Directiva de l’URC, “Tots ells van morir, perquè van
pensar que era més important mantenir la fe i la vocació religiosa que salvar la vida. Molts
eren joves. La seva dedicació al camp missioner, educatiu, sanitari i social era viscuda amb
ganes de fer el bé. Sovint es desenvolupava en les fronteres de la pobresa i del compromís
amb els més necessitats. Van ser persones normals i corrents que van viure temps
extraordinaris i van saber estar a l’alçada de la història. La vida comunitària fou per a ells un
vincle fort per mantenir els seus compromisos. Malgrat la por, les incerteses i els sofriments,
van ser coherents amb l’evangeli, van mirar la mort de cara i van perdonar els seus botxins.
La seva vida ens esperona a viure aquí i avui la nostra fe en el Crist. Volem recollir el seu
missatge i treballar per la reconciliació, el diàleg, la justícia, el respecte a les creences de
cadascú, el perdó, la convivència, la llibertat i l’amor. Els màrtirs sempre han estat i són el
patrimoni més preuat de l’Església, santa i pecadora a la vegada.
Crec que tots érem conscients que es tractava d’un tema socialment i políticament molt
sensible i que es podia utilitzar al servei d’interessos diferents i, fins i tot, contraposats. Per
això les congregacions Religioses implicades, havent d’acceptar com decidida per la CEE
una Beatificació tan massiva, vam demanar des del principi que fos una celebració
“eminentment pastoral i testimonial, que primés els valors evangèlics de senzillesa i pobresa,
viscuts pels nostres Fundadors testimoniats pels nostres màrtirs” (Carta a Mons. Martínez
Camino). I de forma més propera i immediata desitjàvem en el comunicat de l’URC
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“Esperem que la Conferència Episcopal Espanyola, responsable de l’organització de l’acte,
aconsegueixi remarcar la primacia de la fe i de l’amor, la sensibilitat per la pluralitat cultural i
lingüística de les comunitats cristianes, la comunió eclesial, la senzillesa i la simplicitat de les
celebracions, així com també que llanci un missatge de cordialitat i de compromís vers la
societat sense exclusions".
Podem dir que en bona part s’han realitzat els nostres anhels, tot i que ens hagués agradat
una organització més austera i participativa i amb més sensibilitat per la pluralitat cultural i
lingüística, i en, el algun punt de l’homilia, una mica més d’autocrítica eclesial.
Sigui com sigui, com tots sabeu, la Beatificació ha provocat, com era de preveure, força
crítiques, algunes molt agressives, per part dels qui l’han sentida com un atac o menyspreu a
les víctimes del franquisme perquè consideren que l’Església en va ser còmplice. I han sortit
veus, de dins i de fora de l’Església, que demanen a aquesta una petició explícita de perdó
pel suport que va donar a un règim dictatorial i injust.
Moltes veus, algunes molt assenyades, s’han deixat sentir per clarificar les coses i justificar
el dret de l’Església a honorar els seus màrtirs, com a testimonis i models d’una fe heroica,
marcat a més pel perdó explícit dels enemics, amb voluntat de no anar contra ningú sinó, al
contrari, de contribuir a la
reconciliació i a la pau,
deixant ben clar el nostre
compromís per totes les
víctimes.
Una d’aquestes veus ha
estat la mateixa URC que
a través del comunicat al
què hem fet referència. En
ell, a més d’expressar
clarament
l’estil
de
celebració
pel
que
apostàvem i que ja hem
citat,
afirmava:
“Som
conscients que es tracta
d’un tema socialment i
políticament molt sensible
i que es pot utilitzar al
servei
d’interessos
diferents i, fins i tot, contraposats. Aquestes dificultats reals, en alguns casos amb fonaments
justificats, no ens exoneren d’exercir el dret de cercar la veritat i de complir el deure
d’agraïment per la fidelitat i la coherència de vida dels màrtirs. Mai no s’equivoca qui opta a
favor de les víctimes, sempre que reconegui totes les víctimes sense excepció. Aquest és el
punt de partida de la nostra celebració. Els errors històrics que es van cometre no poden
silenciar el crit generós d’unes persones que van viure en la seva pròpia carn la benaurança
dels perseguits per causa del Crist. Cap d’ells no va matar. Tots ells van morir, perquè van
pensar que era més important mantenir la fe i la vocació religiosa que salvar la vida”.
I afegia: “Un dels principals objectius de la nostra educació és que mai més no es tornin a
repetir fets com els que van succeir. Cal, però, treballar a nivell de les causes...” i acabava
dient: “Amb humilitat, sense ostentació i sense complexos, adrecem als màrtirs la nostra
pregària a fi que tots plegats sapiguem viure el goig de la llibertat i la fraternitat universals,
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tan necessàries en el context social, polític i econòmic que estem vivim. L’atenció als pobres,
la denúncia de l’especulació econòmica i el diàleg entre els pobles són tres prioritats que no
podem desatendre. La força de l’Esperit ens impulsa a viure l’evangeli com ho van fer els
màrtirs que seran beatificats a Tarragona”
Aquest és, doncs, el nostre compromís: recollir el missatge dels nostres màrtirs i treballar per
la reconciliació, el diàleg, la justícia, el respecte a les creences de cadascú, el perdó, la
convivència, la llibertat i l’amor”. Perquè això sigui possible algunes persones
representatives de l’Església de Catalunya, entre elles l’Arquebisbe de Tarragona i l’Abat de
Montserrat, consideren que potser convé una reconeixement més explícit dels errors
comesos per l’Església en la seva connivència amb el franquisme. Potser sí que convé que
ho fem, i que ho facin també els que d’alguna manera podem considerar hereus dels qui van
assassinar els nostres màrtirs, però de res no serviria si es quedés en una mera petició
formal de perdó. Sí que seria un primer pas molt important si fos expressió sincera del desig
d’iniciar o re-començar un procés de reconciliació que encara no hem sabut fer. Crec que un
dels fruits d’aquesta beatificació podria ser plantejar-nos seriosament de fer aquest procés
de perdó i reconciliació que posi unes bases més sòlides a la nostra convivència i als nostres
projectes de futur. Els religiosos i religioses hi podem contribuir molt. També caldrà revisar la
forma més adequada de celebrar aquestes beatificacions. Potser la d’una celebració tan
massiva no és la més encertada.
La situació sòcio-cultural i econòmica
Finalment vull referir-me a un dels temes que més polaritzen la nostra vida política i social.
Em refereixo a les difícils i conflictives relacions entre Catalunya i Espanya. En els darrers
dos anys s’ha anat consolidant un ampli sector social, força transversal pel que fa a classes
socials, edat i geografia, que demana poder decidir com a poble el futur de Catalunya,
especialment en la relació amb l’Estat Espanyol. Seria llarg i complex entrar en les raons que
ens han portat aquí i per això no hi entraré.

