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“HEM D’AFRONTAR ELS 
REPTES SEGUINT LA 
GENEROSITAT DE SANT 
JOSEP” 

Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

Demà, divendres 19 de març, celebrem la festivitat de 
sant Josep. Moltes congregacions tenen aquest sant 
com a patró, com a inspirador i custodi. Per això, des 
de la Unió de Religiosos de Catalunya volem felicitar 
totes les famílies religioses que celebren aquesta 
festa, especialment, i amb més èmfasi en aquest any 
que el sant Pare ha declarat Any de sant Josep per a 
tota l’Església.   
 
I és cert, que si a les famílies religioses que tenen Sant 
Josep com a patró les al·ludeix de més a prop, a tots i 
totes també se’ns ofereix la possibilitat de repassar la 
figura d’aquest sant patró de l’Església universal.   

La carta apostòlica Patris Corde (en català 
disponible aquí i en castellà aquí) és una magnífica 
lectura per aprofundir, des de la mirada profunda i 
renovadora del Papa Francesc. En ella s’hi troben 
alguns aspectes que ens poden interpel·lar, 
especialment en aquests dies.   

Tot el contingut que hi conté és molt suggeridor, i 
concretament, l’apartat que parla de la valentia 
creativa de sant Josep ens pot ser molt pertinent en 
els temps que vivim com a societat, com a Església, 
com a vida consagrada. En efecte, sant Josep és 
presentat com aquell capaç d’acollir les coses de la 

http://www.documents.arquebisbattarragona.cat/2020/12/08/carta-apostolica-patrus-corde/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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vida que un no ha escollit, i ho fa amb un coratge 
creatiu que li permet aventurar-se en l’acollida de 
Maria i el petit que esperava, o en la difícil fugida a 
Egipte, el temps que van passar. Doncs bé, aquesta 
valentia creativa potser ens toca també a nosaltres 
viure-la generosament per afrontar els grans reptes 
que tenim entre mans, en un món tan ferit, tan 
polaritzat, tan vulnerable i alhora tan prepotent a la 
mínima que se li presenta l’ocasió. Ens toca viure-la 
també per afrontar els reptes que tenim com a 
Església, com a vida religiosa, com a congregació, 
com a comunitats, en les nostres presències i 
missions.  
 
Tal com suggereix el Sant Pare a la Carta Apostòlica: 
“Quan ens enfrontem a un problema podem aturar-
nos i abaixar els braços, o podem enginyar-nos-les 
d’alguna manera. A vegades les dificultats són 
precisament les que treuen a relluir recursos en 
cadascú de nosaltres que ni tan sols pensàvem que 
teníem”.  
 
Tant de bo, aquesta festa de sant Josep ens hi ajudi, 
a treure el millor de nosaltres, amb aquesta valentia 
creativa que ens mostra sant Josep.   
Com diu la Gna. Rosa Masferrer, vicepresidenta de 
l’URC i religiosa de Sant Josep de Girona:   
“Si el cel va confiar en aquest home per aquesta 
missió tan delicada.... per què no ha de confiar en 
cadascun de nosaltres en les nostres respectives 
missions. És la mateixa dinàmica. És el mateix Déu...”  
Que sant Josep, el nostre custodi i inspirador, ens hi 
ajudi.   
 
Llorenç Puig, sj  
Secretari URC  
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ES POSPOSA EL TALLER: “CRÈIXER I ESPERAR EN 
TEMPS DE SOFRIMENT”  

 

Unió de Religiosos de Catalunya  

Benvolgudes i benvolguts, 

per problemes de salut d’un company de la comunitat del ponent, s’ha decidit ajornar la sessió del 
taller “Crèixer i esperar en temps de sofriment” prevista per aquest dissabte dia 20 de març. 
Finalment el dia serà el dia 1 de maig, també dissabte, amb el mateix horari de matí.  

En unes setmanes s’enviarà la nova información referent al curs i es farà arribar un nou full 
d'inscripció per la sessió del taller.   

Sentim les molèsties, però els temes de salut ja sabem que venen quan volen. 

Gràcies i bon dia de sant Josep! 

 

 

Llorenç Puig, Secretari URC 

 

S’AJORNA A L’1 DE MAIG 
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EL GMÀ. AMADOR FERNÁNDEZ, NOU SUPERIOR DE 
LA NOVA PROVÍNCIA SANT JOAN DE DÉU 

D'ESPANYA  

 

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | 17 de març, 2021  

El nomenament ha tingut lloc a l'Assemblea Provincial que l'Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu ha celebrat a Granada, en que s'ha proclamat també la 

Província Sant Joan de Déu d'Espanya. 
 
