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«Hi ha un principi fonamental que ha anat guiant
aquests processos des dels inicis de la congregació: les
estructures estan al servei de la vida. Per això, quan
es donen canvis en la situació dels organismes, es
busquen noves estructures que responguin a les noves
situacions» (P. Josep Mª Abella. Trobada Claretiana

d’Europa: La reorganització d’Europa i la reorganització
Congregacional, Pamplona 2014).

«El dinamisme del nostre carisma ens anima a
buscar com podem coordinar les nostres forces amb
una nova organització que ens permeti d’anunciar
l’evangeli d’una manera significativa a la gent del
nostre temps» (carta P. General, Mathew Vattamattam, 8
des 2015).

INTRODUCCIÓ

1. El Govern General dels Missioners Claretians, després d’un procés
de consulta i de treball, i responent al mandat del XXV Capítol General
(cf. MS 72.4), l’any 2015 va prendre la decisió de reorganitzar les províncies Claretianes d’Europa. Aquesta decisió estableix que les actuals
províncies de Catalunya i Euskal Herria i les Delegacions Independents
d’Itàlia i França han de reorganitzar-se i formar un únic i nou organisme
(Província); i, per això, fixa un termini de temps de, més o menys, tres
o quatre anys.
2. Els governs provincials dels esmentats quatre organismes, juntament
amb un coordinador nomenat pel Govern General, són els responsables
de realitzar aquest procés de reorganització. Amb l’objectiu de liderar
el procés, es constitueix una comissió que està formada pels Superiors
Majors de cadascun dels organismes i el coordinador del Govern General.
3. Per a donar sentit i orientar el procés de reorganització, la comissió
ha cregut oportú d’elaborar un document basat en el Projecte de Vida
i Missió de la nova Província. Aquesta és la raó de ser de l’actual document.
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VEURE

Realitat d’Europa1
4. El nostre futur organisme se situa al sud d’Europa, i posat que forma
part d’aquest continent, presenta els trets propis de la realitat europea.
4.1. Al llarg del segle passat, Europa ha assolit un bon nivell de qualitat
de vida per a milions de persones; això fa que no pocs homes i dones
d’altres continents, que pateixen la injustícia i la violència, en vagin esperant ajuda i suport.
4.2. El continent es troba avui davant cruïlles decisives. Es preveu que
només la població d’aquest disminuirà en les pròximes dècades, alhora
que les seves societats seran de les més envellides de la història de la
humanitat. Receptor durant l’últim mig segle de milers de persones arribades de tot el món, les seves societats necessiten crear espais i sistemes
acollidors de convivència que aprofitin la riquesa de la diversitat. Molts
signes de moltes menes parlen de la fragilitat de la convivència de grups,
ètnies i pobles. A Europa, i accentuat pels efectes de la crisi econòmica,
creix tant la distància entre rics i pobres com el nombre d’aquests; milers
de famílies no poden conservar el benestar que els va costar dècades
d’aconseguir i s’han frustrat les expectatives de futur de molts joves.
4.3. La política europea pel que fa a la immigració i els refugiats no
resulta ni satisfactòria, ni digna, ni eficaç, produint-se, d’altra banda,
constants incompliments en l’aplicació dels mínims acordats.
1.

Cf. Document El futur de la Congregació a Europa de 2015.
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4.4. La bretxa entre home i dona segueix sent un desafiament pendent
en la nostra societat; són moltes les persones i moviments que estan lluitant per la incorporació plena de la dona a la societat en igualtat de drets.
4.5. Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació estan marcant noves formes de relació i interrelació amb gran influència en les
persones, amb la riquesa i el perill que això comporta en els àmbits
personal, familiar i social.
4.6. La família, amb models i dinàmiques diferents en molts casos als
tradicionals, segueix sent un àmbit de referència per a les persones.
4.7. Milions d’europeus batejats viuen «com si Déu no existís». Molts
joves i adolescents no han rebut el primer anunci, no tenen experiències
de fe. Bastants persones s’han allunyat de les esglésies en no trobar-hi
paraules i experiències que nodreixin la seva vida quotidiana. Una bona
part dels ciutadans d’Europa viuen sense la força, la llum i el consol de
l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els acompanyi, ni
un horitzó de sentit i de vida (cf. EG 49). La ignorància, l’antitestimoni
d’alguns creients i els interessos de determinats grups contribueixen al
fet que s’estenguin visions deformades de la fe que presenten Déu com
enemic de la felicitat i realització humanes. Tot això té un efecte negatiu
en la imatge de l’Església, desvinculada sovint de la pròpia obra pastoral
i social que realitza. Alhora, el relativisme captiva molts europeus. La
infecunditat vocacional que s’esdevé a les comunitats cristianes europees i la crisi i falta de vocacions a la vida consagrada i ministerial, necessita la riquesa i el suport missioner vingut de fora d’Europa. Europa
s’ha convertit en «nova» terra de missió i reevangelització, on l’Església
busca noves maneres de fer arribar l’Evangeli a aquesta societat.
4.8. A Europa, com a conseqüència en part de la immigració, hi ha una
gran multiculturalitat, social i religiosa, amb una major implantació i presència social d’altres religions, especialment de l’Islam. Això comporta la
necessitat ineludible de fomentar el diàleg interreligiós i intercultural.
9

4.9. Abunden, així mateix, altres fets que ajuden a reforçar l’esperança:
––multitud d’europeus –molts claretians entre ells– han donat
testimoni de fidelitat a l’Evangeli amb la seva vida senzilla de
cada dia i fins i tot amb la seva sang;
––la fe i la consciència vocacional de bastants batejats s’han enfortit i creix el nombre dels que viuen amb convicció i gratitud la
seva condició de deixebles de Crist;
––la col·laboració entre membres i sectors de les diverses esglésies
augmenta i s’obren camins a la unitat;
––molts europeus s’esforcen per a fer el bé, i també molts sense
adherir-se a cap credo;
––la recerca espiritual s’ha multiplicat de manera considerable;
––les persones busquen un testimoni que els ajudi a trobar integritat personal;
––es multipliquen els corrents i moviments que proposen alternatives col·lectives al model injust i deshumanitzant que domina
la nostra societat.
Realitat del «nou organisme»
5. En els inicis del procés de reorganització, en la primera meitat de
2017, vam orientar la feina cap a conèixer la realitat dels claretians que
estàvem cridats a formar part de l’organisme (Catalunya, Euskal Herria,
França, Itàlia). Recollim a continuació, de manera concisa, els resultats
de l’enquesta que es va realitzar en aquell moment. La realitat que es
presenta es correspon amb una visió global del nou organisme, però hem
de tenir molt present (i equilibrar amb encert) que en alguns àmbits hi
ha diferències significatives entre les persones provinents dels diferents
organismes actuals i en les diferents franges d’edat. Els resultats de l’enquesta ens mostraven una realitat caracteritzada pels següents trets:
5.1. El nou organisme estarà format per 165 claretians amb una mitjana d’edat al voltant dels 70 anys; la meitat dels membres d’aquest nou
10

