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EDITORIAL

El mes de setembre indica el començament d�un nou període vi-
tal tant en l�àmbit personal com social. No solament la gent d�escola
�alumnat i professorat�  programa el nou curs i fa plans de futur a
curt o a mitjà termini: tots vivim aquest mes amb consciència de nove-
tat en la vida quotidiana. Però cal tenir en compte que la vida és pro-
cés, itinerari, i que mai no es comença de zero. Cal fer el pas oportú
perquè els plantejaments anteriors o les fites assolides no quedin en
el buit.

Amb aquesta perspectiva d�itinerari recuperem una de les línies ober-
tes a les diòcesis de la Tarraconense, el document dels bisbes Creure
en l�Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor. En el punt 5 d�aquest docu-
ment �«En estat de missió»� els bisbes constaten l�allunyament de
l�home d�avui del que suposa una antropologia cristiana nascuda de
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la fe: Estem �davant un allunya-
ment cada vegada més radical de la
fe i de l�antropologia cristiana. Més
aviat pensaríem en aquell gran in-
terrogant amb el qual, als primers
anys quaranta del segle vintè, els sa-
cerdots Godin i Daniel van sacsejar
l�opinió catòlica: La France, pays de
mission? Era, certament, la intuïció
precoç d�un procés que no ha parat
d�estendre�s a tots els pobles
d�Europa, encara que de manera
desigual.

Fan una crida a viure la fe amb
sentit de nova evangelització: ¿No
és aquesta també, amb totes les
matisacions que calgui, la situació
religiosa de la societat catalana? ¿I
no està demanant del conjunt de
totes les nostres Esglésies particulars
que orientin la seva acció amb sen-
tit i visió de nova evangelització?

Però cal posar fil a l�agulla i con-
cretar. Com aterrar aquesta crida a
les esglésies particulars?

L�església és comunitat d�homes
i dones batejats animats pel ma-

teix Esperit (1Co 12,7,13; Rm 8,9).
Des del Concili Vaticà II l�Església
no és concebuda ja com a una
piràmide en la qual uns �els cler-
gues� en són «responsables» i al-
tres �els laics� som «col·la-
boradors», sinó com una comunitat,
una família, que es construeix des
de la coresponsabilitat coresponsabilitat coresponsabilitat coresponsabilitat coresponsabilitat i l�espe-
cificitat de carismes. Assumir
aquesta coresponsabilitat/especifi-
citat ens demana programar pas-
ses concretes de diàleg i d�articu-
lació.

Diàleg i articulació, d�una ban-
da, entre les diferents entitats laï-
cals diocesanes i/o interdiocesa-
nes. Ens hem d�asseure a la ma-
teixa taula, cal una coordinació
convenient, tot conservant el ca-
ràcter propi de cada entitat (CV II,
AA, 23).

També amb els diferents refe-
rents de la jerarquia cal obrir ca-
mins vers una coresponsabilitat
real, no tan sols de col·laboració,
pel que fa a la tasca d�evangelit-

zació, ja que es completen mútu-
ament l�apostolat dels laics i el
ministeri pastoral (CV II, AA, 6).

Per a aprofundir en la consci-
ència d�Església particular, dioce-
sana, que assumeix els reptes que
el nostre entorn ens presenta
avui �ben diferents dels d�un
temps no llunyà� i que comu-
nitàriament i fraternalment es
pregunta com orientar l�acció
amb sentit i visió de nova evan-
gelització, cal un plantejament
des de la unitat la unitat la unitat la unitat la unitat per a fer efecti-
va la resposta �l�actuació� des
de la diversitatla diversitatla diversitatla diversitatla diversitat.

Ens cal fer aquestes passes per-
què les propostes dels bisbes de la
Tarraconense no es quedin en això,
en propostes. Hi ha moltes perso-
nes i molts grups amb voluntat de
fer camí en línia d�unitat corres-
ponsable des de la pròpia especi-
ficitat. ¿Sabrem fer, a temps, les
passes que responsablement ens
pertoca a cadascú?

C. G.C. G.C. G.C. G.C. G.

RECÉS D�INICI
DE CURS

La Junta ha començat el curs
2007-08, com cada any, amb un
recés. La novetat ha estat que, en-
guany, les entitat del Fòrum han
estat convidades a participar-hi.
Ens hem trobat 41 persones (de
disset entitats) i alguns més han
quedat sense poder-s�hi incorpo-
rar tot i desitjar-ho. El límit de qua-
ranta places ens ha estat donat per
la capacitat del monestir de
Valldonzella, lloc on ens hem tro-
bat.

La pregària, la reflexió conjun-
ta i el fet de poder compartir entre
tots sobre la conferència del Dr.

Armando Pego: «El grup com a
espai comunitari» ha estat una ex-
periència valorada molt positiva-
ment per tots.

LES TASQUES
D�AQUEST TRIMES-
TRE

Assemblea ordinària
Tenim a l�horitzó la propera as-

semblea i preparar-la serà la tasca
fonamental d�aquest trimestre.

Volem que sigui:
� Participativa,Participativa,Participativa,Participativa,Participativa, o sigui, pre-

parada i viscuda per tots.
� Vital i renovadoraVital i renovadoraVital i renovadoraVital i renovadoraVital i renovadora, és a

dir, que ens obri horitzons i

ens «remogui» una mica (o
molt).

Aviat us comunicarem com fer
camí de preparació conjunt.

Estatuts
Com ja sabeu, estem elaborant

una proposta de revisió dels ac-
tuals estatuts. El temps passa i ens
hem de posar al dia contínua-
ment. En el seu moment us pre-
sentarem l�esborrany per treballar-
lo i debatre�l en una propera as-
semblea extraordinària.

Directori
Estem renovant el directori: hi

ha entitats noves que s�hi han
d�afegir, alguna que ja no hi és,
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altres que ara tenen web o adre-
ça electrònica�; són novetats
que s�han de recollir i donar a co-
nèixer.

Aquesta tasca ens està resul-
tant una mica difícil. Comptem
amb la col·laboració de tots per a
avançar en aquesta tasca que re-
dundarà en bé de tot el Fòrum.

Trobades amb les
entitats de les diòce-
sis de Sant Feliu i de
Terrassa

Tenim programades visites a
les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu
amb les organitzacions catòliques
d�aquests bisbats.

Fòrum
Continuarem amb la publicació

del butlletí Fòrum. Aquest trimes-
tre en sortiran dos números.

ATENCIÓ PASTORAL
A LES FAMÍLIES

El Pla Pastoral de l�Arxidiòcesi
de Barcelona proposa com un dels

temes d�acció prioritària l�atenció
pastoral a les famílies. El Sr. Arque-
bisbe, en presentar l�esmentat Pla,
exposa els motius d�aquest objec-
tiu: La familia s�ha anat buidant del

contingut religiós i cristià que ha
tingut. Avui, freqüentment, la fa-
mília no és una escola de fe sinó
un lloc on es transmet de pares a
fills indiferència i silenci religiós. I

ENTITATS DEL FÒ-
RUM DE LES ORGA-
NITZACIONS CATÒLI-
QUES D�ADULTS

Són finalitats del Fòrum respecte
a les entitats membres:
� Promoure la participació de les

organitzacions catòl iques
d�adults en la pastoral de con-
junt de la diòcesi.