Expressant aquesta gran majoria social, el parlament català ara fa un any, per un 80% dels
vots, va aprovar l’anomenat “pacte pel dret a decidir”, que volia aglutinar els diversos partits i
entitats socials, polítiques, culturals, etc. que, independentment de la seva posició sobre la
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relació entre Catalunya i Espanya, estan d’acord en el dret que té Catalunya com a poble a
decidir el seu status i el seu futur i per tant volen treballar perquè es pugui decidir a través
d’una consulta o referèndum. I certament ha estat gran el nombre d’entitats i associacions de
tota mena que s’hi ha adherit.
Com a cristians i com a religiosos ens plantegem la manera d’acompanyar el nostre poble en
aquests moments. No és fàcil de respondre, però crec que hi ha almenys aquest punt de
partida (el dret a decidir) que com a cristians hauríem de poder defensar, perquè així ho
recull el pensament social de l’Església sobre els drets dels pobles i així ho han manifestat
els nostres Bisbes aplicant aquesta doctrina al cas concret de Catalunya. Hi vaig fer
referència en l’Assemblea d’ara fa un any adduint una sèrie de textos molt clars. És fàcil de
trobar-los i per tant no hi entraré.
Moguts per aquests principis una bona colla d’institucions religioses (entre elles
congregacions religioses i entitats relacionades amb elles) hem considerat que val la pena
adherir-nos conjuntament i no aïlladament al Pacte pel dret a decidir. La Junta directiva de la
URC també vam considerar, per unanimitat, després d’un atent discerniment, que ens hi
havíem d’adherir, com a Junta, i que ho explicaríem en aquesta Assemblea. respectant la
diversitat de l'URC, perquè pensàvem que era important la veu dels religiosos i religioses en
aquest tema tan important.
Pensem que, quan un
moviment
tan
ampli
i
transversal està qüestionant
l’actual estatuts polític de
Catalunya i proposa altres
camins, és un dret d’aquest
poble poder expressar-se
democràticament
a
les
urnes. Altrament el conflicte
pot ser molt greu. Per això
creiem que en la situació
actual és la via democràtica
del referèndum o la consulta
la que pot donar sortida a la
gran
inquietud
existent,
perquè és l’única via per
saber exactament què vol la
majoria dels ciutadans de
Catalunya i no guiar-nos per
suposicions, opinions de tertulians i polítics o recompte dels participants en les diverses
manifestacions. En aquest sentit s’han pronunciat ja alguns bisbes i persones destacades
d’Església. Caldrà, a més, urgir als nostres polítics que cerquin, per la via del diàleg, la millor
manera de fer aquesta consulta dins de la legalitat que respecti millor els drets de tots i no
només d’una part.
Si com a Junta Directiva ens hem adherit al “Pacte pel dret a decidir” és perquè creiem no es
tracta de cap posicionament polític, com sí que ho és el decidir-se per una de les diverses
opcions que es plantegin a la consulta (Estat propi, continuar com una autonomia d’Espanya,
etc.), que cadascú haurà de prendre en consciència.
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A part d’aquest punt de partida que veiem clar, m’agradaria que ens interpel·léssim com a
cristians i molt més com a religiosos sobre com estem vivint la relació Espanya-Catalunya en
les nostres comunitats i congregacions. Hem de reconèixer que no l’estem vivint bé, com
tampoc s’està vivint bé a nivell de Conferència Episcopal Espanyola ni de CONFER. És una
mena de tabú que evitem de plantejar per no barallar-nos. I així cadascú es queda amb la
seva postura presa, que anem alimentant amb el seguiment gairebé exclusiu d’aquells
mitjans de comunicació que ens la confirmen i no entrem a analitzar els nostres sentiments,
els valors que s’hi juguen. I així podem dir que estem reproduint els mateixos esquemes i
conflictes que trobem a la societat, sense que la nostra opció per l’evangeli i la vida religiosa
els transformi i permeti plantejar-los des d’altres horitzons. Ens està costant, en el nostre
context hispànic, viure amb
més
normalitat
la
universalitat i la inculturació
de la fe i de l’evangeli, i la
diversitat de sentiments de
pertinença. Planejaments
que veiem molt clars en
altres contextos geogràfics,
com la defensa de la
llengua
i
cultures
minoritàries, ens resulta
molt difícil de viure’ls aquí
al nostra territori. Hi ha
massa
prejudicis
i
estereotips.
Crec
que
l’Església, i especialment la
vida religiosa, tenim prou
recursos com per impulsar algun tipus de plataformes o grups que s’arrisquin a iniciar
processos de diàleg en profunditat sobre aquest tema, a partir de l’evangeli, compartint amb
claredat i respecte les diverses postures i sentiments. Crec que això és molt necessari sigui
quina sigui al final la solució política a la què s’arribi, perquè aquesta solució deixarà ferides
o no serà ferma si no fem aquest esforç de respecte i de diàleg amb els que no pensen ni
senten com nosaltres. És tot un repte per a la nostra missió profètica i per créixer en
fraternitat i en servei encarnat al poble al que hem estat enviats.
Aquest tema, però, no ens pot fer oblidar les víctimes d’una crisi, que continua fent estralls. I
en aquest sentit voldria acabar expressant el suport d’aquesta Assemblea amb tants
germans i germanes nostres que, juntament amb capellans i laics creients i no creients,
treballen en situacions i entitats dramàticament marcades per la precarietat econòmica: en
les escoles, els hospitals, les residències sòcio-sanitàries, els diversos projectes socials, fent
mans i mànigues per trobar una sortida digna per a tanta gent: infants, joves, adults, ancians,
famílies, amb molta manca de recursos però amb molta generositat i creativitat. Són el rostre
de l’Església samaritana que vol impulsar el Papa Francesc, descentrada de si mateixa i
adreçada a les fronteres i les perifèries. Són també la denúncia vivent d’unes estructures
econòmiques i polítiques que han deixat de posar la persona en el centre. Que l’Esperit ens
ajudi a tots a continuar lluitant en aquestes circumstàncies no fàcils per fer la humanitat una
mica més semblant a la desitjada per Déu.
Que tinguem tots una bona Assemblea.
P. Màxim Muñoz Duran, cmf
President de l’URC
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Eleccions i nomenaments
 M. Eulàlia Freixas, vicepresidenta de l’URC
PROVINCIAL DE LES MISSIONERES IMMACULADA CONCEPCIÓ (tercer mandat)
 Fernando Millán
PRIOR GENERAL DELS CARMELITES (reelecció)
 Lourdes Perramon Bacardit
SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES OBLATES DEL SANTÍSSIM
REDEMPTOR
 Mª Rosa Bernardo Llamazares
SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES CARMELITES TERESES DE SANT
JOSEP
 Pere Ferré
VICARI PROVINCIAL DELS GERMANS MARISTES DE L’ENSENYAMENT
(PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE)
 Montserrat del Pozo i Roselló
SUPERIORA GENERAL DE LES
MISSIONERES
FILLES
DE
LA
SAGRADA FAMÍLIA DE NATZARET
 Mª Ángels Melero Quevedo
SUPERIORA PROVINCIAL DE LES
MISSIONERES
FILLES
DE
LA
SAGRADA FAMÍLIA DE NATZARET
 Alejandro Moral
PRIOR GENERAL DE L’ORDE DE
SANT AGUSTÍ
 Mª Asunción González Feijóo
PRIORA
GENERAL
DE
LES
MISSIONERES DE SANT DOMÈNECH
 Martín Gelabert,
PROVINCIAL DELS PARES DOMINICS
 María de los Ángeles Aliño
SUPERIORA GENERAL DE LES RELIGIOSES JESÚS-MARIA (tercer mandat)
 Anna Boj Vivó
PRIORA DE LES CARMELITES DESCALCES DE MATARÓ
 Mª Isabel Pérez Sanz
PROVINCIAL DE LES FILLES DE MARIA AUXILIADORA (SALESIANES)
 Mª Isabel Andrés Fernández
PROVINCIAL DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA
 Angel Llana Obeso,
PROVINCIAL DELS GERMANS GABRIELISTES