organisme tenen més de 75 anys, un 20% es troben a la franja de 66-75
anys i un 30% no arriben als 65 anys. Una part significativa del conjunt,
especialment la franja de menor edat, ve d’altres llocs de la Congregació: a Catalunya hi ha cinc claretians procedents de l’Índia, Indonèsia i
Timor; a Euskal Herria, 2 claretians procedents de l’Índia; a França, 16
claretians procedents d’Argentina, Camerun, Congo, Espanya i l’Índia;
a Itàlia, 3 claretians procedents d’Espanya i l’Índia. Tots ells agrupats en
24 comunitats: 9 a Catalunya, 7 a Euskal Herria, 5 a Itàlia i 3 al sud-est
de França. Això vol dir que ens movem en diferents contextos sociolingüístic-culturals, amb 5 idiomes: català, basc, francès, italià i castellà.2
5.2. Som un grup de claretians que vam mostrar un elevat grau de satisfacció amb la nostra vida comunitària, sent aquesta un motiu de goig
a la nostra vida (cf. MS 48.3; 70). A les nostres comunitats ens adonem
que vivim la fraternitat (cf. CC 12; 15; 16; MS 27; 46; 48.1.2; 70.1), que hi
ha diàleg i una comunicació confiada (cf. MS 27; 48.2), que practiquem
el discerniment compartit (cf. CC 12; 16; MS 48.3), que desenvolupem
un estil de vida senzill i sobri (cf. CC 25; MS 52.3; 71; 71.1) i que cuidem
l’equilibri entre les diferents facetes de la nostra vida (cf. CC 57; MS
70.4). Igualment ens esforcem a valorar cada germà de comunitat, més
enllà del seu país, cultura, formació o forma de pensar. Tenim una ment
i un cor oberts per a detectar i acollir les riqueses de la diversitat i valorar la diferència dels nostres germans de comunitat.
5.3. No obstant això, el marge de millora encara és ampli, especialment
pel que fa a la interculturalitat a les nostres comunitats. Donar una major rellevància al projecte comunitari ens ajudaria a continuar aprofundint en la dimensió comunitària de la nostra vida.
5.4. L’experiència de Déu i el seguiment de Crist són per a nosaltres el
centre i el motor de la nostra vida (cf. CC 62; MS 24; 40; 74; 74.3). L’oració personal es constitueix com un moment de trobada fort i diari amb
2.

Dades a 30 de novembre de 2018.
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Déu, amb la seva Paraula, que dóna sentit i horitzó de fe a tot allò que
hem viscut (cf. CC 33; 35; 37; MS 40). La nostra vivència vocacional és
una experiència viva i joiosa (cf. CC 58; MS 30; 36; 38; 74; 74.1; 74.5).
5.5. Alhora constatem que hi ha dos elements que ens estan demanant
una major atenció: compartir a la comunitat l’escolta orant de la Paraula
de Déu i l’experiència de fe (cf. CC 34; MS 45.3; 74.2) i una major cura
dels dinamismes de creixement espiritual: projecte personal, acompanyament espiritual… (cf. CC 52; 54; MS 74.4).
5.6. Vivim el nostre ministeri com a part de la missió evangelitzadora
de la Congregació. Les nostres comunitats estan centrades en la realització de la seva missió (cf. CC 13; MS 47; 48.2) i són comunitats obertes
i acollidores.
5.7. De cara a l’exercici del ministeri es prioritzen dues opcions: l’evangelització missionera (cf. MCH 161-166; Dir 111; MS 22; 45.5; 45.6;
45.7; 45.8; Trobada pastoral Europa 2013) i la primacia de la Paraula
de Déu (cf. MS 42-45). En tercer lloc, amb menor grau d’identificació,
apareix la perspectiva dels pobres i necessitats (cf. MCH 173-176; Dir
113.b; MS 49; 52.1; 52.2; 67.6; Trobada pastoral Europa 2013), però amb
un menor nombre de persones que la consideren com amb la que més
s’identifiquen.
5.8. Són tres les posicions al voltant de les quals hi ha una major preferència per a desenvolupar el ministeri: parròquies missioneres i samaritanes; contextos de pobresa i exclusió; i centres educatius evangelitzadors. A les que es poden sumar, però ja no com a prioritàries, les
presències en frontera i primer anunci i les presències al servei de la
Paraula.
5.9. Per contra, atorguem una escassa rellevància a aquelles dedicacions i accions apostòliques que no comporten un grup o comunitat de
referència, o bé un efecte immediat amb el qual establir un vincle sobre
12

el nostre dia a dia, com poden ser: equips itinerants, procures missionals i ONGs; llocs claretians, mitjans de comunicació social…, tot i que
puguin tenir un marcat segell claretià.
5.10. En aquesta dimensió pastoral són diversos els reptes que se’ns
presenten amb molta claredat:
a) La pastoral vocacional (cf. CC 58; MS 30; 68.4; 68.5; 74.5) i la pastoral amb les generacions joves (cf. MS 68).
b) El treball intercongregacional o amb altres grups i associacions en
projectes en els quals no som protagonistes, promovent una Església de participació i comunió (cf. CC 46; MS 55; 56; 57.1; 57.2;
57.3).
c) L’actitud d’èxode, de canvi i de transformació (cf. MS 40; 41.3),
juntament amb l’audàcia, la creativitat i la sortida missionera (cf.
CC 14; MS 40; 47), amb una certa tendència a mantenir el ministeri actual, però amb un desig que sigui un dels criteris de la nostra
conversió pastoral.
d) La multiplicació de líders evangelitzadors (cf. MCH 177-179; Dir
115; MS 67.3; Trobada pastoral Europa 2013).
5.11. Així mateix, ens cal continuar aprofundint en altres elements de la
nostra identitat pastoral: treball en equip (cf. CC 85), missió compartida
(cf. CC 48; Dir. 114; MS 54; 55; 57.1) i inculturació (cf. CC 48; MS 20).
5.12. Considerem que ens preocupem per cuidar la nostra formació religioso-teològica i la professional i, una mica menys, la catequètica-pastoral. Així i tot, som conscients que encara hem de millorar molt en la
planificació i dinamització de la formació permanent a l’organisme i,
sobretot, a la comunitat.
5.13. En una mirada més global, podem constatar que la nostra identificació és alta en els elements referits a l’àmbit i a l’experiència personal i és una mica inferior en aquells que es refereixen a àmbits interpersonals.
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5.14. Pel que fa a l’actual procés de reorganització i al nou organisme
que sorgirà fruit de la mateixa, la disposició predominant és positiva.
Considerem que ens ajudarà a buscar formes noves per a l’animació
dels projectes pastorals en comunió i sinergies entre ells i que ens permetrà iniciar nous projectes pastorals potenciant així la nostra resposta
missionera a Europa. Existeix en nosaltres una actitud de compromís i
fidelitat per a implantar i dinamitzar el projecte de vida i missió que el
nou organisme dissenyi.
5.15. No obstant això, no cal obviar la dificultat expressada per algunes
persones si tenim en compte el fet de provenir de quatre organismes
diferents, amb els seus universos culturals propis, cosa que fa pensar
que la reorganització en un sol organisme podria arribar a ser quelcom
de fictici. Alhora, hem d’estar atents per a evitar el risc que la reorganització s’alenteixi o paralitzi el necessari procés de revisió (supressió) de
posicions pròpies de cada organisme. La disponibilitat per a ser enviat
a un territori diferent al de l’organisme actual és un altre dels reptes que
hem d’afrontar en la configuració del nou organisme.
Resum de les posicions apostòliques
6. Partint de l’esquema de les memòries capitulars, les posicions apostòliques en què ens trobem (veure annex), es podrien agrupar d’aquesta
manera:
• Pastoral parroquial
• Pastoral a temples i esglésies
• Pastoral Educativa cristiana (Ensenyament reglat)
• Altres àmbits educatius: lleure, esports
• Centres d’Espiritualitat i Cases de Recés
• Cases de convivències
• Pastoral Social (JPIC; Solidaritat i Missió)
• Pastoral de Mitjans de Comunicació Social
• Altres plataformes - Diàleg fe-cultura-societat
14