� Procurar el coneixement mutu i
la col·laboració entre elles.

� Informar-les i decidir possibles
actuacions comunes.
Podeu consultar en el directori,

les organitzacions adherides.

El campanar de l�església de
Santa Maria del conjunt de les
esglésies visigòticoromàniques

de Terrassa.
[Foto © Josep Nuet Badia]

http://www.arqbcn.org/admin/Home/docs_delegacions/FOCA%20%20Directori%202007-09-04a.pdf
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continua més endavant: Avui és
molt necessària l�atenció pastoral
als matrimonis i a les famílies per
tal que tots els seus membres vis-
quin plenament la vocació d�espo-
sos, de pares, de fills, de germans
en un clima d�amor i d�harmonia.
En el si del matrimoni i de la famí-
lia es teixeix una xarxa de relaci-
ons interpersonals mitjançant les
quals tota persona és introduïda
en la família humana i en la famí-
lia de Déu que és l�Església.

Per aconseguir els objectius del
Pla Pastoral és necessari un pro-
cés de mentalització i de reflexió.
Mentalització perquè el Pla no
consisteix en l�aplicació d�un con-
junt de fórmules màgiques;
aquestes no existeixen en l�acció
pastoral. Si els pastors de les co-
munitats cristianes no creuen en el
Pla Pastoral, si no fan un procés de
comprensió personal dels objec-
tius, aquests poden restar lletra
morta. En segon lloc cal fer un pro-
cés de reflexió sobre els mitjans a
emprar i en quines realitats con-
cretes ha d�incidir perquè sigui un
ajut a les famílies, a la seva vida,
il·lumini els seus problemes i reali-
tats, perquè s�afermi la vida fami-
liar i sigui transmissora de la fe.

L�aplicació del Pla Pastoral no
pertany només als responsables
de les parròquies, proposa línies
d�acció, quins aspectes són més
necessaris� Però és clar que la
pastoral de la família no es farà
sense les famílies, sense els seus
destinataris. Les famílies no són
subjectes passius, sinó actius.

El primer any de treball d�apli-
cació del Pla Pastoral s�ha centrat
especialment en les orientacions
que fan referència a la necessitat
d�oferir una preparació als joves
que volen contreure matrimoni.
També en la necessitat de fomen-
tar la creació de grups de matri-
monis acollidors, és a dir, dels qui
acullen els promesos tot establint
amb ells un diàleg de preparació
al matrimoni. Un altre aspecte del
treball ha estat intentar potenciar
els grups d�amistat amb la finali-
tat que els sigui un ajut per a viu-
re l�espiritualitat conjugal.

El Pla Pastoral recomana, per a
aconseguir més eficaçment els
objectius, que hi hagi una estreta
col·laboració entre les diverses de-
legacions diocesanes. Per aquest
motiu, s�ha establert una col·-
laboració amb la Delegació de
Catequesi, amb l�edició de diver-

sos materials per a fomentar el di-
àleg entre pares i fills amb vista a
facilitar la transmissió de la fe.

La Delegació de Pastoral Fami-
liar ha editat també diversos ma-
terials. Temes de catequesi famili-
ar  tals com La vida de família en-
comana la fe. Fullets destinats als
promesos per a ajudar-los a pre-
parar la celebració del matrimo-
ni. L�edició d�un Full mensual ano-
menat Problemàtica Viva que ofe-
reix la possibilitat de reflexionar,
des de la perspectiva cristiana, so-
bre temes diversos de la vida de
cada dia. Aquesta publicació es
pot trobar a través d�Internet.

Els objectius prioritaris del Pla
Pastoral són un projecte d�una du-
rada de tres anys. Resten encara
dos anys de treball per a anar sen-
sibilitzant, aprofundint i actuant
en camps potser difícils però ne-
cessaris, com és el d�intentar una
pastoral per a famílies emigrants.

L�acció pastoral és un treball
lent, que implica esforços, imagi-
nació, recerca de nous camins que
s�adaptin a les mentalitats actuals,
però que demanen també la pre-
gària, tal com diu sant Pau: «Un
sembra, un altre rega, però és Déu
qui fa créixer» (cf. 1Co 3,6).

L�ASSEMBLEA ECU-
MÈNICA EUROPEA
DE SIBIU (ROMANIA)

Oferim als nostres lectors dos
articles escrits per Mn. Antoni
Matabosch i publicats al diari
barceloní La Vanguardia, els dies
2 i 9 de setembre de 2007, sobre
aquesta Assemblea Ecumènica
Europea celebrada a la ciutat ro-
manesa de Sibiu.

El text està reproduit igual com
va ser publicat a l�esmentat diari
en llengua castellana.

Cumbre ecumenica europea

La cita es en Sibiu, la ciudad ru-
mana con episcopados orto-
doxo, católico y luterano.

Desde la Reforma protestante
del siglo XVI los cristianos de las
diferentes confesiones de Europa
no se habían encontrado para dia-
logar y trabajar a favor de la uni-
dad hasta que se iniciaron las
Asambleas Ecuménicas Europeas
en 1989. Durante más de 450
años los cristianos europeos hemos
vivido, en conjunto, de espaldas

unos a otros. El mérito del
reencuentro debe atribuirse al
empeño de la Conferencia de Igle-
sias Europeas (que reúne 130 con-
fesiones protestantes, anglicanas y
ortodoxas) y al Consejo de Confe-
rencias Episcopales Europeas que
agrupa 34 conferencias epis-
copales. En aquel momento esta-
ban presididas por el cardenal
Martini y el actual Patriarca de
Moscú, Alexis II. En la actualidad
los presidentes son el cardenal
Peter Erdo, de Budapest, y el pas-
tor Jean-Arnold de Clermont. La
Iglesia católica participa plena-

http://www.arconet.es/familia/Catalan/203PV%20nova%20epoca.html
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alemán, húngaro, gitano y judío,
como queda reflejado en el triple
nombre de la ciudad: Sibiu
(rumano), Hermannstadt (alemán)
y Nagyszeben (húngaro). Una ciu-
dad realmente ecuménica.

La asamblea de Sibiu ha sido
preparada concienzudamente en
unos encuentros previos en Roma,
en enero del 2006, en Wittenberg,
en febrero del 2007 y en los últi-
mos meses a nivel local. Esta vez
el tema escogido es «La luz de Cris-
to ilumina a todos los humanos.
Esperanza de renovación y unidad
en Europa». Con ello se pretende
un doble objetivo: reencontrar jun-
tos en Cristo una nueva luz en el
camino de reconciliación entre los
cristianos de Europa y redescubrir
el don de la luz que es el Evange-
lio de Cristo para la Europa de hoy.

Ecumenismo pacificador

Concluye el encuentro euro-
peo entre cristianos de las diver-
sas confesiones cristianas

Desde el pasado martes hasta
hoy domingo se ha celebrado en
Sibiu (Rumanía) la III Asamblea
Ecuménica Europea con más de
2.500 participantes, de los cuales
1500 son delegados oficiales de
todos los países de Europa, y en-
tre ellos unos cuarenta son espa-
ñoles. Participan cristianos a todos
los niveles, desde el Patriarca
Bartolomé de Constantinopla has-
ta metropolitanos, obispos, teólo-
gos, laicos y laicas. Forman un plu-
ral y variopinto acontecimiento lle-
no de viveza y color. La asamblea
empezó con un acto de bienveni-

mente en las Asambleas Europeas.
Las Asambleas del Consejo Mun-
dial de Iglesias asisten solamente
como observadoras.