Tema de reflexió, estudi i debat: Comunitat, S.A.?
Ponència de la Gna. Cristina Martínez, consellera general de la Companyia de Santa
Teresa (stj)
Per què aquest títol? Perquè en alguns moments sento que les nostres comunitats son una
mica això, societats anònimes. No perquè no coneguem els noms del “socis” sinó perquè
malauradament tan sols coneixem això, el nom, i poc més de la seva existència. “Em sento
com un moble”, em deia fa poc una germana. “La meva comunitat només sap de mi perquè
serveixo, res més.” Una trista realitat!
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Una societat anònima es defineix com una societat mercantil amb uns titulars que ho són en
virtut d'una participació en el capital social a través de títols o accions . Les accions poden
diferenciar-se entre si pel seu diferent valor nominal o pels diferents privilegis vinculats a
aquestes, com ara la percepció d'un dividend mínim . Els accionistes no responen amb el
seu patrimoni personal dels deutes de la societat , sinó únicament fins a la quantitat màxima
del capital aportat . L’òrgan màxim d’aquesta és la junta general d' accionistes , o assemblea
general de socis , que és
l'encarregada , entre altres
funcions
,
d'elegir
els
administradors de la societat.
No es podria aplicar aquesta
definició a algunes de les
nostres comunitats?
Una
societat
mercantil:
treballem per aconseguir uns
beneficis,
això
sí,
espirituals...eficàcia apostòlica!
Uns socis que participen en el
capital: tenim bens en comú i
tots
gaudim
dels
seus
beneficis.
Els accionistes no responen
amb el seu patrimoni personal
dels deutes de la societat , sinó únicament fins a la quantitat màxima del capital aportat . No
ens passa que tan sols ens sentim responsables de les mancances de la comunitat que
provenen del que considerem “la meva responsabilitat”? Responem “del nostre patrimoni”,
no “del patrimoni comunitari”.
I finalment, l’ assemblea general de socis , les reunions de comunitat, que és on elegim els
administradors d’aquesta petita societat, les persones que s’encarregaran de determinats
serveis i funcions, les tasques que farem...
Hi ha també un altre tipus de comunitat, també de caire anònim, que és molt actual: la
comunitat virtual. En aquest tipus de comunitat els vincles, les interaccions i les relacions es
desenvolupen no en un espai físic, sinó virtual com és internet. Poden formar part d’aquesta
comunitat moltíssimes persones que potser mai es coneixeran físicament, però que
estableixen vincles “d’amistat” sense exposar-se massa, i poden restar a l’anonimat tot el
temps que vulguin.
Què és el que hauria de diferenciar les nostres comunitats d’aquestes “societats anònimes”?
Això serà el que compartirem aquesta estona del matí.
Fa uns dies vaig trobar a youtube un petit vídeo que en va fer pensar el que seria la veritable
“comunitat”.
El
vídeo
(Physically
challenged
kids
running
race
Stalin:
http://www.youtube.com/watch?v=lD35EXkAHW0) reprodueix una història real. Fa uns anys,
a les Olimpíades de Seattle, nou atletes amb dificultats físiques o mentals es trobaven a la
línia de sortida per córrer 100 metres. Va sonar el tret de sortida i la carrera va començar. No
tots eren capaços de córrer, però tots volien participar i guanyar. Mentre corrien, un dels nois
va ensopegar, va caure i va començar a plorar. Els altres vuit corredors el van sentir, van
reduir la velocitat i van mirar cap enrere. Es van aturar i van fer marxa enrere ... Tots ells.
Una noia amb Síndrome de Down va seure al seu costat, el va abraçar i li va preguntar: “Et
sents millor?”
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Aquest vídeo podria ser també paràbola de les primeres comunitats cristianes. Pertanyien a
elles persones limitades, amb mitjans limitats i en condicions adverses. Tenien més
preguntes que respostes. Què és el que les va fer capaces d’obrir-se camí a la història?
Sens dubte el fet de desenvolupar una forta identitat que els permet suportar tot tipus
d’adversitats. És una comunitat
 que creu en la seva convocació. És Déu qui pren la iniciativa.
 que viu el govern com a servei.
 que se sent íntimament unida a Jesús i al seu missatge, que creu en la paraula de
Déu i la predica per tot arreu.
 una comunitat que prega, que creix en torn de la eucaristia
 que comparteix els bens, especialment amb els més pobres.
 I sobre tot, que estima. (Mireu com s’estimen!)
Les nostres comunitats estan formades per persones molt semblants als atletes d’aquesta
cursa: tots tenim les nostres limitacions, les nostres deficiències, i ens servim de crosses per
anar per la vida, per poder
caminar. En aquest sentit es
podria dir que també formem
“S.L.”,
societats
limitades!!
Anem plegats i volem arribar a
aconseguir una mateixa meta.
Però l’important, què és el que
van
entendre
aquests
esportistes, no és arribar, sinó
arribar junts.
El fet diferencial de les nostres
comunitats religioses és que els
qui les formem
-

hem estat “convocats”. I la convocació no ha estat una tria personal, sinó un do de
l’Esperit Sant. La comunitat es convoca en torn d’una persona: Jesús.
volem viure la interdependència, la comunió.

La nostra vida en comú té una finalitat ben concreta i és afavorir la comunió, la vida fraterna.
La comunitat avui, i sempre, ha estat cridada a ser signe de comunió. Els últims Papes han
parlat tots ells de la comunitat com a lloc teologal de l’església. És una realitat teologal. Les
seves arrels estan al més pregon del misteri de la Trinitat.
Canvis en la vida comunitària
Els religiosos i religioses hem viscut un procés de canvi en la concepció i la estructura de la
vida comunitària. Hores d’ara encara conviuen models de vida diferents, no tots vàlids. I
models “mixtes”, barreja dels antics i els més nous. Hi ha qui enyora el passat com un temps
que va ser millor. Aquesta enyorança fa que es vulgui viure amb estructures del passat, però
amb els avantatges del present.
Hem anat passant
- de comunitats nombroses, que normalment vivien dins les obres de les quals responien
– col·legis, hospitals, obres socials...- a comunitats molt més petites i també,
normalment, fora de les obres, en pisos.
- d’entendre la comunitat només com a mitjà necessari per a la missió a pensar en la
comunitat com a subjecte i lloc de missió. Però sense absolutitzar-la.
- de que cada comunitat, normalment, responia d’una obra a diferents models de relació
obra-comunitat: comunitats que viuen fora de l’obra; comunitats que viuen dins l’obra,
12

-

moltes vegades formades per persones grans; dues o més comunitats s’encarregen de
portar endavant una mateixa obra; una mateixa comunitat porta endavant diverses
obres... Com situar-nos en aquesta realitat? La comunitat ha de ser sempre ànima,
motor de la missió.
de viure en grans edificis a viure en espais més reduïts, més semblants als habitatges de
la gent del nostre entorn per apropar-nos més a la realitat, per poder viure un estil de
comunitat que se sembli més a una “familia”.
Hem passat de pensar que una comunitat unida és una comunitat uniforme, a pensar
que l’Esperit ens fa el do de la diversitat perquè puguem construir un únic cos. Fa ben
poc el Papa Francesc ens parlava del que ell entenia per unitat:
“L'Església és catòlica perquè és la «Casa de l'harmonia» on unitat i diversitat saben conjugarse juntes per ser riquesa. Pensem en la imatge de la simfonia, que vol dir acord, i harmonia,
diversos instruments sonen
junts , cada un manté el seu
timbre inconfusible i les
seves característiques de so
harmonitzen sobre alguna
cosa en comú. A més està
qui guia, el director, i en la
simfonia que s'interpreta tots
toquen junts en «harmonia»,
però no se suprimeix el
timbre de cada instrument ,
la peculiaritat de cada un,
més encara , es valoritza al
màxim .
És una bella imatge que ens
diu que l'Església és com
una gran orquestra en la qual
existeix varietat . No som tots
iguals ni hem de ser tots
iguals . Tots som diferents ,
diferents, cadascun amb les pròpies qualitats . I això és el bell de l'Església: cadascú porta el
seu, el que Déu li ha donat, per enriquir als altres. I entre els components hi ha aquesta
diversitat, però és una diversitat que no entra en conflicte, no es contraposa , és una varietat que
es deixa fondre en harmonia per l'Esperit Sant, és Ell el veritable «Mestre», Ell mateix és
harmonia. I aquí preguntem: ¿en les nostres comunitats vivim l'harmonia o ens barallem entre
nosaltres? Hi ha enraonies? Si hi ha enraonies no existeix harmonia , sinó lluita. I aquesta no és
l'Església. L'Església és l'harmonia de tots: mai criticar uns dels altres, ¡mai lluitar ! ¿Acceptem
l'altre , acceptem que hi hagi una justa varietat, que aquest sigui diferent , que aquest pensi
d'una manera o altre- en la mateixa fe es pot pensar de manera diversa - o tendim a uniformar
tot? Però la uniformitat mata la vida . La vida de l'Església és varietat, i quan volem posar
aquesta uniformitat sobre tots matem els dons de l' Esperit Sant.” (Papa Francesc, Audiència dia
9 d’ octubre de 2013)