•
•
•
•

Equips i grups de coordinació
Centres d’Estudis eclesiàstics
Atencions i serveis provincials i de Congregació
Presència Família Claretiana

7. Atenent les persones i la seva dedicació pastoral en els organismes,
en els claretians que formarem el nou organisme es constata:
a) Una predominança de la tasca en parròquies i centres de culte,
tant en el conjunt com en cada un dels organismes.
b) Una major rellevància, pel nombre de persones dedicades a això,
de l’educació i pastoral de la infància i joventut a Euskal Herria i
una mica menys a Catalunya (els dos organismes actuals que tenen col·legis).
c) La dedicació personal a altres ministeris, sovint desvinculats de
plataformes pastorals comunes (i fins i tot no vinculades directament a la Congregació) i atenent altres opcions o altres classes de
serveis, sobretot a Catalunya.
d) Una menor dedicació, en el conjunt dels quatre organismes, al
camp de la tasca social amb els exclosos (que sovint es realitza
mitjançant grups, voluntariat o entitats diverses).
e) Un alt nombre de claretians en situació de jubilats i / o en comunitats assistencials.
8. L’elevat nombre de posicions apostòliques (edificis, estructures jurídiques) i la important gestió administrativa i atenció que suposen, unit
a la realitat numèrica actual i futura a curt-mig termini de missioners, fa
necessari un plantejament a fons sobre les mateixes. No obstant això, la
convicció d’estar realitzant la missió evangelitzadora de la Congregació,
juntament amb la satisfacció amb el ministeri exercit i la constatació de
l’escassetat de treball en equip o comunitari,3 poden estar dificultant
l’avanç en el procés de revisió de posicions i la creativitat i la sortida
missionera.
3. Constatacions aparegudes en els resultats de l’enquesta passada als membres de cada
organisme a la primera meitat de 2017.
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Línies prioritàries d’acció missionera
9. A la Trobada Missionera d’Europa de 2013 es va discernir sobre les
línies d’acció més d’acord amb l’estil missioner claretià:4
a) Evangelització dels infants, joves i famílies amb especial atenció a
la dimensió vocacional.
b) Compromís amb els pobres, exclosos i emigrants.
c) Diàleg i presència evangelitzadora en àmbits no creients, indiferents i no cristians.
d) Creació i animació de comunitats cristianes dinamitzades per la
Paraula de Déu.
e) Promoció i qualificació d’agents d’evangelització.
f) Presència evangelitzadora a Internet.

4. A aquesta relació de línies d’acció, en el nostre cas concret, hem d’afegir-hi també
l’«Atenció als llocs claretians i al patrimoni històric i espiritual de la Congregació».
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JUTJAR

10. La declaració del XXV Capítol General Testimonis-missatgers de
l’alegria de l’Evangeli destaca en la seva segona part sis trets carismàtics
que estem convidats a viure de manera especial en la nostra vida i missió.
També la Trobada Missionera d’Europa, celebrada a Bilbao el 2013,
recollia les característiques que ha de mostrar el nostre estil missioner
claretià a Europa, molt d’acord amb els trets carismàtics subratllats pel
Capítol General.
Així mateix, els últims documents capitulars i de les assemblees dels
nostres organismes, i altres reflexions dins d’aquest procés de reorganització,5 es fan ressò d’aquests mateixos trets.
La correspondència d’aquestes característiques amb els trets carismàtics definits, juntament amb la recopilació succinta d’algunes
d’aquestes altres reflexions, ens il·luminen en la nostra realitat actual:
Missioners «amb Esperit»
11. Una Missió que neix de l’acció de l’Esperit en nosaltres i que ens
impulsa a viure en actitud d’escolta i discerniment:
––que conrea amb especial cura la dimensió teologal i mística de
la nostra vida;6
5. Cridats a irradiar l’alegria de l’Evangeli en el món d’avui, Mathew Vattamattam, cmf.
Superior General. 2016; El futur de la Congregació a Europa, 2015; Criteris proposats per
Manolo Tamargo 2016.11.05; Respostes a preguntes del qüestionari passat als 4 organismes
el 2017.
6. Cf. El futur de la Congregació a Europa, 2015: Tenir cura amb especial atenció a la
dimensió teologal i mística de la seva vocació…
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––que es nodreix d’una manera especial de l’Eucaristia i de la Paraula de Déu escoltada, orada, discernida, compartida i oferta
a d’altres;
––que genera en nosaltres passió i entusiasme, ens enforteix per
afrontar les dificultats i ens convida a encarar el futur amb esperança i il·lusió i que ens fa proactius i protagonistes en aquest
moment de la història que ens toca viure;
––que viu la dimensió de filiació mariana i del «Fiat».
La nostra vivència de l’espiritualitat ens ajuda a avançar joiosos en el
camí del Senyor i proclamar amb la nostra vida i missió la supremacia
de Déu, seguint l’itinerari de vida espiritual del nostre Fundador, reflectit en l’Autobiografia (cf. MS 74).7
Com a missioners «amb Esperit», l’instrument més important que
tenim per caminar amb l’Esperit és el discerniment. Aquest ens habilita
per a veure el que el Senyor ens demana quan ens toca prendre una decisió personal o comunitària.8
12. Una Missió vocacional9 que revifa incansablement en cada un la
resposta joiosa i fidel al do i crida vocacional rebuts, amb ganes d’encendre’l en d’altres i de compartir-lo amb els germans –de diferents procedències i edats– i generacions futures, i així mantenir la Congregació
disponible i àgil per al servei de l’Església i de la humanitat.
La dimensió vocacional (vivència en clau baptismal i de fe) i familiar
(nens, joves, adults / avis, pares i fills) són elements transversals en tota
la nostra planificació i acció pastoral.10