La primera asamblea tuvo lugar
en Basilea (Suiza) en 1989, pocos
meses antes de la caída del muro
de Berlín. Los 700 delegados ofi-
ciales de las Iglesias aprobaron un
magnífico documento sobre justi-
cia, paz y ecología, en el que se
recogía una profunda reflexión
sobre estos temas y se proponían
compromisos prácticos para el fu-
turo de Europa.

La segunda asamblea se cele-
bró en Graz (Austria) en 1997 y se
reflexionó sobre la reconciliación.
Los delegados se propusieron dar
una respuesta esperanzada a los
desafíos del final de siglo y de
milenio. Se abogó por una recon-
ciliación con Dios, entre las igle-
sias, religiones y culturas, sectores
sociales, pueblos y naciones de
Europa, con la naturaleza y con
otros continentes del mundo. Se
pusieron de manifiesto los proble-
mas que la caída del comunismo
creó o puso de manifiesto; no fue
posible, por ejemplo, un encuen-
tro de Juan Pablo II con los patriar-
cas de Constantinopla y Moscú. A
partir del positivo clima creado por
estas asambleas, las comunidades
cristianas de Europa redactaron
una carta Ecuménica que quería
impulsar y estrechar los lazos en-
tre todos los cristianos de nuestro
continente.

La tercera asamblea empezará
el martes en Sibiu (Rumanía). La
primera asamblea tuvo lugar en
una ciudad de mayoría protestan-
te, la segunda en una de mayoría
católica y esta tercera en una de
mayoría ortodoxa, aunque tiene
minorías católicas y protestantes.
Sibiu es sede de tres obispados
(ortodoxo, católico y luterano). Al
lado de la población rumana, tie-
ne importantes grupos de origen
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da en la plaza Mayor en la que in-
tervino de forma vibrante el carde-
nal Kasper y en la que se leyó, en-
tre otros, un positivo mensaje del
Papa.

El país de acogida, Rumanía, se
encuentra en un momento de gran
esfuerzo de desarrollo y cambio. Ha
entrado este año en la Unión Euro-
pea y posee una gran tradición cul-
tural, monumental y religiosa. Los
monasterios ortodoxos de
Moldavia, declarados monumentos
de la humanidad por la Unesco,
expresan muy bien la fuerza cultu-
ral y religiosa de este país, de ma-
yoría ortodoxa, con fuertes mino-
rías católicas y protestantes, muy
religioso a pesar de la fuerte perse-
cución religiosa comunista. Su Igle-
sia ortodoxa se encuentra en el de-
licado momento de que el Santo
Sínodo elija a partir del próximo día
12 al sucesor del Patriarca Teoctist.
La ciudad de Sibiu, en Transilvania,
capital de la Cultura Europea este
año, con un espléndido casco me-
dieval, es un buen lugar para ejer-
cer el ecumenismo europeo.

El lema de la asamblea gira en
torno a la creencia cristiana de que
Cristo, es, debe ser, la luz de todo
lo creado: de la Iglesia, de Europa
y del mundo entero. En la gran
tienda de circo donde se celebran
las plenarias, ha ido creciendo el
climax cristiano, espiritual y ecu-
ménico. Destaca el testimonio per-
sonal de un sacerdote armenio
sobre su conversión a la luz de Cris-
to y la alocución de Andrea
Riccardi (Comunidad San Egidio)
que de forma vibrante y clara (fue
el más aplaudido de todos los ora-
dores) exhortó a los europeos, en
especial a los cristianos, a asumir
su responsabilidad respecto del
mundo entero. �Los estados euro-
peos �dijo� se perderán si viven
aislados. La unificación europea
no es una burocracia o una cons-
trucción sin alma. Hay una relación
profunda, misteriosa, entre la paz
y la unidad de los cristianos, la paz
del mundo y su unidad. Los cris-
tianos europeos tienen una res-
ponsabilidad sobre la paz en el
mundo. Europa y África tienen un

destino común. Una Europa que
no viva encerrada en sí misma no
puede olvidar África... Europa no
es lo que fue, pero puede ser me-
jor de aquélla que fue para sí mis-
ma y para los demás�.

El ambiente ha sido de oración,
de ricas relaciones personales, de
información, discusión. El miérco-
les se trató sobre �La luz de Cristo
ilumina a la Iglesia � (en la unidad,
la espiritualidad y el testimonio).
El jueves, sobre �Cristo ilumina
Europa�. El presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durão
Barroso, afirmó la necesidad de
restablecer la unidad cristiana a fin
de dar un alma a Europa.

También se insistió en trabajar
conjuntamente y con más intensi-
dad en el diálogo y la colaboración
con otras religiones. En Sibiu no
se ha tratado tanto de buscar
acuerdos sobre cuestiones que di-
viden como de reflexionar, rezar y
actuar juntos ante los actuales de-
safíos europeos.

Mn. Antoni MataboschMn. Antoni MataboschMn. Antoni MataboschMn. Antoni MataboschMn. Antoni Matabosch

LA LOE: ASPECTES
NOUS DE LA LLEI
D�EDUCACIÓ

Als centres educatius es comen-
çarà a aplicar la LOE (Llei d�Orde-
nació de l�Ensenyament) a partir
del curs 2007-08 en el cicle inicial
de l�educació primària i primer i
tercer cursos de l�educació secun-
dària. Progressivament s�anirà im-
plementant a tots els nivells en els
propers anys. Hi ha algunes nove-
tats a destacar en aquesta nova llei.
En termes generals es pot afirmar
que hi ha un reforçament del con-

cepte d�educar, en sentit ampli, és
a dir, donar eines als alumnes per
a créixer i poder desenvolupar-se
com a persones, ciutadans i col·la-
boradors en el progrés humà.

En el terreny més pràctic, algu-
nes novetats són la implantació de
la «tercera hora» de castellà a pri-
mària, l�increment d�una hora
lectiva més a cada curs de secun-
dària, on els alumnes assistiran a
un total de 30 hores setmanals de
classe, l�ús de la llengua estrange-
ra en àrees no lingüístiques �per
exemple, impartir les classes d�edu-
cació física, socials o matemàtiques
en anglès segons les possibilitats

dels centres� i la creació d�una
nova àrea d�educació per a la ciu-
tadania, que s�impartirà en un dels
dos cursos del cicle superior de
primària i en alguns cursos de se-
cundària, segons la distribució
curricular de cada centre.

Els eixos principals de la nova
llei d�educació són:

LLLLL�atenció a la diversitat.�atenció a la diversitat.�atenció a la diversitat.�atenció a la diversitat.�atenció a la diversitat. Da-
vant la gran varietat de nivells, in-
teressos, motivacions i capacitats
dels alumnes, es crea les USEE: Uni-
tats de Suport a l�Educació Especi-
al per a atendre les necessitats edu-
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catives de tots els alumnes, inclo-
ent-hi la realitat cada vegada més
freqüent d�aquells alumnes d�in-
corporació tardana per motius per-
sonals i familiars.