El nomenament del germà Amador Fernández com a nou Superior Provincial ha tingut lloc durant 
l’Assemblea Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu celebrada en la Basílica de Sant 
Joan de Déu a Granada, sota el lema “Avançant en l’Hospitalitat”, en la qual també ha tingut lloc 
la proclamació del Decret de Constitució de la Província Sant Joan de Déu d’Espanya. 

En la seva primera intervenció, el gmà. Amador Fernández, Superior Provincial ha manifestat que 
“les meves primeres paraules després d’assumir aquest servei per a l’Orde Hospitalari a Espanya 
són per a portar a la memòria a Sant Joan de Déu, la vida del qual és model per a la consagració 
dels Germans i inspira també la vocació a l’hospitalitat dels nostres col·laboradors”. 



N. 550. 18 de març de 2021 HOREB 
 

 

6 

 

El Superior General de l’Ordre Hospitalària, gmà. Jesús Etayo, en el discurs d’obertura de 
l’Assemblea ha volgut ressaltar que “el que ens ha portat fins aquí i el que veritablement ens uneix 
i dóna sentit a tot el que fem és l’hospitalitat, el servei i la compassió amb tots els que sofreixen” i 
ha tingut un record especial “per als quals estan sofrint la pandèmia del coronavirus i les seves 
conseqüències a tots els nivells”. El gmà. Etayo ha insistit que amb la unió a la Província Sant Joan 
de Déu d’Espanya “estem cridats a continuar creixent i avançant”. 
 
El Superior General veu aquesta unificació com “una oportunitat per a sumar potencialitats per a 
realitzar el somni de Sant Joan de Déu en tota la seva plenitud” des del compromís, la fe, l’audàcia, 
l’esperança i la confiança. I ha afegit que “l’hospitalitat és el tot d’aquest projecte, sempre oberta 
per a innovar formes i models nous que responguin a les necessitats de les persones pobres i 
malaltes”. 

Nomenaments 

En aquesta mateixa Assemblea i després del nomenament del Superior Provincial, també s’han 
designat als sis Germans del Consell Provincial, que queda així constituït: 

Gmà. José Luis Fonseca Bravo – primer conseller 
Gmà. José Ramón Pérez Acosta – segon conseller 
Gmà. Juan José Avila Ortega – tercer conseller 
Gmà. José Miguel Valdés Grande – quart conseller 
Gmà. Moisès Martín Boscá – cinquè conseller 
Gmà. Benigno Ramos Rodríguez – sisè conceller 
 
En aquesta Assemblea, a més del Superior General, gmà. Jesús Etayo, han participat el gmà. 
Joaquim Erra, Conseller General de l’Àrea Animació Europa; així com els Col·laboradors, Dolores 
Saenz, directora econòmica-financera i coordinadora de la Junta de Govern Provincial de la 
Província d’Aragó; Juan José Afonso, director de Centres de la Província Bètica, i Iria Atienza, 
directora econòmica-financera de la Província de Castella i algunes persones convidades. A causa 
del context sanitari del COVID-19, l’aforament ha estat molt reduït, per la qual cosa la resta de 
Germans i col·laboradors de la OHSJD han pogut participar i seguir l’Assemblea de manera 
telemàtica. 
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LA CREACIÓ DE LA NOVA PROVÍNCIA SANT JOAN 
DE DÉU D'ESPANYA 

OHSJ | 15 de març de 2021 

Inici del procés 

El procés d’unió d’aquestes tres Províncies 
va començar el 2018, després de la 
celebració del Capítol Interprovincial que 
van celebrar conjuntament en l’Escorial, en 
el qual es va prendre la decisió d’avançar 
cap a aquesta integració, per donar una 
millor resposta a les necessitats que es 
plantejaven en l’horitzó en relació a les 
comunitats de Germans i que es dibuixaven 
en el futur de la institució. 

Al llarg d’aquests tres últims anys, més de 
400 persones a través de 17 Grups de 
Treball i Comissions, han aprofundit en la 
posada en marxa d’aquesta nova realitat 
que es concretarà dimarts. 

Nou Superior Provincial i el seu Govern 

El nomenament dels consellers provincials, 
passen de ser quatre a sis, tenint en compte 
la dimensió de la nova Província, que té 75 
centres a gairebé totes les comunitats 
autònomes del territori espanyol. 

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

A Espanya, l’Orde Hospitalari actualment 
està integrada per 188 Germans, 15.000 
professionals, més de 3.300 voluntaris i 
nombrosos donants i benefactors. A més, 
compta amb una xarxa de 75 centres i 
dispositius sanitaris, socials, sociosanitaris, 
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docents i de recerca que atenen a gairebé 
un milió i mig de persones anualment. Sota 
el concepte de Hospitalitat, es cuida 
l’acollida, la promoció de la salut, 
l’acompanyament i el compromís amb les 
realitats més vulnerables de la nostra 
societat des d’un concepte ampli 
d’universalitat i equips multidisciplinaris. Els 
valors assumits per tots els centres de 
l’Orde Hospitalari al món, a més de 
l’Hospitalitat, són Qualitat, Respecte, 
Responsabilitat i Espiritualitat. 