7. EH2015 n. 2,7; 5; Cat2016 n. 2.1; 3.3; Fr2016 n. 4; 16; It2017 n. 3a.
8. Cf. Cridats a… IV.1 (tot l’epígraf es refereix al discerniment).
9. Cf. MS 68; 74.5.
10. EH2015 n. 12,3.6; 13,3.5; Cat2016 n. 3.1,1.1; Fr2016 n. 6,3; It2017 n. 1d.
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Oïdors i servidors de la Paraula de Déu
13. Una Missió que es nodreix d’una manera especial de l’Eucaristia i
de la Paraula de Déu escoltada, orada, discernida, compartida i oferta a
d’altres i que anuncia aquesta Paraula, acostant-se a cada persona amb
misericòrdia i disposició cordial a la trobada i proposant-li amb valentia
i respecte l’Evangeli.
Tota la nostra acció pastoral està marcada per la dimensió bíblica,
dinamitzada per la Paraula i al servei de la Paraula.11
Missioners en comunitat
14. Una Missió que ens fa germans, ens exigeix viure en profunda comunió i cuidar la nostra fraternitat com a primera paraula missionera:
––que ens convida a comprometre’ns de nou amb la comunitat
i a conrear les bases de la fraternitat missionera: comunicació
profunda i respectuosa, servei i atenció afectuosa, coresponsabilitat i correcció fraterna;
––que, discernida comunitàriament, ens porta a exercir el ministeri encomanat de manera que tots ens hi sentim compromesos
i alhora que cada un de nosaltres ho faci com una obra assumida per la comunitat i sentint-se enviat per ella;
––que ens anima a convidar d’altres a abraçar la nostra vocació
afavorint l’obertura i l’acollida en la nostra vida comunitària;
––que ens impulsa a compartir amb la gent oració, treball i convivència;
––que es desenvolupa a partir de projectes provincials i interprovincials;
––que ens demana valorar les possibilitats d’acció missionera que
neixen de la realitat humana de les persones que formem aquest
nou organisme (en nombre, edats i posibilitats);12
11. EH2015 n. 6; 12,2; 13,2; 19,1; Cat2016 n. 2,2; 3.3,3; Fr2016 n. 8,2; It2017 n. 3a.
12. Respostes a pregunta 12 del qüestionari al voltant dels criteris del procés de conversió pastoral i de revisió de posicions.
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––que integra les realitats diferents (zones, cultures, projectes
pastorals, edat, salut, coneixement d’idiomes…) des de la complementarietat i possibilitat de sinergies.13-14
––que ens convida a tots a ser agents de comunió des de les nostres actituds personals: obertura de ment i de cor per a detectar
les riqueses en la diversitat, disponibilitat per aprendre de l’altre
i ensenyar a l’altre, interès sincer pel que l’altre és i fa, compromís per implantar el projecte de vida i missió.15
Enviats a evangelitzar i escoltar els pobres
15. Una Missió solidària que s’expressa singularment en el compromís
amb els pobres i exclosos:16-17
––que ha de configurar tota la nostra vida (espiritualitat, estil de
vida personal i comunitari, posicions apostòliques, acció missionera, organització i economia…);
––que ens urgeix a sortir a la recerca dels pobres i exclosos i a
treballar perquè se sentin a l’Església com a casa;
––que impulsa el nostre servei a la justícia, la pau i la defensa de la
integritat de la creació com a expressió de la nostra contribució
a la transformació del món segons el designi de Déu;
––que dinamitza processos d’intervenció social que ajuden les
persones a descobrir i desenvolupar les seves capacitats i a participar més activament en la societat;
––que promou una cultura ètica i solidària i enforteix la cooperació amb els pobles més desfavorits.
13. Criteris proposats per Manolo Tamargo 2016.11.05, punts 1 i 5.
14. Cf. El futur de la Congregació a Europa, 2015: Estar sempre oberts a un diàleg sincer i integrador en la seva pròpia comunitat claretiana, cada vegada més intercultural.
15. Respostes a pregunta 15 del qüestionari referents a les actituds personals que poden
ajudar a la bona marxa del nou organisme.
16. Cf. El futur de la Congregació a Europa, 2015: Ser sensibles a les situacions d’exclusió i capaços de comprometre’s en el servei als qui les pateixen i de sortir a totes les perifèries
que necessiten la llum de l’Evangeli.
17. EH2015 n. 2,2; 8; 13,4; 14,1ss; Cat2016 n. 2,5; 3.1,1.3; Fr2016 n. 11; apartat V; It2017 1c.
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Amb tota l’Església i amb els qui busquen la transformació
del món
16. Una Missió compartida amb els altres18 deixebles del Senyor i amb
molts d’altres homes i dones:
––que ens crida a acceptar les seves conseqüències en la nostra
espiritualitat, vida comunitària, processos formatius, accions
apostòliques, pastoral vocacional, institucions de govern i economia;
––que ens convida a enfortir els llaços amb tots els batejats vivint
la nostra identitat carismàtica en comunió, corresponsabilitat i
complementarietat amb altres carismes, ministeris i formes de
vida cristiana;
––que ens anima a col·laborar estretament amb tots els qui anticipen la vinguda del Regne –cristians i no cristians–, disposats
a sumar-nos a iniciatives i accions no liderades per nosaltres;
––que ens demana inserir-nos i col·laborar activament en les esglésies locals des del nostre propi carisma i identitat;
––que ens porta a incorporar els laics en els equips i càrrecs de
responsabilitat de les diferents posicions i obres apostòliques;
––que ens impulsa a promoure la creació i revitalització de comunitats cristianes com a mediació privilegiada d’anunci i testimoni del Regne.
La missió compartida, que no és una estratègia, sinó la nostra manera de ser i d’actuar, ens porta a treballar en col·laboració amb d’altres
persones i organitzacions promovent una Església de participació i comunió:19-20

18. Cf. El futur de la Congregació a Europa, 2015: Estar disposats a compartir la missió
amb els qui han rebut altres vocacions i carismes i amb «tots els qui busquen la transformació
del món segons el designi de Déu» (CC 46).
19. Cf. MS 57.
20. EH2015 n. 1; 2, 5.6.8; 7; 9; 12,3; 15; 16; Cat2016 n. 1,7; 2,3.6; 3-1,2-2 a 2-4; 3,2;
Fr2016 n. 4; 6,4.6; It2017 n. 1a. b; 2a.
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Oberts a tot el món en diàleg profètic
17. Una Missió que anuncia la Paraula en diàleg, disposada i preparada
per acudir a les fronteres existencials, geogràfiques, socials i culturals de
l’evangelització:21
––que ens convida al diàleg en tots els àmbits: comunitari, congregacional, intra-eclesial, ecumènic, interreligiós, intercultural, fe-cultura, fe-ciència…;
––que s’acosta a cada persona amb misericòrdia i disposició cordial a la trobada i li proposa amb valentia i respecte l’Evangeli;
––que convida i acompanya a tots a trobar-se amb el Déu de Jesucrist i al discerniment de la pròpia vocació;
––que ens convida a respondre amb creativitat als desafiaments
de la missió, la qual cosa exigeix una qualificada i constant preparació de part nostra;22
––que demana la inculturació del carisma i de cada claretià en la
cultura local amb perspectiva global;
––que ens planteja la interculturalitat com a do, repte i testimoni
de la nostra vida.23

21. EH2015 n. 10; 12; 12,5; Cat2016 n. 3.1,1.2; 3.1, 2.1; Fr2016 n. 6,2; It2017 n. 3b.
22. Cf. El futur de la Congregació a Europa, 2015: Haver-se preparat per a anunciar
l’Evangeli en un diàleg entès com a lloc mateix de la missió, trobant i acompanyant les persones en els seus processos existencials.
23. EH2015 n. 15,6; 16,8; 19,2; Cat2016 n. 3.3,5; Fr2016 n. 10,3; It2017 n. 3c.
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ACTUAR