-

Hem passat d’estructures de govern piramidals, verticals, a estructures més
participatives, més horitzontals. Demanem relacions lliures i respectuoses, també quan
parlem del tema autoritat-obediència. Gràcies a Déu avui el superior que desitgem no és
aquell que té el poder, sinó aquell que és capaç de liderar la comunitat des del carisma.
Entenem que tots els membres de la comunitat som persones adultes, que no
necessitem estar sotmeses a una altra persona, sinó que necessitem algú que ens lideri.
I és a aquesta persona a qui li reconeixem la autoritat.
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Són bastants les comunitats que, decebudes per no arribar a l’ideal, s’acontenten amb una
coexistència pacífica, amb unes relacions cordials. Això no crea vincles forts entre els
germans, no es supera la soledat ni la indiferència i porta al individualisme. Cadascú “es
busca la vida” i busca fora de la comunitat el que no troba dintre.
La oportunitat de la vida comunitària
M’agrada pensar en la comunitat com a oportunitat, com la oportunitat que se’ns ofereix per
a viure i créixer en la nostra identitat, també com espai on aquesta identitat va generant
diverses expressions per a respondre de manera adient als canvis que es van donant a la
nostra societat, a les nostres congregacions...
La comunitat és l’espai on podem créixer en relació, on podem desenvolupar la nostra
capacitat de comunicació, de relació personal, on podem compartir, amb altres persones que
han fet la mateixa opció de vida, seguir Jesús, la nostra pròpia vida i la nostra experiència de
Déu. La comunicació és essencial a la vida humana. L’home ha estat definit com un ésser en
relació. La comunitat hauria de ser el lloc adient per créixer com a persones.

És també l’espai de referència per a la nostra missió. Vivim, o volem viure, la tasca
apostòlica de cada membre de la comunitat com a “missió de la comunitat”. És la comunitat
qui ens envia i qui ens dona suport desenvolupar la tasca evangelitzadora on sigui que la
duem a terme.
La comunitat ens acompanya també en el camí de renovació personal. Això és important.
No hi ha renovació comunitària si no ens renovem personalment, i es fa quasi impossible el
camí de renovació, de refundació congregacional si les nostres comunitats no fan camí de
renovació.
Les mancances que trobem en les comunitats
Hi ha mancances a les nostres comunitats que fan difícil no només la comunió sinó la vida
en comú:
- La manca de consciència “pràctica” de que hem estat convocats pel Senyor. (Encara
que enviats pels provincials!). Això porta queixes contínues, crítiques...
- El desequilibri de la feina. L’excés o la manca de feina fa que es produeixin situacions de
malestar a les comunitats.
- La manca de comunicació, que produeix “la soledat en companyia”. Hem d’evitar “tallar
la comunicació”. Que no ens quedem mai sense cobertura per parlar amb els germans!
O la deficient intercomunicació personal, que pot generar tensions, violència...
- La manca de maduresa psicològica.
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La manca de desig d’arribar a uns “màxims”. Ens està bé viure en els mínims.
La manca de corresponsabilitat. “Això no em toca a mí!” Viure com en un hotel.
Tots som i ens hem de sentir responsables de la nostra comunitat. I ha un bonic proverbi
del Panchatantra que diu que "només es pot dir que viu, aquell la vida del qual sosté la
de molts altres." (Panchatantra, I, zloka, 23)

-

La manca de respecte a la persona. No acceptar que l’altre sigui diferent. No donem al
germà, a la germana espai a la nostra vida. Ens cal en molts moments acollir,
reconèixer, i expressar, les qualitats dels germans.
Les relacions afectives. Cal expressar afecte als nostres germans, no donar per suposat
que ja sabem que ens estimem.
La manca de reconeixement del lideratge carismàtic del superior. No més, però tampoc
menys...
Abordar conflictes des de la fraternitat, acceptar el pluralisme, i evitar dramatitzar
situacions.
La manca de gratuïtat. De vegades les nostres comunitats semblen mercats on es
compra i es ven Societats mercantilistes!
La manca senzillesa i cordialitat en les nostres relacions. Sovint apareix la rivalitat, la
enveja, les ànsies de poder... Tot això mata la fraternitat
“Que el Monestir no sigui un purgatori, que sigui una família, i que els problemes que
vénen es solucionen amb amor, no destruint res ni a ningú per solucionar-ho. No
competiu! Tenir cura de la vida de comunitat, perquè quan és com una família és perquè
l'Esperit Sant que està enmig de la comunitat ". (Papa Francesc, A les clarises, 4 octubre
de 2013)

-

-

Manca de perdó. O no el demanem o... no oblidem!,
Manca d’alegria i optimisme. Que les nostres comunitats siguin “espais protegits”,
“espais verts”, lloc de descans.
Manca d’espais de pregària personal i comunitària.

El futur de les nostres comunitats: ésser comunitats profètiques
Es diu que en el tercer mil·lenni el protagonisme eclesial el tindran els laics, les associacions
i moviments eclesials. Quin serà el lloc de la vida religiosa? No ho sabem. Però el que
sembla bastant cert és que aquest
futur passa per crear espais de
comunió, comunitats on es visqui la
fraternitat.
I per recórrer aquest camí vers la
creació d’autèntiques comunitats hi
ha dos elements importants: la
identitat i el desig.
Cal que ens fem una pregunta: quina
comunitat volem?
Qualsevol
projecte s’ha de definir i s’ha de
desitjar perquè pugui créixer i fer-se
realitat. Tenir clar l’objectiu no
garanteix el triomf, però sí que és necessari perquè l’essència del projecte no es difumini
amb el pas del temps. El projecte comunitari, els projectes de missió, que han d’anar més
enllà de ser programacions comunitàries per a repartir serveis (que també és necessari).
Volem una comunitat on puguem viure tranquils, sense gaires complicacions? Volem una
comunitat de professionals, d’empresaris? Volem una comunitat compromesa amb tot tipus
d’activitats socials? O volem una comunitat de deixebles, de seguidors de Jesús? Segons
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sigui la nostra resposta seran uns o altres els mitjans que farem servir. És evident que hem
de procurar espais comunitaris on es pugui “viure a gust”, que hem de ser bons
professionals en la nostra feina i que ens hem de comprometre amb la transformació social,
però cap d’aquests aspectes ha de ser la finalitat de la nostra comunitat. La nostra finalitat és
l’anunci de l’Evangeli.
L’altre element important és el desig. Hem de desitjar la comunitat que volem construir.
Sembla, escoltant els mitjans de comunicació, que vivim en una societat de pèrdues, en una
societat del “sense”: sense papers, sense sostre, sense feina, sense sentit...Dels primers
moviments, gràcies a Déu, i de moment, no en formem part. Potser de l’últim una mica sí:
sense sentit. Al Congrés de la Vida Religiosa, a Roma, els joves que hi van participar van dir
que els cridava la atenció la insatisfacció que veuen en alguns religiosos i religioses que han
viscuts molts anys de la seva vida formant part d’una congregació. Llum vermella! Cal
construir
comunitats
que
siguin significatives per la
societat i també pels qui en
formem part.
Alguns elements que apunten
a la significativitat de les
comunitats:
1. Experiència teologal.
Les nostres comunitats
són llocs teologals. La
fe (que és el fonament
de
la
comunitat)
l’esperança i la caritat
han de tenir plena carta de ciutadania. Ens cal aprofundir més en la nostra
experiència teologal, ser més creients. Els deixebles d’Emaús recuperen l’alegria, el
sentit de la vida que havien perdut quan es troben amb Jesús resuscitat. Nosaltres,
no trobem també en l’encontre amb Jesús el sentit de la nostra vida? Ens cal pregar i
exercitar més la dimensió contemplativa, ser més contemplatius en el sentit profund
del terme, mirant la vida i als germans amb els ulls de Déu. I per això ens cal trobar
espais de silenci per créixer en la autèntica saviesa, la que s’aprèn mirant a la Trinitat,
per adonar-nos que “no estamos huecos por dentro”, com deia Santa Teresa, sinó
habitats. Per viure realment la presència de Jesús enmig nostre.
El Papa Francesc, al mes de juliol, parlant al seminaristes, novicis i novícies, els deia:
“’l'evangelització es fa de genolls’. Sigueu sempre homes i dones de pregària! Sense la relació
constant amb Déu la missió esdevé funció. Però, en què treballes tu? Ets sastre, cuinera,
sacerdot, treballes com a sacerdot , treballes com a religiosa ? No, no és un ofici, és una altra
cosa . El risc de l'activisme, de confiar massa en les estructures, està sempre a l'aguait. Si mirem
Jesús, veiem que la vigília de cada decisió i esdeveniment important, es recollia en oració intensa i
perllongada. Cultiveu la dimensió contemplativa, fins i tot en la voràgine dels compromisos més
urgents i durs. Com més us cridi la missió a anar a les perifèries existencials, més units heu
d'estar el vostre cor a Crist, ple de misericòrdia i d'amor. Aquí resideix el secret de la fecunditat
pastoral, de la fecunditat d'un deixeble del Senyor! (7 de juliol a seminaristes, novicis i novícies)