LLLLL�autonomia dels centres.�autonomia dels centres.�autonomia dels centres.�autonomia dels centres.�autonomia dels centres.
Pel que fa a l�organització interna
i curricular, es potencien els pro-
jectes didàctics dels centres en
l�àmbit pedagògic, curricular i un
marc d�experimentació dins dels
termes fixats per l�administració.

Es fomenten els processos de
mediació escolarmediació escolarmediació escolarmediació escolarmediació escolar per implicar
diferents agents en les diverses pro-
blemàtiques socials i personals que
vivim als centres escolars i que ex-
cedeixen les possibilitats del do-
cent i requereixen l�ajut d�especi-
alistes psicopedagogs, assistents
socials, etc.

Una peça clau del nou sistema
educatiu continua essent la forforforforfor-----
mació del professorat i la parmació del professorat i la parmació del professorat i la parmació del professorat i la parmació del professorat i la par-----
ticipació dels pares i mares aticipació dels pares i mares aticipació dels pares i mares aticipació dels pares i mares aticipació dels pares i mares a
través de l�AMPtravés de l�AMPtravés de l�AMPtravés de l�AMPtravés de l�AMPAAAAA. Es reforça el
poder i la col·legialitat de treball
que es vehicula a través del Con-
sell Escolar, amb representants dels
diversos àmbits de la comunitat
educativa: alumnes, pares i mares
i  professors.

Els alumnes en acabar cada eta-
pa educativa obligatòria han d�as-
solir les competències bàsiquescompetències bàsiquescompetències bàsiquescompetències bàsiquescompetències bàsiques
i els objectius curricularsi els objectius curricularsi els objectius curricularsi els objectius curricularsi els objectius curriculars. És in-
teressant destacar que les compe-
tències bàsiques van orientades al
creixement harmònic i autònom
dels alumnes en els següents eixos:
comunicació lingüística,
audiovisual, artística i cultural; ad-
quisició de metodologia en el trac-
tament de la informació i compe-
tència digital, les matemàtiques i
en tot moment aprendre a apren-
dre; el desenvolupament personal
amb autonomia i iniciativa; conviu-

re i habitar el món amb el conei-
xement i interacció amb el món fí-
sic, social i ciutadà.

� A l�etapa d�educació secun-
dària s�introdueixen les matèries
comunes, optatives i específiques.
A partir de 3r d�ESO hi ha la possi-
bilitat de fer Programes de Diver-
sificació Curricular per a  atendre
la diversitat de l�alumnat. El quart
curs de l�ESO té un caràcter orienta-
dor cap a l�educació postobligatòria
(batxillerat i cicles formatius) o la
incorporació al món laboral. Es cre-
en els Programes de Qualifica-Programes de Qualifica-Programes de Qualifica-Programes de Qualifica-Programes de Qualifica-
ció Professional Inicialció Professional Inicialció Professional Inicialció Professional Inicialció Professional Inicial (PQP)
dirigits a alumnes majors de setze
anys que no han obtingut el títol
de Graduat d�Educació Secundà-
ria (GES). Excepcionalment podran

accedir-hi els alumnes de quinze
anys que han repetit 2n d�ESO i no
poden accedir a 3r d�ESO. Es trac-
ta d�uns mòduls d�ensenyament
específics de perfil professional
que donaran eines per a la intro-
ducció en el món laboral dels
alumnes segons les seves necessi-
tats i capacitats personals.

� Es manté l�avaluació col·-manté l�avaluació col·-manté l�avaluació col·-manté l�avaluació col·-manté l�avaluació col·-
legiadalegiadalegiadalegiadalegiada de tot l�equip docent i la
repetició de curs amb més de dues
matèries suspeses. A cada etapa es
podrà repetir com a màxim dos
anys.

� LLLLL�àrea de religió�àrea de religió�àrea de religió�àrea de religió�àrea de religió serà
d�oferta obligada per als centres i
d�opció voluntària per a aquells
alumnes que ho desitgin i serà ava-
luable com les altres matèries. No
comptarà en les puntuacions glo-
bals en les convocatòries en què
han d�entrar en concurrència els
expedients acadèmics per tal de
garantir el principi d�igualtat i de
lliure concurrència de tot l�alum-
nat. A secundària els alumnes que
hagin optat pels ensenyaments de
religió podran escollir entre religió
catòlica, confessions religioses que
disposen d�acords internacionals
en matèria educativa o l�ensenya-
ment d�història i cultura de les re-
ligions.

En els propers cursos s�aniran
publicant les noves disposicions en
matèria educativa. Cal que tots els
centres escolars, mestres i profes-
sors, esmercem els millors esforços
per aconseguir bons resultats en la
nova proposta de llei educativa.
Com afirma Henry Adams, «un
mestre tendeix a l�eternitat, ja que
no sap mai quan s�aturarà la seva
influència», quina responsabilitat
més gran!

Moviment Cristià
de Mestres i Professors
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EL GRUP COM A ES-
PAI COMUNITARI

Una de les preguntes bàsiques
que contínuament ens plantegem,
sense obtenir respostes gaire sa-
tisfactòries, té relació amb les nos-
tres actituds davant dels reptes
que, com a cristians, ens proposa
un model de societat pluricultural;
és a dir, com poder viure alhora
com a ciutadà d�una democràcia
occidental i com a cristià europeu
des de la seva experiència quoti-
diana.

Vivim en un ambient que un
sociòleg com Zygmunt Baumann
ha definit amb el terme de «mo-
dernitat líquida». El nostre és un
temps d�incerteses i, sobretot,
d�acceleració dels canvis que han
convertit les nostres relacions per-
sonals i socials en lligams molt
menys estrets que abans. La neces-
sitat de no quedar endarrerits, fora
del mercat de consum que pertot
arreu ens envolta, ha repercutit
molt negativament en la tasca no
tan sols de formar i mantenir una
identitat sinó de ser respectats i
estimats per ser com som i, més
encara, el que som.

Respondre a tots aquests inter-
rogants derivats d�un model de
societat, en el qual potser no ens
sentim còmodes, tot i ser-ne mem-
bres que volen responsabilitzar-
se�n, ha de traduir-se �és el meu
parer� no en l�acció per l�acció
sinó en una proximitat, humana-
ment càlida, amb les complexes
realitats en les quals, com a laics,
estem cridats a participar, i no úni-
cament a ser-hi o a deixar-nos de-
vorar per elles.

És evident que sols i aïllats no
podem viure la nostra fe, ni tan
sols conservar-la, però també cal
interrogar-se sobre els nostres ob-
jectius i, també, sobre quina imat-
ge d�Església donem, com a as-

semblea de persones transforma-
des per la resurrecció de Crist. No
l�Església solament com a corpo-
ració, com a grup, sinó com a lloc
des del qual donem un testimoni
personal i singular de la nostra fe.
L�experiència ens diu que molts de
nosaltres no volem que es com-
prenguin i s�acompanyin els nos-
tres dubtes sinó que, com que som
molt exigents, volem que els que
s�apropen a nosaltres se�n facin
càrrec i els visquin des de dins. En
comprendre�ns, assumeixen també
la comprensió dels nostres parà-
metres d�actuació.