Congregació «en sortida»
18. Des de la nostra presència missionera a Europa, seguirem col·laborant amb la missió evangelitzadora de l’Església en el territori en què
ens trobem a través de l’anunci de l’Evangeli, la renovació i enfortiment
de la fe i la construcció d’una societat més evangèlica (cf. El futur de la
Congregació a Europa). Per a això:
18.1. Encoratjarem una veritable conversió pastoral, abandonant el que
pugui ser obsolet i optant per iniciatives imaginatives i innovadores
d’evangelització (cf. MS 67.1, 70.4):
a) Clarificarem les posicions irrenunciables perquè es tracta de projectes que aglutinen els nuclis de la nostra missió:
• pastoral vocacional i joventut
• servei de la Paraula
• formació d’agents evangelitzadors
• mitjans de comunicació social
• solidaritat i atenció als desfavorits
b) Farem noves apostes des de l’audàcia, la creativitat i l’actitud d’èxode.
c) Tindrem present la realitat intercultural i interreligiosa en què estem cridats a desenvolupar la missió.
d) Coordinarem i impulsarem des de les zones i projectes pastorals,
buscant en les diferències la generació de sinergies i la complementarietat.
e) Fomentarem la nostra disponibilitat i col·laboració per a la missió
en les diferents posicions estratègiques i projectes pels que aposti
l’organisme.
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f) Aprendrem i aplicarem a les nostres reflexions i decisions l’art del
discerniment que ens porti a descobrir la voluntat de Déu.
18.2. Configurarem i dinamitzarem la vida i missió de la Província des
de la «missió compartida»:
a) Clarificarem i concretarem què entenem per missió compartida, i
especificarem, al seu torn, com la volem fer.
b) Fomentarem una identitat, carisma i espiritualitat compartits entre Missioners Claretians (CMFs) i Seglars (seglars claretians i seglars col·laboradors-compromesos).
c) Tindrem cura les relacions personals, promovent una relació, comunicació i fraternitat compartides entre els CMFs i els seglars i
donant passos cap a noves formes de comunitats per a la missió.
d) Obrirem la vida comunitària a la relació i comunió constant amb els
seglars, generant moments compartits de formació, oració i vida.
e) Dinamitzarem una formació contínua i permanent compartida
entre els CMFs i els seglars que ens ajudi a respondre amb generositat als reptes de missió actuals.
f) Treballarem el canvi d’actituds que es deriva de la perspectiva de
la Missió Compartida.
g) Dinamitzarem la missió que tenim entre mans i aquella que anem
configurant de manera compartida i Corresponsable entre els
CMFs i els seglars.
h) Clarificarem la presència i tasca del Religiós claretià i del laic compromès en cadascun dels àmbits i llocs d’evangelització.
i) Concretarem aquells òrgans de discerniment, coordinació, govern
i decisió de la Missió de la província de manera compartida entre
CMFs i seglars.
j) Promourem conjuntament CMFs i seglars itineraris d’iniciació en
la fe, identificació carismàtica i promoció d’evangelitzadors que
garanteixin el desenvolupament de la missió claretiana de la província.
k) Fomentarem la vinculació i l’acompanyament mutu, la fraternitat i
la missió compartida, on es faci possible, entre les altres branques
de la Família Claretiana i els CMFs.
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l) Promourem entre els seglars col·laboradors-compromesos la vinculació i referència comunitària i els farem conèixer el moviment
de Seglars Claretians com a possible vinculació i referència eclesial.
18.3. Promourem –segons el nostre carisma– una Església de participació i comunió (cf. MS 57.2):
a) Impulsarem la identitat compartida i el treball en equip, tant en
l’organisme com en cadascuna de les posicions.
b) Fomentarem la relació propera i fraterna amb la Família Claretiana present al nostre territori. (cf. MS 57.1).
c) Col·laborarem amb d’altres: Església local, instituts de vida consagrada (intercongregacionalitat) i moviments o grups i associacions en projectes en els que no som protagonistes (cf. MS 55, 57.2,
57.3; 70.2).
d) Contribuirem a la multiplicació de líders evangelitzadors per a
una Església en sortida, inclusiva, participativa i corresponsable
(cf. MS 67.3).
18.4. Serem dòcils a l’impuls de l’Esperit que ens fa sortir cap a les perifèries de pobresa, exclusió i marginació i que ens porta a promoure
cultures ètiques de cooperació i solidaritat (cf. MS 52.2).
a) Ressaltarem molt més en nosaltres, amb audàcia i creativitat, l’opció pels pobres i desplaçats (cf. MS 49).
b) Impulsarem l’acollida, escolta, acompanyament i cura dels més fràgils de la terra (cf. MS 52.1): a les nostres comunitats i activitats, a
través de projectes socials, per mitjà de la cooperació internacional.
c) Cuidarem l’atenció espiritual de les persones pobres, proposant
un camí de creixement i maduració en la fe (cf. EG 200).
d) Denunciarem les estructures d’injustícia, i lluitarem contra el sistema que les perpetua proposant alternatives (MS 49, 60).
e) Avançarem en l’assumpció dels criteris de l’economia social i solidària en el nostre estil de vida i en la gestió dels nostres béns i
donarem un testimoni real de pobresa i austeritat, tant personal
com comunitària (cf. MS 52.3).
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f) Treballarem perquè la realitat de les persones excloses impregni
tota la nostra vida i la resta d’accions que desenvolupem: oració
i espiritualitat, vida comunitària i provincial, vida personal, formació inicial i permanent, acció pastoral (cf. Projecte Marc de la
Missió claretiana al Món de la Inclusió).
g) Impulsarem compromisos d’acollida i acompanyament de persones i col·lectius empobrits i exclosos, promovent processos d’inclusió i transformació social (cf. MS 67.6).
h) Impulsarem el compromís social i solidari com a àmbit significatiu de convocatòria i acompanyament de processos de creixement
humà, de fe i de discerniment.
i) Vincularem els compromisos d’acció directa en projectes socials
amb els altres centres d’apostolat per a donar suport al treball en
la solidaritat d’aquests i oferir-los accions de voluntariat i compromís social-cristià en l’àmbit de la inclusió social.
j) Desenvoluparem vies per a coordinar i impulsar la nostra opció
per les persones pobres, excloses i descartades, abastant totes
les nostres comunitats, obres i presències (cf. MS 52.2, 67.1,
67.5).
k) Potenciarem el servei qualificat en l’àrea de la justícia, la pau, la
integritat de la creació, la cooperació al desenvolupament dels pobles, el suport a les zones de missió de la Congregació i l’economia
solidària (cf. HAC 61, 7).
l) Configurarem una Procura i Proclade coordinada amb el secretariat de Solidaritat i Missió que doni suport a les missions de la
congregació i promogui el desenvolupament dels pobles més desfavorits.
18.5. Entenem l’Educació Cristiana com un àmbit privilegiat per a
l’evangelització dels nens/es, joves i famílies i assumim el repte en els
nostres centres educatius de: «l’educació en la fe cristiana com a principi dinamitzador de la vida del centre»; «L’acollida als més desfavorits»;
«L’atenció a la família», «la pastoral vocacional» i «la preparació i el