A nivell mundial l’Orde Hospitalari és 
present a 52 països amb 402 Obres 
Apostòliques i Centres socials i sanitaris, 
atenent a més de 3 milions de persones a 
l’any. A més a més, compta amb 1.020 
Germans, 63.000 professionals i 23.000 
voluntaris/es. 
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💬💬  TESTIMONIS DE QUARESMA 
Com vius el dejuni que demana el Senyor? 

 
EDUADO RIBES: “CAL BUSCAR ELS DEJUNIS QUE 
ENS AJUDEN A VIURE LA QUARESMA AMB 
INTENSITAT” 

 

URC | 18 de març de 2021 

El superior de la comunitat del Sant Joan de Déu de Sant Boi explica com 
viuen aquest temps des de la congregació tenint cura de les persones 

 
El temps de Quaresma és un temps especialment significatiu per a l’Orde Hospitalària Sant Joan 
de Déu. Així ho assegura el germà superior de la comunitat de Sant Boi, Eduardo Ribes, que explica 
que aquest període pren especial atenció per part dels germans que viuen dues dates molt 
importants: la Quaresma i la festa del fundador dels Germans Hospitalaris.  
 
Temps de reflexió i celebració 
 
El germà Ribes exposa que per a la comunitat la Quaresma és “un temps d’intensa oració”. “Un 
temps de viure amb més profunditat allò que els envolta i d’identificar-se amb Jesús sofrent”, 
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exposa. En aquest sentit el superior de la comunitat de Sant Boi, detalla com el temps de pandèmia, 
ha descobert encara més aquest sentit de la debilitat humana el qual porten a la seva pregària. 
“S’ha fet molt més palpable vivint el sofriment des dels hospitals i en el si de la comunitat, i ara ho 
intentem viure i portar- ho a les oracions”.  
 
D’altra banda, explica que per als germans és un temps de preparació i celebració per a la 
comunitat, que “amb la festa de Sant Joan de Déu, reafirmen la seva consagració com hospitalaris”. 
 
“La pandèmia em ratifica” 
 
“Personalment, per a mi la Quaresma sempre ha estat un temps de pas, de reconèixer la nostra 
debilitat, que som caducs, però amb la mirada posada en l'esperança i resurreccions” , explica 
Ribes.  Insisteix que l’arribada de la Covid ha estat una mostra de la debilitat de la persona. Per 
això, exposa que “la pandèmia em ratifica en això, i també he descobert “l'aquí i l'ara”. És a dir, - 
continua-  la importància de gaudir i celebrar cada dia que vivim, però sempre mirant cap a l'alegria 
de la Pasqua”. 
 
El dejuni de cuidar els germans 
 
Tal com explica el superior de la Comunitat de Sant Boi el dejuni que es demana per Quaresma, 
pertoca a tothom, cada un des de la seva vocació i des del seu servei. Un dejuni que ens demana 
el Papa Francesc, citat prèviament a l’Antic Testament, pel profeta Isaïes. Com a germà Hospitalari, 
Eduardo Ribes, explica com el dejuni que Déu els demana és el de vetllar per l’atenció dels 
treballadors dels centres sanitaris de l’orde i tenir cura especialment d’ells entregats al seu 
servei per a la salut dels altres.  “Com a Orde de Sant Joan de Déu és essencial portar-ho al dia a 
dia”, explica. “Estem patint una situació en que els nostres centres i hospitals han estat gairebé al 
límit, per tant ara més que mai, ens toca cuidar els treballadors i els cuidadors dels centres i 
hospitals”. “Cal buscar els dejunis que ens ajuden a viure aquesta Quaresma amb intensitat”, 
afegeix.  

🎬🎬 Mira el vídeo testimoni : AQUÍ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rws7w3OKRBg
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JESÚS ROY: “FAIG EL DEJUNI QUE EL SENYOR EM 
DEMANA NO JUTJANT ELS EMPRESONATS I VEIENT 
EN ELLS EL ROSTRE DE CRIST” 

 

URC | 18 de març de 2021 

El secretari provincial dels Mercedaris explica com viuen a la seva comunitat 
la Quaresma intentant seguir allò que Déu els demana 

 

El Pare Jesús Roy és el secretari provincial de l’Obra Mercedària i és capellà a la presó de dones de 
Wad Ras i a Brians 1, al mòdul de dones. Tal com explica, es considera a si mateix, “un petit 
sacerdot d’una comunitat que viu la fe entre reixes”. Una missió que el porta a estar sempre atent 
i intentant acompanyar les preses en la seva vida de fe i en totes aquelles coses que els passa en 
el dia a dia. 