En síntesi: Jesús de Natzaret co-
mençava per mirar cada persona
als ulls, per deixar-se interpel·lar per
les seves necessitats i per allò que
anava buscant. I en això ens toca
imitar-lo, tant  enfora com endins
dels nostres grups, no en un sentit
reflexiu (la meva «secta») sinó re-
cíproc (els meus «germans»). Be-
net XVI ha dit amb molt d�encert
que els amics els escollim nosal-
tres, però els germans ens els tro-
bem donats per Déu mateix. Con-
vé no oblidar-se�n, perquè molts
malentesos en les comunitats ecle-
sials i fins i tot en el conjunt de l�Es-
glésia potser procedeix de no ac-
ceptar la radical diversitat de grups
i persones, amb la consegüent con-
fusió pel que fa a la font de la uni-
tat.

Reptes i realitats del
testimoni cristià laic

M�agradaria treure�n algunes
conclusions, des de les quals po-
der obrir el diàleg:

A) Els nostres grups no ens do-
nen respostes i, paradoxalment,
estan contínuament produint o
procurant produir respostes, tot i
que siguin parcials o humils. Per
tant, crec que un primer pas seria
preguntar-se si ens sabem qüesti-

onar. I saber-se qüestionar vol dir
saber escoltar, estar disposat a es-
coltar. No es tracta tant de recollir
informació per plantejar possibili-
tats d�acció com preparar-se a ac-
ceptar el que se�ns diu des de les
realitats del qui parla. Mai l�inter-
rogatori ni tampoc l�actitud con-
descendent de «digues el que
vulguis, que jo t�escolto, però tinc
tot això molt superat, perquè jo,
jo, jo, ja havia fet, pensat, analit-
zat o me n�havia adonat� Les co-
ses es fan així i d�aquesta altra
manera». Cal posar-se en la situa-
ció de l�interlocutor.

Saber escoltar, doncs, no és so-
lament deixar que l�altre s�expliqui
i se senti acollit. Saber escoltar su-
posa començar un camí en com-
panyia de l�altre. Escoltar i acom-
panyar és un risc molt gran, per-
què, a més d�una responsabilitat,
compromet a un mateix. Obliga a
sortir amb l�altre i estar disposat a
deixar-se interpel·lar, però també
a ésser il·luminat per l�acompa-
nyat.

Hem de substituir una relació
en certa mesura jeràrquica �el que
ja sap guia el que encara no sap�
per una altra de més planera �amb-
dues persones caminen juntes.
Tampoc no vol dir, com per desgrà-
cia ha succeït moltes vegades en
els últims trenta anys, que dos cecs
caminin junts o que el qui és cec
guiï el que no ho és, destruint tots
dos la possibilitat de portar a ter-
me una relació autèntica.

Dues persones es posen en mar-
xa i ningú no té cap seguretat: pri-

La necessitat de no quedar
endarrerits, fora del mercat de

consum que pertot arreu ens
envolta, ha repercutit molt

negativament en la tasca no
tan sols de formar i mantenir
una identitat sinó de ser res-

pectats i estimats per ser com
som i, més encara, el que som.

[Foto © Josep Nuet Badia]
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mer, sobre si la relació serà fecun-
da (si no ho és, han d�evitar-se els
sords empipaments i els retrets
autojustificatoris); i segon, tampoc
no hi haurà seguretat sobre què
anirà sorgint en les successives fa-
ses del procés.

Un diàleg autèntic no consisteix
en pregunta-resposta o planteja-
ment�suggeriment. No es tracta
tan sols de proporcionar un bagat-
ge de doctrines o claus ideològi-
ques que permetin tenir ben orga-
nitzada la visió del món. És un di-
àleg a la recerca de sentits que fa-
cin possible les nostres eleccions.
Es tracta de promoure no la sophía
sinó la phronesis o saviesa pràcti-
ca que, en paraules de Paul
Ricoeur, «és un treball incessant
d�interpretació de l�acció i de si
mateix, en què es busca l�adequa-
ció entre allò que ens sembla el
millor per al conjunt de la nostra
vida i les eleccions preferents que
regeixen les nostres pràctiques».

B) Aquesta interpretació,
aquesta «prudència» basa els seus
criteris en l�Evangeli. Això vol dir
homes i dones de pregària, oberts
al misteri i atents a l�acció de l�Es-
perit. Conrear una vida interior in-
tensa. Buscar en si mateix no pres-
suposa una mera subjectivització
de l�experiència de fe, basada en
una vivència de l�autenticitat des-
connectada de la comunitat. Les
tensions i els objectius, a vegades
contraposats, no poden ser mini-
mitzats o simplement aparcats. Els
cristians estan cridats a sortir de si
mateixos, sense per això renunci-
ar a la seva autonomia. Ser com els
primers cristians, ciutadans d�un
món que ha començat a ser trans-
format. Com fer-ho? Això ja és una
reflexió de llarg abast.

Això exigeix, al meu parer, dues
condicions:

� Formació rigorosa doctri-Formació rigorosa doctri-Formació rigorosa doctri-Formació rigorosa doctri-Formació rigorosa doctri-
nal:nal:nal:nal:nal: tenir les idees clares sobre la

pròpia fe. Hi ha moltes coses que
són discutibles, però els principis
han d�ésser molt definits. Recordo
quan rebia catequesi de confirma-
ció a la parròquia amb quinze
anys. Moltes d�aquelles persones,
molt vàlides, estaven molt confo-
ses i projectaven sobre nosaltres els
seus dubtes amb temes i assump-
tes que, en aquella situació, no ens
interessaven, excedien les nostres
capacitats intel·lectuals, etc. Els
resultats els coneixem tots, perquè
ha estat un problema general.

� Màxima flexibilitat en laMàxima flexibilitat en laMàxima flexibilitat en laMàxima flexibilitat en laMàxima flexibilitat en la
praxi:praxi:praxi:praxi:praxi: en aquesta societat la no-
ció de pecat i de culpa ha desapa-
regut, substituïda pel «em trobo
bé» � «em trobo malament», «em
satisfà» � «no em satisfà». El que
no agrada se suprimeix, se silen-
cia. Tenim un exemple molt clar:
vivim en un país on hi ha un dels
millors serveis sanitaris del món,
però els malalts mentals gairebé
no reben altra atenció que la pal·-
liativa. En l�Església hi ha hagut
sectors que han preferit respondre
a aquesta situació amb la
culpabilització moral: sexual o so-
cial. En una societat de rerefons
encara catòlic i nominalment d�es-
querres, s�accepta millor la crítica
de la segona que la de la primera.
En tot cas, el fet és que, tot i que
una hi tingui més virtualitats pràc-
tiques, d�acord amb el seu com-
ponent profètic, poca influència
real hi acaben exercint ambdues.

C) Potser un dels grans reptes
és convertir els nostres grups en
espais comunitaris. És a dir, que no
tan sols hem de formar grups sinó
que també hem d�establir lligams
de comunitat, en un sentit, és clar,
més feble que el de les «comuni-
tats cristianes» habituals. Què vull
dir? Que els nostres grups han de
ser bàsicament oberts i acollidors
dels diversos nivells de compromís
dels seus membres. Tenim una tra-

dició, que no criticaré perquè té
elements molt positius, però que
és obvi que continua essent, en
molts aspectes, massa uniformado-
ra, massa «jeràrquica», amb uns
criteris d�acceptació a vegades rí-
gids, que no comprèn bé que el
nostre teixit associatiu no respon a
criteris preestablerts. Permeteu-me
ser provocatiu: els nostres grups no
poden semblar societats privades
amb uns requisits d�admissió. És fa
palès que no poden ésser ni socie-
tats anònimes �cosa en què tot-
hom està d�acord� ni tan sols soci-
etats limitades.