suport als agents evangelitzadors» (cf. Ideari col·legis claretians).
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a) Impulsarem l’educació cristiana com a àmbit nuclear de l’evangelització de nens i nenes, joves i famílies; proposant i acompanyant
l’educació en la fe, la iniciació a la pregària i l’escolta de la Paraula.
b) Educarem de manera integral al nostre alumnat perquè arribin a
ser persones madures i creients que –amb una preparació acadèmica d’acord amb el món actual i des dels valors de l’Evangeli– es
comprometin en la millora de la societat.
c) Cuidarem els processos de selecció de personal docent, no docent,
agents extraacadèmics, perquè vagin en consonància amb els valors propis dels projectes educatius.
d) Implantarem processos d’acompanyament de les noves contractacions i recorreguts formatius específics (tant professionals com
personals), per a desenvolupar el seu compromís amb el desenvolupament integral dels alumnes i aprofundir en les opcions metodològiques i pedagògiques necessàries per aconseguir-ho.
e) Atendrem els «agents evangelitzadors» amb què ja comptem tant
en l’aspecte personal com professional, tenint cura de les dimensions pastoral i espiritual, atenent especialment als equips docents,
equips directius, PAS… en la seva tasca diària.
f) Fomentarem les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa, potenciant la participació activa i la corresponsabilitat, des del respecte, la cordialitat, la proximitat, el diàleg i la
transparència.
g) Clarificarem línies prioritàries de treball que responguin a les necessitats detectades (pastoral, desfavorits, idiomes…) i dissenyarem
un pla de recursos (humans, econòmics) per a la seva resolució.
h) Dissenyarem el camí d’implantació de metodologies al servei dels
objectius per incidir en un determinat estil educatiu que sigui senyal d’identitat dels nostres col·legis.
i) Reformularem la dimensió pedagògica de la pastoral: creativitat,
noves fórmules… per fer-la més propera als nous llenguatges dels
joves i la societat en general.
j) Dissenyarem processos d’acompanyament a l’alumnat per ajudar a
discernir bé la seva vocació a la vida i propiciar la seva identificació
amb els valors cristians (dimensió transcendent, individual i social).
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k) Augmentarem la interrelació de l’escola amb el seu entorn i amb la
societat. Per a això, ens comprometem a:
• Vincular més estretament la pastoral escolar dels alumnes amb
la pastoral parroquial.
• Impulsar el protagonisme dels joves en iniciatives socials.
• Cooperar amb organismes del barri, de la ciutat…
• Promoure projectes d’aprenentatge, servei, voluntariat…
l) Integrarem més en la vida col·legial les famílies; oferirem espais de
participació, reflexió, formació i desenvolupament personal.
m) Potenciarem el treball conjunt d’equips, la gestió del coneixement
i l’aprendre els uns dels altres.
18.6. A la pastoral parroquial i en les posicions apostòliques impulsarem la creació de comunitats cristianes de referència i processos de personalització de la fe.
a) Fomentarem la centralitat de la Paraula de Déu, ànima de la missió.
b) Promourem grups animadors amb les persones implicades en la
missió.
c) Cuidarem l’acompanyament personal en els processos de fe que
animem.
d) Oferirem mitjans per aprofundir en l’espiritualitat: recessos, exercicis…
e) Acompanyarem processos de creixement en la fe entre les persones adultes.
f) Cuidarem la formació dels laics i laiques.
g) Buscarem nous models d’acció pastoral que ens facin sortir a la
trobada de les persones per acostar-los l’Evangeli.
19. En els processos d’evangelització que desenvolupem posarem atenció especial en la dimensió vocacional de l’experiència de fe, preparant
i ajudant les persones perquè escoltin i responguin a les crides de Déu
(cf. MS 68):
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19.1. Aprofundirem en els trets fonamentals de la infància i joventut
actual per aprofitar les oportunitats evangelitzadores que donin peu a
l’elaboració de noves maneres de fer en pastoral vocacional.
19.2. Impulsarem la nostra sensibilitat personal i comunitària davant
aquesta urgent necessitat de la pastoral vocacional i ens responsabilitzarem tots i cada un de fomentar les vocacions (cf. CC 58, MS 68.4).
19.3. Dedicarem els recursos personals i estructurals necessaris perquè
la pastoral de les generacions joves i la pastoral vocacional específica
estiguin ben ateses i articulades (cf. MS 68.1).
19.4. Desenvoluparem en les nostres posicions i a la Província activitats
dirigides al discerniment vocacional, presentant clarament i atractiva
les diferents formes de vida cristiana i proposant de manera més explícita la nostra vocació missionera de “fills del Cor Immaculat de Maria”
en les seves diverses formes i maneres (cf. CC 7, MS 68.4).
19.5. Oferirem als joves àmbits perquè coneguin i comparteixin el nostre estil de vida.
19.6. Prendrem molt seriosament la preparació humana, teològica,
pastoral i espiritual dels agents (religiosos i seglars) d’evangelització de
la infància i joventut, buscant que estiguin més ben capacitats per sortir
al seu encontre, respondre creativament a les seves preguntes, acompanyar-los amb saviesa en el seu camí i provocar-los profèticament en les
seves decisions (cf. MS 68.2).
19.7. Promourem la creació de grups i comunitats d’adolescents i joves
en els quals s’ofereixin itineraris de fe, discerniment vocacional i compromís cristià i apostòlic (cf. MS 68.3).
19.8. Impulsarem el compromís social i solidari com a àmbit significatiu de convocatòria i acompanyament de processos de creixement
humà, de fe i discerniment.
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19.9. Treballarem la pastoral familiar com a àmbit principal de creixement en l’experiència de fe i vocacional.
19.10. Estudiarem possibles organitzacions del període formatiu
(postulantat, noviciat, teologat) que afavoreixin el contacte dels joves
en recerca amb joves en formació.
Essent comunitat de Testimonis i Missatgers
20. Ens sentim cridats a ser testimonis i missatgers de l’alegria de
l’Evangeli en comunitat apostòlica (cf. MS 47); per això, seguirem construint la comunitat missionera entre tots (cf. MS 48.2) de tal manera
que les nostres comunitats siguin elles mateixes anunci de l’Evangeli en
el món d’avui (cf. MS 46; 70):
20.1. Cada comunitat, amb la implicació de tots els seus membres, elaborarà el seu projecte comunitari amb esperit de discerniment i pregària, plasmant la visió de tots en un projecte d’acció i vida i fent-ne un
instrument eficaç de fidelitat a la missió (cf. MS 70.3 ; 47).
20.2. Continuarem cuidant la nostra fraternitat (cf. MS 27; 46; 48.1.2;
70.1) i el diàleg i la comunicació confiada (cf. MS 27; 48.2).
20.3. Ens farem sensibles davant el que cada germà de comunitat és i fa
(cf. MS 7), independentment de ser d’un altre país, tenir una altra cultura, una altra formació o una altra forma de pensar.
20.4. Valorarem la diversitat com a font de riquesa i buscarem créixer
en complementarietat, aconseguir sinergies i, així, avançar en comunió.