2. Relacions personals més cuidades. Dialogar. Ens hem de conèixer per arribar a
acceptar-nos i estimar-nos. Fomentar tot el que ajudi a la comunicació, element essencial
per arribar a la comunió, per sortir del nostre individualisme. Compartir fe i vida, celebrar
junts... Ni la coexistència ni la vida en comú creen comunitat, sinó la comunió. És la
comunitat la que fa possible que l’individu arribi a ser persona.
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3. Corresponsabilitat en la recerca comú de la veritat, com els atletes. Arribar a la meta és
cosa de tots! La pràctica del discerniment, tant important en la vida de comunitat, només
pot donar-se quan tothom se sent corresponsable d’aquesta vida. I junt amb la
corresponsabilitat podríem afegir la gratuïtat, el servei “a fons perdut”.
4. Guarició. Sempre hi ha malats a les nostres comunitats, alguns crònics, que necessiten
“tractaments de llarga durada”, i tots, de tant en tant, també entrem “en quarentena”.
5. “Desestructura”, com les truites d’en Ferran Adrià! Els mateixos ingredients de sempre
(persones, serveis, missió, lideratge...) però barrejats de forma diferent, més dinàmics. La
estructura com a mitjà, al servei de les necessitats comunitàries, i de la missió, no com a
finalitat en sí mateixa.
6. Obertura. Les nostres han de ser comunitats obertes, tothom ha de tenir lloc a la nostra
taula. Obertes a les altres comunitats de la nostra província,de la congregació... Cada
vegada més ens juntem comunitats per treballar, compartir...Obertes als laics, amb els
que, gràcies a Déu, cada vegada més compartim els nostres carismes. Obertes a altres
congregacions. Obertes als poble. Obertes, molt especialment als més desfavorits.
I per acabar, tenir sempre present que la comunitat on vivim no és la millor, però és la
nostra.
Diàleg en grups i col·loqui
Es dialoga en
grups a partir
d’unes preguntes.
En la posada en
comú
es
destaquen canvis
en
la
vida
comunitària
i
aspectes
aque
s’han vist afectats:
millor acceptació
de
la
nostra
realitat, obertura
als laics, el nou
paper de la dona,
les
xarxes
comunitàries,
consciència d’haver-se carregat d’estructures sense adonar-se, pas de comunitats d’ordre a
comunitats més de vida, pas de l’autosuficiència a un treball més intercongregacional,
importància del projecte comunitari i de la formació, pas de la uniformitat a la diversitat, pas
d’una comunitat centrada en la obediència a una comunitat en procés, major consideració de
la persona, desjerarquització, responsabilitat personal, coresponsabilitat, menys persones i
més grans, retorn als orígens, vida contemplativa tradicionalment ha vist l’autoritat més com
un servei, el canvi fort és l’envelliment, els límits (físicament no pots, no arribes...), presència
a les obres tot compartint la missió amb els laics, els arbres vells donen fruits nous, sentit de
pertinença, presència discreta en la missió compartida, canvi en el rol del superior, influència
del nostre entorn mediàtic entre les relacions fraternes, canvi de residència, llocs més petits,
major aproximació a la gent, abans la comunitat responia sempre d’una obra...
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Rosa Masferrer, nova vocal de la Junta Directiva
Hom procedeix a l’elecció d’una vocal per a la Junta
Directiva, per cobrir la vacant de la Gna. Lourdes Ruiz de
Gauna, que s’ha produït en deixar de ser provincial de les
Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Ha estat elegida
en primera votació la Gna. Rosa Masferrer i Felip.
Nascuda el 23 d'octubre de 1968 a Girona. El 1988 fa la
professió religiosa a l'Institut de Religioses de Sant Josep
de Girona.
Diplomada en infermeria, ha exercit la seva missió
apostòlica
en diverses comunitats de Barcelona,
Zaragoza, Banyoles, Girona, Madrid i en diversos camps:
salut, coordinació en pastoral vocacional, catequesis,
coordinació en pastoral de la salut. Llicenciada en Estudis
Eclesiàstics el 2003 per la Universitat Pontificia de
Comillas (Madrid).
El 2005 fou nomenada secretaria provincial y el 2011
superiora provincial de la Provincia Hispanoafricana.

Línies mestres i calendari del curs 2013-2014
El P. Màxim Muñoz fa un repàs de les línies mestres i calendari del curs 2013-2014. En
resum:
1.

Reestructuració de Congregacions: prendre alguna iniciativa per crear consciència
sobre les repercussions a Catalunya de les reestructuracions i elaborar criteris a
difondre entre les congregacions amb presència a Catalunya.

2.

Sessions d’estudi i reflexió: continuar-les, tot tenint en compte les conclusions de
les celebrades aquest curs. Se’n consideren cinc: La majoria hauran de celebrar-se al
segon i tercer trimestre, perquè el primer hi ha força coses
a. II Jornada de Comunicació 28|04
b. Responsables d’animació de la tercera edat
c. Administradors generals i provincials
d. Protecció de la infància
e. Espiritualitat i missió compartida amb els laics (dues reunions).

3.

Conferències sobre la vida religiosa al voltant de la Jornada de la Vida
Consagrada. No necessàriament ha de ser una xerrada: pot ser una exposició, un
taula
rodona
de
testimonis,
la
presentació
d’alguns
projectes
intercongregacionals...Indicar-ho als Delegats Episcopals de Vida Consagrada.

4.

Pla de comunicació de l’URC: elaborar-lo amb l’ajuda dels responsables de
comunicació de les diverses Congregacions

5.

Reflexió sobre temes de fons que afecten a la vida religiosa: possibilitat de crear algun
think tank (fòrum d’experts). Definir primer els temes, per exemple: “Nous camins de
la vida religiosa”, “Com acompanyar des de la vida religiosa el procés sociopolític i
econòmic que vivim”... Posteriorment, es veurà quines persones poden constituir el
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grup, quin mètode de treball utilitzaran, la formulació de les conclusions i la difusió de
les mateixes.
6.

Vocalies de l’URC: revifar-les, especialment la JURC (joves). Renovar, si més no a la
propera assemblea, la voluntat de constituir un grup de joves que s’ajudin entre ells a
refermar la seva vida consagrada. Proporcionar, si cal, suport econòmic a alguna de
les activitats de puguin dur a terme. La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional està
generant propostes interessants, com la celebració el 14 de desembre d’una matinal
sobre el seu camp d’acció

Algunes dates més significatives del calendari
OCTUBRE: 26 Entitats Socials d'Església –
Jornada
NOVEMBRE: 12-14 Assemblea general de
CONFER; 30 URC-CEVRE: Jornada de
formació permanent: P. Xavier Melloni
DESEMBRE:14 Jornada de religioses i religiosos
en barris obrers i populars
Jornada de Pastoral Juvenil i Vocacional –
URC.
GENER: 13 Jornada de formació de formadors
FEBRER: 2 Jornada Mundial Vida Consagrada
MARÇ: 8 URC-CEVRE: Jornada de formació
permanent; 12 70ª Assemblea general de l’URC
ABRIL: 5 URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: P. Amadeo Cencini;
28 II Jornada de Comunicació de l'URC
MAIG: 13 SIRBIR; 28 Delegats Episcopals de Vida Consagrada; 29 Delegats Episcopals de
Vida Consagrada
JUNY:15 Pro Orantibus
JULIOL: Exercicis espirituals
AGOST: Exercicis espirituals
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Dos temes estatutaris: actes i pressupost 2014
L’acte s’havia enviat amb antelació. Malgrat això, es deixa temps per a la seva lectura.
Sense modificacions, s’aprova per unanimitat
El G. Lluís Serra, com a administrador, exposa amb l’ajut d’un power point les repercussions
que pot tenir el nou model econòmic de CONFER, que serà presentat, discutit i aprovat a la
propera Assemblea general d’aquest organisme al mes de novembre, Tot seguit, presenta el
balanç 2013 en data de finals de mes de setembre, la previsió del balanç a final d’any i el
nou pressupost 2014. L’administrador provincial dels claretians, el P. Ramon Olomí, ha
actuat de supervisor.
El pressupost que es presenta podrà experimentar canvis tot tenint en compte la nova
normativa de la CONFER, l’aportació que es pugui rebre... Si es produeix algun canvi
significatiu el pressupost serà sotmès a la seva ratificació a la propera Assemblea del mes
de març.
El pressupost 2014 s’aprova per unanimitat.