Això no obstant, el valor peda-
gògic de la iniciació té encara i sem-
pre tota la seva validesa, però el seu
sentit ha canviat molt. No vivim en
el món compacte, tot i ple de con-
tradiccions, de fa trenta anys. Te-
nim bosses grans d�immigrants.
Què han de fer? Formar els seus
grups a part? No volem la seva in-
tegració? Tenim pocs joves, però
les seves sensibilitats són més ma-
tisades d�allò que a primera vista
podem imaginar.

Una comunitat és un lloc de tro-
bada més que d�intercanvi, on tot-
hom pot sentir-se identificat. No un
lloc per a oferir identitats, sinó un
lloc per a construir una identitat de
comunió. A vegades sembla que els
nostres grups, perquè ningú no
s�enganyi, plantegen el que cadas-
cú ha de complir per a formar-ne
part: reunions, activitats, accions
col·lectives, etc. I que, a més a més,
van proposant unes claus d�inter-
pretació dels esdeveniments perso-
nals i de grup mitjançant els quals
cada membre pot saber si s�està
integrant o no, adquirint els trets
«fisonòmics» del grup.

Em recordo d�un grup en el qual
vaig participar amb objectius d�ac-
ció solidària. En conjunt érem sei-
xanta o setanta persones, que ens
repartíem en grupets de reflexió de
sis a vuit membres. El primer dia ens
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vam clavar un arrambatge. Un noi,
ple de bones intencions ens va dei-
xar clar a uns principiants que la
solidaritat començava per fer com
ell, perquè demanava amb la seva
promesa un crèdit per a comprar
el pis a un banc solidari. El paio
era economista d�una universitat
privada prestigiosa. N�hi havíem, si
més no, dos en aquell temps per
als quals el terme crèdit estava fóra
del nostre diccionari. Sis mesos
després quedàvem nou persones i
els responsables continuaven cul-
pant-nos de la nostra insolidaritat.
Finalment, tots els grups van tan-
car i suposo que amb amargor per
part dels responsables per no sen-
tir-se compresos.

Conclusió: un grup no és una
estructura sinó un conjunt de per-
sones, que tenen unes capacitats i
uns interessos comuns, però tam-
bé una individualitat, unes limita-
cions i, fins i tot, objectius i metes
íntimes. S�ha de tenir una extraor-
dinària prudència, a més de forma-
ció, per a fer compatibles totes
aquestes aspiracions amb l�ideal
comú que les hi reuneix. Com que,
vist així, pot fer por una responsa-
bilitat tal, davant una realitat tan
líquida, acostumem a refugiar-nos
en uns dissenys pastorals molt
macos que ens ajuden a mantenir
la distància i a dissenyar prè-
viament el món en el qual hem de
viure i participar.

Els responsables del grup no són
el capità del vaixell que ha de man-
tenir sempre la calma i la discipli-
na. Tothom ajuda a fer grup. El
grup es va creant entre tots plegats.
Anem fent grup. L�aspecte comu-
nitari es demostra caminant junts,
no obeint unes regles o complint
unes estratègies per més que esti-
guin consensuades pel grup. La
paraula clau, crec, és aprendre a
ESCOLTAR.

Què implica això per
als responsables?

Fugir d�extremismes que enco-
breixen temptacions autoritàries. A
«dreta» o a «esquerra», mai no se�n

El nostre és un temps d�incerteses i, sobretot, d�acceleració dels canvis que han convertit les nos-
tres relacions personals i socials en lligams molt menys estrets que abans. [Foto © Josep Nuet Badia]
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poden treure totes les conseqüèn-
cies, perquè no és possible ni tan
sols legítim. La radicalitat no ha de
ser pas extremista: anar a les arrels
és un programa de vida, no un pro-
grama d�acció sense res més. Ca-
dascú té tot el dret a pensar com
vulgui sobre objectius i mitjans, i
fins i tot a tenir les seves preocu-
pacions, polítiques, socials i fins i
tot espirituals, però no pot
conduir la gent, en nom de la seva
responsabilitat, per on no vol, sota
l�amenaça latent que qui no se-
gueix la línia «oficial» no hi té lloc.
Seria tornar al pitjor clericalisme.

Acceptar que el grup no és un
sagrament, és a dir, que té un ci-
cle: neix, creix i pot morir. Viure
sense angúnies la fi. Potser s�aca-
ba perquè es trenca la convivèn-
cia, perquè la gent deixa d�anar-
hi o, en el millor dels casos, per-
què una nova etapa en el procés
dels seus membres aconsella dis-
soldre el grup. No cal l�(auto)cul-
pabilització. Qüestionar-se, inda-
gar causes, proposar mesures per
a reconstruir ponts, si cal i és pos-
sible, sí.

Moltes vegades es parla de de-
mocràcia al si de l�Església i de
potenciar la coresponsabilitat. Po-
tenciem-la, des d�un sentit demo-
cràtic. A vegades, em sembla que
la manca de credibilitat «política»
que tenim els cristians té motiva-
cions intel·lectuals: ens manca
maduresa teòrica. Confonem amb
facilitat democràcia, assemblea-
risme, igualitarisme, etc., i igual-
ment considerem sinònims ferme-
sa amb duresa i uniformitat de cri-
teris. Va molt relacionat amb la
nostra pròpia història i també amb
la del nostre entorn. En qualsevol
cas, quan el grup pren una deci-
sió, no cal discutir, cal actuar, però
amb mecanismes oberts a la críti-
ca i la millora, no tan sols a l�altura
dels dirigents. Si no, els nostres
grups es converteixen en sectes,

amb enfrontaments continus, nor-
malment subterranis. I en ocasions
cal prendre decisions amb respon-
sabilitat, fins i tot quan no hi ha
consens. La democràcia és el go-
vern de les majories, perquè se sap
que les relacions socials estan ba-
sades en la legítima contraposició
d�opcions fins i tot irreconciliables.
Això de la unitat és molt bonic,
però unitat no vol dir centralitza-
ció, sigui del tipus que sigui.

Què implica això per
al grup?

Que aprenguin a escoltar-nos
suposa que tenim alguna cosa a
dir, però que això que diem no és
una veritat incontestable. Si par-
lem és perquè estem buscant. I si
estem buscant hem d�aprendre
també nosaltres a deixar-nos es-
coltar. Busquem només respos-
tes? Confirmacions a les nostres
idees? Simplement que ens di-
guin el que hem de fer? «Mestre
bo, què he de fer per aconseguir
la vida eterna?». Mediteu la res-
posta de Jesús més enllà d�aque-
lla que dirigeix al jove ric. A aquest
li diu: «Apa, ven tot el que tinguis,
dóna-ho als pobres i segueix-me».
Aquesta frase ha servit per a treu-
re conclusions molt ràpides. Per
què no pensem, com a grup, que
el que Jesús ens diu és el que va
dir als seus deixebles? Com deien
els evangelistes, ells es van escan-
dalitzar: «Si és així, qui es pot sal-
var?». «Ningú; però el que és im-
possible per a l�home no ho és per
a Déu».