20.5. Treballarem els dinamismes que ens preparen per a la convivència
intercultural i la inculturació (cf. MS 75.3).
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20.6. Cuidarem amb amor i respecte i prestarem atenció exquisida als
germans malalts i ancians, visitant-los i assistint-los de bon grat i desitjant enriquir-nos amb la seva experiència, i valorant i acollint com a
imprescindible el seu ministeri d’intercessió i oferiment (cf. MS 48.4).
20.7. Estimularem a les nostres comunitats l’actitud d’èxode, de canvi
i transformació i la disposició de sortida missionera (cf. MS 41.3; 47).
20.8. Buscarem mitjans per fer visible i comunicar la nostra opció i estil
de vida evangèlica, de tal manera que pugui arribar a convertir-se en
exemple i crida per a altres persones.
21. Col·laborarem, en la mesura de les possibilitats personals, en l’organització i el bon funcionament del nou organisme:
21.1. Reforçarem les actituds que afavoreixen la identitat i vida de l’organisme:
a) Obertura de ment i de cor per a detectar les riqueses de la diversitat.
b) Compromís i fidelitat per implantar i dinamitzar, a la comunitat i
posició en què visc i realitzo la missió, el projecte de vida i missió
que el nou organisme dissenyi.
c) Interès sincer pel que l’altre (l’altra comunitat) és i fa.
d) Disposició a aprendre de l’altre i a ensenyar a l’altre.
e) Disponibilitat per col·laborar en el possible en els projectes pels
que aposti el nou organisme, encara que suposi un esforç extra.
f) Cultiu del «nosaltres» (identitat col·lectiva) de l’organisme / província.
g) Amplitud de mires per a sortir de les nostres posicions personals,
col·laborar amb d’altres i deixar que altres col·laborin amb nosaltres (encara que pugui semblar que hi sortim perdent).
h) Disponibilitat per a respondre a encàrrecs i serveis puntuals on
se’ns pugui requerir i a ser enviats a un territori diferent d’on
estem.
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21.2. Fomentarem espais i mitjans per a la trobada, que ens possibilitin
el coneixement mutu, la convivència, del desenvolupament de la consciència provincial i el treball missioner conjunt:
a) Fomentarem l’intercanvi d’informació, buscant els mitjans més
oportuns per a això.
b) Posarem en marxa equips de treball en diferents àmbits.
c) Fomentarem estades de missioners claretians en altres posicions
per al seu coneixement i / o com a suport en la seva tasca.
21.3. Ens organitzarem en un model de Província regionalitzada com
un model que harmonitza la unitat amb la peculiaritat congregacional,
eclesial, cultural, històrica i lingüística de les diferents Regions que per
si mateixes constitueixen un context propi de missió i que componen el
nou organisme.
21.4. El Govern de l’organisme, inspirat en Jesús i en les actituds del Cor
de Maria, tindrà cura de les relacions personals i la proximitat, l’escolta,
atenció, seguiment i diàleg amb les persones; i amb la deguda atenció a
missioners i a seglars amb càrrecs de responsabilitat i coresponsabilitat
en les posicions i accions apostòliques (cf. MS 72.1).
21.5. Afrontarem la nostra comunió de béns, tant materials com espirituals, des de la seva finalitat per a la missió i de la nostra pobresa
evangèlica.
a) Vetllarem per la sostenibilitat econòmica de la Província i per l’autofinançament de les diferents obres apostòliques.
b) Avançarem en l’assumpció dels criteris de l’economia social i solidària en la nostra manera de vida i en la gestió dels nostres béns,
buscant en tot moment el respecte i la conservació del medi ambient.
c) Estarem oberts a la col·laboració econòmica amb la Congregació i
comunicació de béns per a l’atenció dels germans i de la missió.24
24. Cf. Cridats a irradiar l’alegria de l’evangeli en el món d’avui, 2016, apartat 3.1.3,
núm 45-47.
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21.6. Participarem activament en el treball conjunt i col·laboratiu amb
la resta d’organismes d’Europa (ECLA).
21.7. Participarem en la missió universal de la Congregació, mostrant
disponibilitat davant de possibles necessitats de la mateixa i acollint
missioners provinents d’altres organismes, cuidant la seva integració i
interculturació en el context missioner de la Província (cf. MS 72.2).
21.8. Atendrem i cuidarem amb molt d’esment el patrimoni històric
congregacional dels llocs claretians de la nostra Província, posant-nos
al servei d’aquells claretians i pelegrins que hi vagin.
Adoradors de Déu en l’Esperit
22. Cridats a ser Missioners «amb Esperit» (cf. MS 39-41) i Oients i
Servidors de la Paraula de Déu (cf. MS 42-45), aprofundirem en la nostra experiència espiritual de Fills del Cor Immaculat de Maria (cf. MS
41.2) per a avançar joiosos en el camí del Senyor i proclamar amb la
nostra vida i missió la supremacia de Déu (cf. MS 74):
22.1. Continuarem fent de la pregària personal un moment de trobada
fort i diari amb Déu, amb la seva Paraula, que dóna sentit i horitzó de fe
a tot el que s’ha viscut (cf. MS 40).
22.2. Compartirem a la comunitat l’escolta orant de la Paraula de Déu i
l’experiència de fe (cf. MS 45.3; 74.2).
22.3. Cuidarem els dinamismes de creixement espiritual: projecte personal, acompanyament espiritual (cf. MS 74.4), recés espiritual, Exercicis Espirituals…
22.4. Celebrarem en comunitat l’Eucaristia, espai en què s’alimenta el
do preciós de la comunitat (cf. MS 26).
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22.5. Escoltarem Déu en els esdeveniments de la vida, sobretot en la de
les persones pobres i dels que pateixen violències i injustícies (cf. MS
45.4).
23. Valorarem i cuidarem la formació, tant inicial com contínua, com
a instrument per a progressar i créixer com a deixebles, testimonis i
missatgers de l’Evangeli.
23.1. Planificarem i dinamitzarem la formació contínua en la comunitat, i també en l’organisme, dedicant espais i temps adequats per a la
seva realització.
23.2. Cuidarem aquells elements de la formació inicial que possibilitin
una bona incorporació i identificació a l’organisme:
a) Proximitat i acompanyament a les persones en formació inicial.
b) Contacte i vinculació amb la vida provincial.
c) Inculturació i aprenentatge d’idiomes.
d) Vinculació i implicació de les persones responsables de la Província amb els centres formatius.
23.3. Farem una planificació de les especialitzacions dels membres
de l’organisme per respondre a les necessitats de la missió a curt-mig
termini.
23.4. Ens formarem en els processos que implica la interculturalitat i la
inculturació, tant en l’àmbit comunitari com en el de la missió.
23.5. Impulsarem, en bé de la missió, l’aprenentatge de les llengües pròpies de l’organisme.
23.6. Dissenyarem activitats de convivència, formació i reflexió conjuntes (religiosos i laics).
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ORACIÓ APOSTÒLICA DEL P. CLARET
Senyor i Pare meu,
que et conegui i et faci conèixer.
Que t’estimi i et faci estimar.
Que et serveixi i et faci servir.
Que et lloï i et faci lloar
per totes les criatures.
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ANNEX
(Ref. n. 6 del document, posicions apostòliques)
Pastoral parroquial
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