Tres comunicacions
1.

Entitats Socials d’Església. Estudi sobre “L’acció
social des de les entitats
d’Església. El seu paper
en la cohesió social a
Catalunya”
Presentació a càrrec de
Marina Aguilar Mañas,
tècnic
de
recerca
de
Consultoria i Estudis Fundació Pere Tarrés, i
Enric Benavent, professor
associat de la Facultat d'educació social i treball social Pere Tarrés, i membre del grup
d’Innovació i anàlisi social (GIAS) - Universitat Ramon Llull.
Presenten l’esborrany de l’estudi “L'acció social des de les Entitats d'Església. El seu
paper en la cohesió social a Catalunya” i n’avancen algunes conclusions i
interrogants. Expliquen els objectius i la metodologia utilitzada. Properament serà
presentat oficialment i publicat en un llibre. L’URC forma part del grup d’Entitats
Socials d’Església des de la seva funcadació.

2.

Fundació Vidal i Barraquer. Celebració del 50a anys de la seva creació.
Presentació del Postgrau d'Acompanyament Espiritual i el Màster
d'Espiritualitat Transcultural
Presentació a càrrec de Carles Pérez Testor, director Institut Universitari de Salut
Mental de la Fundació Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull, i Francesc
Grané, coordinador àrea Psicologia i Espiritualitat IUSM-URL, professor FCC
Blanquerna URL.
Carles Pérez comenta la celebració dels 50 anys de la creació de la Fundació Vidal i
Barraquer. Comenta també la seva implicació i els serveis professionals que
proporciona, així com l’atenció a la vida religiosa.
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Francesc Grané presenta el màster Espiritualitat Transcultural (la saviesa de les
religions
des
de
la
psicologia, la neurociència i
les ciències), com a títol
propi de la URL en
col·laboració
amb
la
Universitat
de
Deusto,
Bilbao, Universitat Pontificia
Comillas, Madrid, l’Escola
Universitària
d’Infermeria
Sant
Joan
de
Déu,
Barcelona, i el CITES,
Universitat de la Mística,
Ávila. Més informació: www.fvb.cat
També `presenta el postgrau d’Acompanyament Espiritual, organitzat per l’Institut
Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, amb la col·labioració de la Fundació
Lluís Espinal i el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia EIDES. Més informació:
www.fvb.cat
3.

Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida
consagrada de la Iglesia en España”, aprovat per la Conferència Episcopal
Espanyola
Presentació a càrrec del G. Lluís Serra en tres punts: a) la motivació del document;
b) les aportacions i novetats, i d) els grans temes de fons. Reflexiona sobre la
comunió, tema capdal en la vida cristiana. Formula diverses perspectives: comunió
amb el bisbe o comunió amb Crist
a través del bisbe; comunió
unidireccional o comunió en doble
direcció; comunió uniformista o
comunió en la diversitat, comunió
episcopal o comunió diocesana.
La comunió eclesial de la vida
consagrada
gaudeix
de
característiques pròpiies en el fet
de la seva dimensió universal
regulada pel dret pontifici de la
majoria de les congregacions així
com deu seu caràcter profètic que,
en determinados ocasions, pot
provocar
tensions.
Carácter
proètid que cal discernir si, en casos concrets, estrà inspirat en l’evangeli o és
expressió de posicions pròpies. El document no aporta novetat sinó més aviat un
recull més sistemàtic de temes referents a les relacions mútues.

Final de l’Assemblea
El P. Màxim Muñoz agraeix a la Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, que ha estat vocal de la Junta
Directiva la seva disponibilitat, dedicació i entusiasme al servei de l’URC, així com a tots els
presents la seva assistència i participació.
L’assemblea clou a les 14,50. Tot seguit té lloc el dinar de germanor.
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Les Adoratrius reben el Premi Candel
per la tasca contra l’explotació sexual
(CatalunyaReligió - 22/10/2013) Les Religioses Adoratrius de Barcelona són una de les cinc
entititats guardonades a la X edició dels Premis Francesc Candel. Instituïts per la Fundació
Lluís Carulla, el premi reconeix les bones pràctiques en l’àmbit de la integració dels
ciutadans catalans d’origen immigrant. En aquesta edició també es reconeix l’Associació
Amaziga CAT-ARIF de Sant Adrià del Besòs, l’Associació de Suport a les Joves Subsaharianes del Pla de l’Estany de Banyoles, i els Consells Comarcals de l’Alt Empordà i de la
Segarra.
En el cas de les Adoratrius es reconeix el Projecte SICAR Cat, d’atenció a dones víctimes
del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Les Religioses Adoratrius lluiten des
de 1856 pels drets humans i per l’alliberament de la dona afectada per diferents formes
d’esclavitud. El projecte SICAR cat dedica una atenció integral a dones relacionades amb
entorns de prostitució i persegueix el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual,
contribuint a un canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’estructures que no
respecten els drets socials, polítics, econòmics i culturals de les dones.
El projecte guardonat va néixer l’any 2002 fruit de la demanda per combatre la violència de
gènere de què són objecte dones immigrades víctimes del tràfic de persones amb finalitats
d’explotació sexual. Aquesta defensa contra la vulneració dels drets humans se centra en
dones procedents de Nigèria (45%), Llatinoamèrica (10%), Romania (8%) i Xina (4%). El
suport es basa en cinc
àrees: retorn, salut, jurídic,
sociolaboral
i
atenció
social.
Dotats cadascun d’ells amb
tres mil euros, i amb la
col·laboració de la Direcció
General d’Immigració del
Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de
Catalunya,
els Premis
Francesc
Candel distingeixen entitats
i
institucions
que
promoguin i estimulin la
integració a la societat
catalana de les persones
estrangeres immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el
reconeixement del país (llengua, tradicions, geografia i història i valors socioculturals), la
sensibilització sobre la cultura de la immigració, el contacte entre catalans i immigrants i una
visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació.
L’acte de lliurament tingué lloc aquest dimarts a Barcelona. El jurat, que ha valorat un total
de cinquanta-sis propostes, l’ha integrat Imma Boj, Orland Cardona, Andreu
Domingo, Carles
Duarte, Najat
El
Hachmi, Josep
Gonzàlez-Agàpito, Núria
Llevot, Sandra Rodríguez i Laia Tomàs.
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Text de l’homilia de Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Missa d’acció de gràcies per la beatificació
Is 25, 6a.7-9; Ps 120; He 12, 18-19.22-24; Jo 15, 18-21