Un membre d�un grup hi viu o
hi hauria de viure una experièn-
cia de comunitat que és, alhora,
una experiència que el mou a ac-
tuar en el món i una experiència
espiritual profunda. En aquest
sentit, em sembla una intuïció llu-
minosa del germà Roger de Taizé

la seva invitació als joves que visi-
ten la comunitat �en la seva poè-
tica definició, una paràbola de co-
munió� a tornar als seus llocs
d�origen i, des de dins de les se-
ves realitats socials, econòmiques
i culturals, començar a construir
un tipus de societat il·luminada
pels valors de l�Evangeli. L�acom-
panyat ha de sentir que la seva
pertinença al grup no està vincu-
lada a la seva capacitat de fer això
o allò altre, sinó a la seva crida a
viure dins el grup i «combregar»
de la seva dinàmica vital. He co-
negut persones que només voli-
en enganxar cartells o dedicar-se
a recollir-ho tot en acabar activi-
tats (intendència) que eren molt
més valuoses per a la marxa del
grup que els que competien per
veure qui hi aportava idees més
fresques i qui hi assolia més nivells
de lideratge. També n�he conegut
que preferien no tenir problemes
i no enfrontar-se amb ningú i li-
mitar-se a fer el que els manaven.

En els grups s�ha de poder pre-
gar amb tot el convenciment:
«Pare nostre». Això que vivim ens
transforma i ens mou a comuni-
car-ho al món. Deien a la samari-
tana: «Abans crèiem perquè tu
ens ho havies dit; ara creiem per-
què l�hem vist». No som tant els
encarregats de transformar el món
com de col·laborar en aquesta
transformació, esperant que el
Regne que Jesús ha començat ar-
ribi a la seva plenitud en tots.
Aquest és un altre motiu perquè,
sense perdre la nostra identitat,
no ens tanquem en les nostres
petites parcel·les.

Tant de bo puguem mirar el
món amb els mateixos ulls amb els
quals ens mirem els uns als altres
dins i entre les nostres comuni-
tats.

Armando Pego PuigbóArmando Pego PuigbóArmando Pego PuigbóArmando Pego PuigbóArmando Pego Puigbó
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CINEMA:
En Barcelona,
este noviembre será
de película

Nuevamente está en marcha,
con importantes novedades, la
cuarta edición de la Semana del
Cine Espiritual. Así este año, coor-
dinadas a través de Signis (Asocia-
ción Católica Mundial para la Co-
municación), participarán doce
diócesis. En Barcelona, en concre-
to, tendrá lugar durante el mes de
noviembre y se organiza desde el
departamento de Cine del Arzobis-

pado con el apoyo de la Delega-
ción de Jóvenes, los Lluïsos
d�Horta, la Fundació de l�Escola
Cristiana y otras organizaciones.

La sección de jóvenes destinada
a centros educativos y durante el
horario escolar se extenderá del 5 al
23 de noviembre. Las sesiones serán
diarias y las películas que se presen-
tan serán: El tigre y la nieve (2006)
de Roberto Benigni, Disparando a
perros (2007) de Michael Caton-
Jones, Copying Beethoven (2006)
de Agnieszka Holland, Teresa de
Calcuta (2006) de Fabrizio Costa, y
La joven del agua (2006) de Night
Shyamalan. Como cada año se en-
tregarán unas guías didácticas de

cada película y durante la proyección
se realizará una presentación y un
comentario de análisis cinematográ-
fico y de contenido. Los colegios
pueden inscribirse y recibir informa-
ción en la Delegació Pastoral de
Joventud del Arzobispado de Barce-
lona y en la página web.

Este año también introducimos
la novedad del cine para niños y
de carácter familiar. Así proyecta-
remos Azur y Asmar (2006) de
Michel Ocelot, en una sesión para
los esplais en coordinación MCEC
y en una sesión familiar el domin-
go 18 de noviembre a las 17.00.

Las sesiones para público abier-
to serán en la semana de 5 al 11 de

http://www.delejovebcn.com/
http://www.delejovebcn.com/
http://www.setmanacinemaespiritual.org
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noviembre. La programación, en
este momento, es provisional; ya
que estamos pendientes de algu-
nos preestrenos de interés. En cual-
quier caso estarán presentes ade-
más de algunas de las películas se-
leccionadas para jóvenes películas,
así como El final del espíritu (2007)
de Jim Hanon, Hijos de los hom-
bres (2006) de Alfonso Cuarón,
Luces al atardecer (2006) de Aki
Kaurismäki. Como es habitual, to-
das ellas se acompañarán de un
comentario-meditación. Esta ofer-
ta cada vez está teniendo más am-
plia aceptación porque no sólo per-
mite ver la película sino desentra-
ñar algunas de sus claves. Como de
costumbre las sesiones serán en el
cine de los Lluïsos d�Horta.

Este año, como otra de las nove-
dades, se fallarán los premios del
concurso de cortometrajes patroci-
nado por Càritas, Mans Unides,
Salesians, Ediciones Casals, la

Fundació Missatge Humà i Cristià y
el departamento de Cine del Arzo-
bispado (Delegació de Mitjans de
Comunicació). El sábado día 10 de
noviembre se proyectarán los cortos
premiados y se entregarán los pre-
mios Pelícano a la solidaridad, la
cooperación al desarrollo, la realidad
de los jóvenes y los valores espiritua-
les. Hasta el día 7 de octubre es po-
sible la presentación de los distintos
trabajos. Para consultar las bases di-
rigirse a la web de Curts amb fons.

La Semana del Cine Espiritual en
esta edición se prolonga con la re-
flexión a fondo sobre la relación
entre teología y cine. Organizada
por la Facultat de Teología de
Catalunya y con la colaboración de
distintas instituciones se celebrará
del 15 al 17 de noviembre el I Con-
greso Internacional sobre Teología
y Cine en el que participarán espe-
cialistas de distintos países y se pre-
sentarán las obras de grandes di-

rectores como Dreyer, Tarkovski,
Buñuel, Allen, Kieslowski o Von
Trier. Asimismo tendremos oportu-
nidad de ver películas como Alla
luce del sole (2005) de Roberto
Faenza, La settima stanza (1997)
de Marta Meszaros y Centochiodi
(2007) de Ermanno Olmi. Además
contaremos con la presencia de di-
rectores de prestigio que nos ayu-
darán a reflexionar sobre «Dios en
el cine». Para más información y la
inscripción puede consultarse la
web de Teocinema.

En resumen, que vamos a tener
un noviembre de película y Barce-
lona se convierte en referencia para
el diálogo entre la fe y el cine. Es-
peramos vuestra participación.

Peio SánchezPeio SánchezPeio SánchezPeio SánchezPeio Sánchez
Departament de Cinema

Delegació de Mitjans
de Comunicació

Arquebisbat de Barcelona

MÚSICA:
Mientras haya vida
del Grup Mambrédel Grup Mambrédel Grup Mambrédel Grup Mambrédel Grup Mambré

El grup Mambré neix de la mo-
tivació de Montserrat Espanyol,
Rafael Zamora i Mónica Contreras,
que, provinents de diferents llocs
d�origen coincideixen a la ciutat de
Barcelona.