ITÀLIA

• Parroquia Corazón
de María (Bilbao)
• Parroquia San
Rafael (Bilbao)
• Mariaren Bihotza
Parroquia (Donostia)
• Parroquia San Pío X
(Donostia)
• Parroquia San Pablo
Ariznavarra (Vitoria)
• Atención Parroquias
Rurales (AgurainSalvatierra y Araia)

• Parròquia Mare
de Déu del Lledó
(Valls)
• Parròquia Sant
Antoni M. Claret
(Lleida)
• Parròquia Santa
Maria (Sallent)
• Parròquia Cor de
Maria (Barcelona)
• Parròquia Sant
Tomàs d’Aquino
(Barcelona)
• Parròquia Sant Pere
Apòstol (Sant Boi
de Llobregat)

• Secteur Pastoral de
Muret (Toulouse):
paroisses de SaintJacques, Saint-Jean,
Estantens, Ox, Fauga,
Eaunes, Saint-Hilaire
• Paroisse du Bon
Pasteur (Marseille)
• Paroisse de Langue
Espagnole (Marseille)
• Paroisse Saint
Lazare (Marseille)
• Paroisse N. Dame des
Champs (Narbonne)
• Paroisse Sainte
Bernadette
(Narbonne)

• Parrocchia
Immacolato Cuore
di Maria (Trieste)
– Frankolovo
(Slovenia)
[collegata con la
comunità di Trieste]
• Parrocchia
Sant’Ambrogio ad
Fontes (Segrate)
• Parrocchia Sacro
Cuore Immacolato
di Maria (Roma)
• Parrocchia Santa
Maria del Carmine
(Altamura)

FRANÇA

ITÀLIA

Pastoral a temples i esglésies
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA
• Temple-SepulcreMuseu Sant Antoni
M. Claret (Vic)
• Casa Natal-MuseuTemple Sant Antoni
M. Claret (Sallent)
• Església Cor de
Maria – Centre P.
Claret (Girona)
• Capella (Montgat)
• Santuari Cor de
Maria (Barcelona)
[que fa servei
parroquial]
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• Chiesa di Santa
Lucia (Banchi
Vecchi, Roma)
• Chiesa di Santa
Lucia (Altamura)

Pastoral Educativa cristiana (Ensenyament reglat)
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

ITÀLIA

FRANÇA

ITÀLIA

• Col·legi Claret
• Claret Askartza
(Barcelona) (2-18
Ikastetxea (Leioa)
anys)
(2-18 años)
• Col·legi Claret
• Claret Ikastola
(Valls) (1-16 anys)
(Donostia) (2-16 años)
• Colegio Claret
Larraona (Pamplona)
(2-18 años)
• Kurkudi Eskola
(Leioa) Escuela
de Formación
de Monitores y
Directores

Residències universitàries
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

• Claret Colegio
Mayor Larraona
(Pamplona)
• Residencia Atalaia
Claret (Leioa)

Altres àmbits educatius: lleure, esports
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

• Esportiu Claret
• Asociación Juvenil
(Barcelona)
(Askartza, Larraona,
Donostia) (vinculada
a la Pastoral de la
posición)
• Polideportivo Claret
Askartza (Leioa)
• Polideportivo
Claret Larraona
(Pamplona)
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ITÀLIA

Centres d’Espiritualitat i Cases de Recés
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

ITÀLIA

FRANÇA

ITÀLIA

• Casa d’Espiritualitat
Claret (Vic)

Cases de convivències
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

• Casa de
convivencias Claret
Etxea (Torrepadre,
Burgos)
• Claret Etxea
Baserria
(Dima) Casa de
Convivencias
• Casa de
Convivencias
Salvatierra (Álava)

• Casa de Colònies
(Montgat)

Pastoral Social (JPIC; Solidaritat i Missió; ONG)
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

• Paroisse de
• Pastoral Social –
• Fundación Claret
Langue Espagnole
Càritas – A totes les
Sozial Fondoa
(Marseille):
parròquies
– Claret Enea
Accompagnement
Gizartetxea (Bilbao) • Associació «Casal
des migrants
Claret» (Vic)
• Fundación
• Paroisse Saint
Proclade-Yanapay
• Enllaç Solidari
Lazare (Marseille):
(Bilbao, Pamplona,
ONG (Proclade
Attention quartier
Donostia)
Catalunya)
marginal
• Grupo Solidaridad
y Misión – Grupo
dinamizador de la
Pastoral Social de la
Provincia
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ITÀLIA
• Parrocchia
Sant’Ambrogio
(Segrate): Procura
per le Misioni
• Associazione
«Comunità di Via
Gaggio» (Lecco)
• Associazione
«L’altra Faccia
dell’Africa»
(Altamura)
• Chiesa di Santa
Lucia (Roma):
Servizio a persone
che vivono nella
strada

Pastoral de Mitjans de Comunicació Social
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

ITÀLIA

• Claret: Llibreria,
Editorial i
Distribuidora
(Barcelona)
• Animaset Media
Comunicació, S.L.

Altres plataformes – Diàleg fe-cultura-societat
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

ITÀLIA

FRANÇA

ITÀLIA

• Fundació Claret
Experiència
Cristiana i
Comunicació

Equips (especialitzats)
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

• Equipo Provincial
PIJV
• Equipo de
Titularidad de los
Colegios
• Equipo Pedagógico
Provincial
• Grupo Marketing
Provincial
• Equipo de Gestión
Provincial

• Comisió Col·legis
Claret Catalunya
(CMF+MIC),
Directors i Titulars
• Equip Pastoral
Col·legis Claret
Catalunya
(CMF+MIC)

*Present a l’Organisme, en Coordinació amb GG
• Centre
d’Espiritualitat
Claretiana (CEsC)
(Vic)
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Altres Equips i grups de coordinació
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

FRANÇA

• Grupo Parroquias
de la Provincia
• Grupo Carisma y
Misión: Compartir
carisma y misión
entre religiosos y
seglares

• Equip Provincial
PIJV
• Atenció Llocs
Claretians (Vic,
Sallent, Mas Claret)

ITÀLIA
• Animazione Biblica
della Pastorale
(Roma, Trieste,
Altamura, Lecco)

Atencions i serveis provincials i de Congregació
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

• Enfermería
Provincial San
Fermín de Aldapa
(Pamplona)
• Oficinas Curia
Provincial (Deusto)

• InfermeriaAssistencial
Provincial
(Barcelona)
• Oficines Cúria
Provincial
(Barcelona)

FRANÇA

ITÀLIA

FRANÇA

ITÀLIA

Presència Família Claretiana
EUSKAL HERRIA

CATALUNYA

• Seglares
• Laics Claretians
Claretianos: Leioa
– Vic (Seglars
(3 comunidades),
Claretians)
Bilbao, Donostia
• RMI – Religioses de
• Sortarazi (Seglares
Maria Immaculada
Claretianos) (Bilbao,
(Reus, Tremp,
Algorta, Leioa)
Barcelona)
• MIC – Missioneres
de la Institució
Claretiana (Vic,
Cornellà)
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• Laici Claretiani
(Altamura, Roma)
• RMI (Roma, Milano)
• Missionarie di
Sant’Antonio Mª
Claret (Roma)