dels

Màrtirs

de

Montserrat

Estimats Sr. Vicari General,
germans
monjos,
escolans,
familiars del nous beats, pelegrins
que heu vingut a venerar-los,
germans i germanes:
“De la muntanya del Senyor ve el
meu ajut”. Aquesta afirmació del
salmista expressa bé l’experiència
espiritual dels nostres germans
màrtirs de Montserrat, per la
beatificació dels quals avui donem
gràcies a Déu. Ells, en la seva
recerca vocacional, s’atansaren a aquesta muntanya del Senyor que és Montserrat. Sota
l’esguard de la Mare de Déu i per mitjà del progrés “en la vida monàstica i en la fe” (cf. RB
Pròleg, 49) s’aproparen a Jesús i a la seva sang purificadora rebuda en l’eucaristia. Instruïts
en l’escola de sant Benet i envigorits en les files fraternes dels germans de comunitat (cf. RB
1, 5), anaren aprenent, malgrat les seves febleses i els seus defectes personals, a estimar el
Crist per damunt de tot (cf. RB 5, 2) fins a no voler-li anteposar res, ni la pròpia vida (cf. RB
72, 11). Això els anà preparant per al gest suprem. Ho il·lustra, entre altres testimoniatges
que es podrien citar, les paraules que, abans de ser detinguts, el beat P. Fulgenci adreçà als
tres monjos que estaven refugiats amb ell: “Ànims; diguérem a Jesús que l’estimàvem quan
vam professar; ara ha arribat l’hora de demostrar que l’estimem de debò, anant, si cal, a
morir per ell”.
I hi anaren. Ells quatre i, en altres dies i llocs, un bon grup més, fins a vint-i-un. Eren humans
i varen tenir els seus moments de temença. Però “de la muntanya del Senyor” els vingué
l’ajut, la força per mantenir-se fidels fins al final. No havien fet mal a ningú; al contrari, havien
anat aprenent a respectar tothom veient en l’altre la imatge de Jesucrist (cf. RB 53, 7.15).
Però, ser cristià i catòlic no era acceptat per part dels qui dominaven la situació a Catalunya
aquell 1936. Als nostres germans no se’ls reconegué cap dignitat humana; eren monjos, i,
per tant, eren dignes de mort. Ho visqueren com a deixebles fidels del Senyor; a l’evangeli
ens ha dit que tal com el van perseguir a ell, perseguirien els seus. Portaven el nom de
Jesús, i això sol ja era causa de mort, segons els pressupòsits ideològics que imperaven.
Celebrant els nostres màrtirs, no volem acusar ningú, perquè si van ser assassinats va ser
per ignorància d’allò que de veritat eren els cristians i potser pel mal testimoniatge d’alguns
membres de l’Església. No acusem els qui els mataren; més encara, els perdonem ni que
ningú no ens en demani perdó. En els nostres màrtirs, admirem tant el seu amor al Crist més
fort que l’amor a la pròpia vida terrena com la seva esperança de viure amb ell eternament.
Al moment de donar la vida, les seves edats oscil·laven entre els 82 anys i els 18; quatre
havien estat escolans i tres, prefectes de l’Escolania. Ja abans de deixar la muntanya del
Senyor que és Montserrat, veient el que passava, havien reflexionat sobre la possibilitat que
haguessin de morir. Ser màrtirs del Crist era per a ells, tot i l’esgarrifança humana que podia
comportar, una gràcia de Déu. I els fou concedida; en la feblesa de la mort experimentaren
la força de l’Esperit per ser fidels.
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Recordem-ne els noms, que resten escrits amb lletres d’or en la història gairebé mil·lenària
del nostre monestir perquè són els monjos més preclars que ha donat la comunitat.
Recordem-los a lloança de la Santa Trinitat: Robert Grau, Josep M. Fontserè, Pere
Vallmitjana, Domènec González, Lleó Alesanco, Bernat Vendrell, Joan Roca, Francesc de
Paula Sánchez, Josep M. Jordà, Fulgenci Albareda, Lluís Palacios, Ildefons M. Civil, Ambròs
M. Busquets, Eugeni M. Erausquin, Plàcid M. Feliu, Odiló M. Costa, Àngel M. Rodamilans,
Emilià M. Guilà, Narcís M. Vilar, Hildebrand M. Casanovas. I, encara, Raimon Lladós que
sofrí el martiri amb tota la comunitat del Monestir del Pueyo de Barbastre, molts dels quals
havien rebut la formació monàstica a Montserrat i que també foren beatificats diumenge
passat a Tarragona. A més, fem memòria de Sebastià M. Feliu i de Veremond M. Boqué,
que pel fet de ser monjos varen sofrir
mort sagnant, però dels quals al seu
moment no es pogueren obtenir
testimonis certs de martiri.
Mentre honorem els nostres màrtirs i
recollim el seu llegat de fidelitat,
d’amor i de perdó, recordem els
monjos Anscari M. Ubach i Hugó M.
Bergadà que, tot i no ser víctimes de la
persecució religiosa, varen morir en la
guerra. I fem memòria, encara, dels
dos treballadors de Montserrat que
varen ser assassinats a causa de la
seva vinculació al monestir. Volem
manifestar, també, el nostre record i el
nostre respecte envers tots els qui, en
aquell
context
històric
i
en
l’immediatament posterior, foren morts
per coherència amb les seves idees
socials i polítiques, o per la seva
fidelitat a Catalunya, sovint com a
resultat de judicis injustos.
També als nostres dies veiem com
molts cristians, homes i dones de totes
les edats i condicions, continuen
donant testimoniatge de Jesucrist fins
a la mort al Pakistan, a Síria, a Egipte,
a Nigèria, etc. És que l’ensenyament
de Jesús, tal com deia l’evangeli que hem proclamat, amb el treball a favor de la justícia que
implica i amb l’humanisme que comporta i la dignitat de tot home i tota dona que defensa, de
vegades fa nosa.
He dit que perdonàvem els qui ens van arrabassar cruentament aquests germans de
comunitat. Aquests dies s’ha parlat molt de si l’Església ha de demanar perdó pel seu
compromís amb els vencedors de la guerra civil. Cal continuar reflexionant sobre aquest
període de la nostra història per analitzar tots els fets, però potser sí que cal un
pronunciament més explícit. Amb tot, el Papa Joan Pau II, l’any 2000, ja va demanar perdó
per les culpes dels fills de l’Església Catòlica, especialment en el segon mil·lenni
(12.03.2000). També l’Església a Catalunya és conscient que per part d’alguns dels seus
membres, hi van haver mancances i errors i, per boca dels seus bisbes, en va demanar
humilment perdó l’any 2011 per les mancances i errors comesos en el passat (cf. Al servei
del nostre poble, n. 22), sense descurar, d’altra banda, la gran aportació positiva que
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l’Església ha fet i fa a favor de la societat particularment a nivell cultural, educatiu i
assistencial. També aquests dies ho ha fet, de demanar perdó, l’arquebisbe de Tarragona i
Primat. Montserrat, tot i el seu compromís amb els drets humans i patris abans i després de
la guerra, fins i tot amb sacrifici per alguns dels seus monjos, també l’any 2000 va demanar
perdó; però avui, davant el testimoniatge dels seus màrtirs beatificats, ho torna a fer a través
meu, per les vegades que, a causa de les limitacions humanes, no hem ofert un
testimoniatge prou transparent de l’Evangeli ni hem sigut prou generosos a servir tothom.
El lliurament dels màrtirs és un patrimoni que l’Església valora i vol mantenir viu. Amb la
beatificació, a més de reconèixer que varen morir a causa de Jesucrist, ens els proposa com
a models i com a intercessors. Com a models perquè ens estimulin a viure fins al final amb
fidelitat a Jesucrist; això inclou, també, el treball per la justícia i pel respecte a la dignitat de
cada ésser humà, i ens mou a tenir compassió de tots els ferits de la vida i a esforçar-nos a
fer possible la reconciliació arreu on hi hagi divisió. L’Església ens els proposa, també, com a
intercessors, perquè puguem invocar la seva ajuda en totes les vicissituds de la nostra vida.
Al final d’aquesta celebració, els monjos amb tots els concelebrants baixarem a la cripta per
venerar el “martyrium” d’aquests monjos nostres, el lloc on reposen les onze despulles que
varen poder ser recuperades i on hi ha, també, el record dels altres.
Els màrtirs, després de veure com Déu els eixugava les llàgrimes dels ulls, ja participen del
convit que anunciava el profeta Isaïes, ja són a l’aplec festiu dels ciutadans del cel del qual
parlava la carta als cristians hebreus. I això ens és causa d’alegria i d’acció de gràcies,
conscients que també per a nosaltres, “de la muntanya del Senyor” -d’aquest altar dedicat a
Santa Maria- ve el nostre ajut.
Montserrat, 20 octubre 2013