Ells, sintonitzant i compartint un
projecte personal que esdevé
comú, decideixen integrar-se com
a grup per crear i rescatar cançons
que tenen com a base el bé, la ve-
ritat i la bellesa com a mitjà per a
acostar-se al misteri de Déu.

És per això que el contingut de
les cançons que interpreten ens
parlen del valor de la vida, de
l�amistat, de la pau, de la nostra
pròpia fragilitat, i ens animen a
caminar plegats�

una alzina dreçada dóna ombra i
repòs a Abraham, l�amic ancià de
Yahvè i a la seva esposa Sara, anci-
ana i infecunda�

Mambré és l�espai de la troba-
da, on sempre hi ha pa per a cal-
mar la fam i aigua per a refrescar

Actualment col·laboren en el
grup Josué Morales (guitarra) i
Yoko Suzuki (piano).

El nom escollit pel grup ve del
Gènesis 18,1-15 (trobem l�explica-
ció en un dels seus CD): «Mambré
és un lloc perdut al desert en què

http://www.curtsambfons.org
http://www.teocinema.org
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els peus fatigats i coberts per la
pols dels camins�

Mambré és el lloc on s�invita
els pelegrins a quedar-se per des-
cansar, encara que no se sàpiga
res de la seva identitat, de la seva
procedència, de les seves intenci-
ons�

Mambré és la terra aspra i calci-
nada, en la qual la confiança i la
fe d�un home fan possible el fe-
cund miracle de la vida, i amb ell,
la certesa de la seva descendència
venidora, que serà incomptable,
com les estrelles del cel�

Mambré és el silenci expectant

d�allò humà, que s�obre a la músi-
ca transformadora de Déu.

Per això aquest nom: perquè vo-
lem que les nostres cançons, com
l�alzina aquella, regalin ombra que
refresqui i facin possible la trobada i
l�amistosa conversa dels que espe-
ren i dels que estan en camí�»

LLIBRES:
El regalo de si
mismo.
Educarnos
para educar
de José Ramón Urbietade José Ramón Urbietade José Ramón Urbietade José Ramón Urbietade José Ramón Urbieta

Els qui es dediquen a la tasca
d�educar saben que la vertadera
educació es fa des del cor; per això
senten la necessitat de cultivar-lo
alimentant el seu interior com a
lloc privilegiat per a interpretar el
món exterior, doncs el que reflexi-
onem sobre les nostres conviccions
i formes d�actuar.

Aquest llibre, a través de refle-
xions, relats i contes, afavoreix el
treball d�interiorització i l�anàlisi
d�un mateix, per recobrar d�una
forma nova la il·lusió i el desig
d�educar i d�aprendre.

D�una manera amena ofereix
preguntes i suggereix pistes per a
ajudar els educadors a educar el
cor dels seus alumnes o fills. De la
mateixa manera vol ser un llibre
amic per als que es troben exhau-
rits, deprimits o no es valoren prou,
mostrant que el millor regal que
podem entregar som nosaltres
mateixos. L�autor, combinant la
seva experiència personal amb la
pràctica educativa, basa les seves
afirmacions en la seva experiència
de treball amb comunitats educa-
tives i famílies durant molts anys.

José Ramón Urbieta JócanoJosé Ramón Urbieta JócanoJosé Ramón Urbieta JócanoJosé Ramón Urbieta JócanoJosé Ramón Urbieta Jócano,
llicenciat en teologia i pedago-

gia, orientador i especialista en
educació d�adults, ha dirigit di-
verses escoles de pares i ha exer-
cit càrrecs de direcció d�equips de
formació de joves animadors i

com a coordinador de grups de
voluntariat i cooperatius. És au-
tor de diversos llibres i col·-
laborador en revistes especialit-
zades.
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En aquest número hem estruc-
turat els enllaços en uns apartats
generals a fi que la seva consulta
sigui més ràpida.

També hem afegit les webs dels
monestirs catalans amb comunitat
monàstica.

Bíbl iaBíbl iaBíbl iaBíbl iaBíbl ia
Bíblia Catalana Interconfessio-

nal (BCI)

Ordes i congregacions religio-Ordes i congregacions religio-Ordes i congregacions religio-Ordes i congregacions religio-Ordes i congregacions religio-
sessessessesses
Benedictines
Caputxins
Carmelites
Comunitat de Taizé
Jesuïtes
Salesians

EsglésiaEsglésiaEsglésiaEsglésiaEsglésia
Arquebisbat de Barcelona
Conferència Episcopal Tarraco-

nense
Conferència Episcopal Espa-

nyola
Santa Seu

MonestirsMonestirsMonestirsMonestirsMonestirs
El Miracle
Montserrat
Poblet
Puiggraciós
Sant Benet de Montserrat
Sant Daniel
Sant Pere de les Puel·les D
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Cursets

Preparar el Nadal avui. RecurPreparar el Nadal avui. RecurPreparar el Nadal avui. RecurPreparar el Nadal avui. RecurPreparar el Nadal avui. Recur-----
sos per a un alumnat divers.sos per a un alumnat divers.sos per a un alumnat divers.sos per a un alumnat divers.sos per a un alumnat divers.

Dies: Dissabtes, 20 i 27 d�octubre
i 10 de novembre de 2007.

Horari: matí.

Lloc: Rivadeneyra, 6 3a planta.
Professors: Mn. Jaume Aymar,

Emma López i Joan Lorenzo.

Què és això d�enamorarQuè és això d�enamorarQuè és això d�enamorarQuè és això d�enamorarQuè és això d�enamorar-se?-se?-se?-se?-se?
Webqüest: un recurs per edu-
car l�afectivitat la sexualitat a

l�adolescència.
Dies: Dissabtes, 12 i 16 d�abril i

10 de maig de 2008.
Horari: matí
Lloc: Rivadeneyra, 6 3a planta.
Professora: Mercè Lajara,
organitzat pel MMPC.

Solius
Vallbona de les Monges

NotíciesNotíciesNotíciesNotíciesNotícies
Revista Ecclesia digital
Flama, agència cristiana de no-

tícies

ZENIT, agència de notícies

SolidaritatSolidaritatSolidaritatSolidaritatSolidaritat
Comerç  just
Intermón-Oxfam
Mans Unides

http://www.abcat.org/bci/index.html
http://www.abcat.org/bci/index.html
http://www.benedictinescat.com/
http://www.caputxins.org/
http://www.carmel-cat.org/
http://www.taize.fr/es
http://www.jesuites.net/html/butlleti/butlleti.htm
http://www.webdepastoral.salesians.info/nou6.php
http://www.arqbcn.org/
http://www.tarraconense.cat
http://www.tarraconense.cat
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
http://www.santuarielmiracle.com/
http://www.abadiamontserrat.net
http://www.poblet.cat/
http://www.telefonica.net/web2/benedictinespuiggracios/WEBDEFINITIVA/index.htm
http://www.benedictinescat.com/montserrat/indexceramcat.html
http://www.santdaniel.com/
http://www.benedictinescat.com/StPere/index.html
www.nuet.arrakis.es
http://perso.wanadoo.es/msolius/monasterio/portada2.htm
http://www.vallbona.com/index.phtml?DFnv=ns
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10776&Itemid=186
http://www.flama.info
http://www.flama.info
http://www.zenit.org/spanish/
http://www.iee-es.org/comerciojusto/
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=2
http://www.mansunides.org/