Capital, exèrcit i Església
Diferents mitjans de comunicació, amb motiu de les beatificacions celebrades a Tarragona,
m’han formulat la pregunta sobre si l’Església havia de demanar perdó pel seu paper a la
guerra civil i la seva vinculació amb el franquisme. En línia amb Joan Pau II, crec que sí. Cal
fer-ho en profunditat, sincerament, per convicció pròpia, a fons, encara que altres no ho
facin, i d’una vegada per sempre. Es tracta d’un mitjà per
a un objectiu: la reconciliació. Les beatificacions recents
han evidenciat una altra vegada que les ferides continuen
obertes.
Les pressions han vingut de tot arreu. Amb insistència.
En uns casos, amb transparència i bona intenció. En
altres, amb agressivitat. De vegades, amb el
desvergonyiment de qui té les mans tacades i vol netejar
les alienes. De vegades, impulsats per un
anticlericalisme tronat. Les víctimes beatificades, en un
clima eclesial de perdó i reconciliació, no queden
invalidades pel fet que després es produïssin altres
víctimes per altres motius i per altres botxins. El criteri
indefectible: no s’equivoca mai qui opta a favor de les
víctimes, sempre que reconegui totes les víctimes sense
excepció. M’he plantejat dues qüestions: per què l’Església pateix més pressions que cap
altra institució? i per què no es reclama a qui té més responsabilitat per solucionar el
problema?
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Jordi Albertí, al seu llibre El silencio de las campanas, afirma: «Hi havia un objectiu clar:
destruir la religió, el més doctrinal dels tres poders que calia desmantellar —capital, exèrcit i
Església— i que era, alhora, el que des d’un punt de vista material resultava més vulnerable i
que, a més permetia una presència en tot el territori, ja que no hi havia poble ni veïnat sense
església, ermita, santuari o monestir» (pàg. 374). L’objectiu era, segons aquest autor,
«obtenir el poder social necessari per implantar la tan predicada revolució comunista
llibertària, el comunisme àcrata». La història es repeteix. L’Església continua sent vulnerable.
Em sorprèn que no es demani el mateix i amb la mateixa insistència al capital i a l’exèrcit,
tan ben tractats per l’esquerra i per la dreta. N’hi ha prou de veure el rescat dels bancs,
l’increment dels rics i el capítol dels pressupostos. Em sorprèn que els poders públics facin
tan poc en aquest camp. Si són incapaços de tornar els papers de Salamanca, com es
poden obtenir d’ells decisions que afectin les víctimes? Tots els partits polítics han demanat
perdó per la violència extrema en aquesta època? Tots ells s’han distanciat de la dictadura?
Un cop l’Església demani perdó, cosa que ha fet tímidament alguna vegada, el problema de
les víctimes continua vigent. Els poders públics fan alguna cosa en aquest sentit sense caure
en el sectarisme? Una ferida que no cicatritza roman oberta i fa mal. Som en aquest punt.
Mentre hi hagi vencedors i vençuts no hi haurà reconciliació, que és la medecina que
necessitem.
Lluís Serra Llansana

L’aplicació de la Regla de Sant Benet
per assolir una bona direcció a les empreses
Els dies 24 i 25 d’octubre tindran lloc a Montserrat unes
jornades de desenvolupament en direcció i lideratge, impartides
per monjos i laics
“Conscients de la importància que han de tenir els valors a la nostra societat, les
organitzacions que aconsegueixen arrelar valors sòlids estan en disposició d’incrementar els
seus nivells d’eficiència i d’excel·lència”
Montserrat, octubre de 2013. Montserrat ofereix, els dies 24 i
25 d’octubre, un espai de reflexió adreçat a persones amb
responsabilitat directiva i de lideratge -empresaris,
emprenedors, directors funcionals i directors generals- per
millorar les habilitats de lideratge i per aprofundir en
l’autoconeixement, a través de l’estudi de la Regla de Sant
Benet. Fent servir aquest document com a fil conductor, que
dirigeix els monestirs benedictins de tot el món des del segle
VI, el qual harmonitza la vida quotidiana amb la vida
espiritual, i que constitueix també un model d’èxit organitzatiu,
les Jornades Valors i lideratge. La Regla de Sant Benet, un
camí per a una bona direcció pretenen abordar la doble
vessant cognitiva-racional, d’una banda, i anímica-espiritual,
d’una altra.
Aquestes jornades sobre Valors i lideratge compten amb un
programa dissenyat amb l’objectiu d’aportar als participants
els mitjans necessaris per reflexionar sobre la missió i la raó
de ser com a directius, prendre consciència d’aspectes de
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vital importància per poder liderar amb el millor que tenen, tècniques per millorar
competències i habilitats directives, determinar les fortaleses i febleses del govern corporatiu
de l’empresa o l’àrea de gestió mitjançant l’anàlisi de la Regla de Sant Benet, i definir el camí
a seguir per millorar el propi govern corporatiu.
Aspectes com la humilitat, l’obediència, el silenci, l’amor, l’oració, la lectura i el treball són la
base sobre la qual s’articula l’orde benedictí. La Regla de Sant Benet, directe i concisa, és
totalment interpretable en clau d’empresa, si es fa un paral·lelisme amb les organitzacions
actuals. En aquestes jornades s’analitzarà aquest document, com proposa l’organització del
temps i de l’espai, com configura i què caracteritza la seva cultura, la forma com treballa la
socialització interna, la integració i la seva adaptació. Al costat de persones que la tenen
com a guia de la seva vida, a les jornades s’extrauran factors de lideratge, d’organització
corporativa i valors que serveixen també en la gestió de les empreses. Utilitzant el model de
la Regla, els participants descobriran els elements necessaris per a posar en marxa un
model corporatiu que duri i que tingui èxit.
Els monjos Ignasi M. Fossas i Manel Gasch, prior i majordom-administrador,
respectivament, de la comunitat benedictina de Montserrat, conjuntament amb professionals
del món de l’empresa i la consultoria –Albert Arqued, de l’empresa Sede XXI; i Ignasi
Sayol, enginyer de CTC Externalización- han dissenyat i impartiran les jornades Valors i
lideratge, amb l’objectiu d’aprofundir en la funció de dirigir, dirigir-se i liderar.
El programa de les jornades es pot consultar a través de l’enllaç
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/valors.pdf.

Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre
VIURE L’ACCIÓ SOCIAL AMB ESPERIT
Des de fa anys diverses
entitats d’església amb
forta vocació d’acció
social, venim compartint
les nostres experiències,
inquietuds
i
anhels.
Enguany
hem
estat
reflexionant sobre la
importància de viure el
nostre compromís amb
fondària espiritual, conscients que això reverteix en benefici de les persones ateses a les
nostres entitats. En aquesta jornada volem compartir i concretar el que hem estat treballant
al respecte al llarg del curs.
LLOC DE LA TROBADA
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge
c/ Ermita 65-67. Hospitalet de Llobregat (davant del Centre d’Estudis Joan XXIII)
COM ARRIBAR: Metro L-I (vermella) Parada: Bellvitge
INSCRIPCIÓ Preu: 5 euros
PER INSCRIURE`S: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net amb aquestes
dades: Nom i cognom, Correu electrònic, Entitat a la que pertanyo, Nom del taller en que
voldria participar
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PROGRAMA i HORARI
9:30h
Arribada. Acollida
10h
Pregària (preparada per la Fundació “La Vinya”)
10:30h
Presentació del treball realitzat aquest curs
Presentació de la jornada i dels tallers
11h
Tallers (a escollir-ne un per participar-hi)
Taller-1: “¿Què és allò que configura a les nostres entitats com a “entitats
cristianes?”
Taller-2: “Fer-nos propers als més pobres: ¿una qüestió de caritat o de
justícia?”
Taller-3: “Rutes pràctiques per viure l’espiritualitat al cor de l’acció social”
12h
Descans. Café.
12:30h
Posada en comú del treball dels tallers
13h
Breu presentació del treball-estudi: “Les accions socials d’església a la nostra
societat”
13:30h
Comiat
ORGANITZA: Xarxa d’Entitats Socials d’Església
INFORMACIÓ: cmarcet@jesuites.net

Agenda URC 2013-2014
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