Vivència espiritual i de conversió 

En ple temps de Quaresma, exposa com en la seva comunitat, viuen aquest període com un 
temps de gràcia. “Un temps per viure una mica amb més austeritat, per intensificar l’oració i viure 
la fraternitat com aquell dejuni que vol el Senyor”, explica. D’altra banda, a nivell personal, el Pare 
Roy assegura que és “un temps de profunda vivència espiritual i de conversió”. 

http://urc.cat/jesus-roy-faig-el-dejuni-que-el-senyor-em-demana-no-jutjant-els-empresonats-i-veient-en-ells-el-rostre-de-crist/
http://urc.cat/jesus-roy-faig-el-dejuni-que-el-senyor-em-demana-no-jutjant-els-empresonats-i-veient-en-ells-el-rostre-de-crist/
http://urc.cat/jesus-roy-faig-el-dejuni-que-el-senyor-em-demana-no-jutjant-els-empresonats-i-veient-en-ells-el-rostre-de-crist/
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També, afegeix que es un moment d’actuar i, concretament, “d’activar diverses actituds”. És a dir, 
tal com explica, “maneres de fer en la línia d’allò que ens proposa Jesús a l’Evangeli”. D’entrada, 
l’oració, “com a temps per sortir-me de mi mateix i anar a trobar el Senyor”. En segon lloc, l’almoina, 
“com aquell compartir la meva vida amb els demés i el meu temps i la meva persona amb la 
comunitat i amb les persones que atenc a la presó com a capellà”. 

El dejuni que Ell ens demana 
 
Finalment, destaca el dejuni, entès des de la lectura d’Isaïes 58, en que es diu “el veritable dejuni 
és aquest: Deixa anar els qui has empresonat injustament”. Així, partint d’aquesta cita Jesús Roy 
exposa com du a terme aquest dejuni sense jutjar aquells que estan a la presó, veient-los com a 
persones i no com a números. “Persones – continua el pare mercedari- que per les circumstàncies 
que siguin estan allà però amb la seva dignitat”. 
Assegura com també intenta redescobrir les dones preses que acompanya i ajudar-les a elles 
mateixes, també, a redescobrir-se com a “filles i fills de Déu”. “Veure en elles el rostre de Crist, ja 
que com va dir Jesús: estava a la presó i em vau venir a veure”. Per tant, estar a prop d’elles, 
escoltar-les i acompanyar-les. Aquest és el dejuni que em demana el Senyor”, afegeix. 
.  

 
🎬🎬 Mira el vídeo testimoni : AQUÍ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibHbSoKSsMA
https://www.youtube.com/watch?v=ibHbSoKSsMA
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ANTONIA LÓPEZ ARROYO SUPERIORA DE LES 
ADORATRIUS 

ADORATRIUS | 11 de març de 2021 

En el quart dia del Capítol s’emporta a 
l’Assemblea la Proposta del Document que 
serà guia per al camí de la Província 
Europa/Àfrica durant els següents tres anys. 
Posteriorment es procedeix a la consulta del 
Govern Provincial. Donada la situació 
especial de pandèmia que està travessant el 
món, el procés d’elecció és diferent al que 
s’utilitza de manera habitual. 
 
La germana Elisa Altadill, fins ara gna. 
Provincial, introdueix a la consulta de la nova 
Superiora Provincial. Procedint a la lectura de 
la terna. Tota l’Assemblea té un llarg temps 
d’oració i reflexió personal. 
 
Amb anterioritat un gest simbòlic, se li fa 
lliurament un ram de flors i un escrit 
d’agraïment, al costat d’un gran aplaudiment 
de part de tota l’Assemblea. 
 
Novament les germanes capitulars es 
reuneixen en l’Assemblea per a procedir a la 
consulta sobre la terna. El nomenament de la 
Superiora Província ve per part de la gna. 
Teresa Valenzuela, Superiora General, sent 
nomenada la germana Antonia López Arroyo. 
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NÚRIA CALDUCH, 
SECRETÀRIA DE LA 
PONTIFÍCIA COMISSIÓ 
BÍBLICA 
 
MISSIONERES DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
DE NATZARET | 9 de març de 2021 

El papa Francesc va nomenar aquest 
dimarts a Núria Calduch com a nova 
secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica, 
l’organisme vaticà fundat per Lleó XIII en 
1902 per a promoure l’estudi de les 
Sagrades Escriptures, contrastar les 
opinions errònies sobre elles i il·luminar el 
debat sobre qüestions bíbliques. 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/el-papa-nomena-a-la-religiosa-nuria-calduch-nova-secretaria-de-la-pontificia-comissio-biblica/
http://urc.cat/el-papa-nomena-a-la-religiosa-nuria-calduch-nova-secretaria-de-la-pontificia-comissio-biblica/
http://urc.cat/el-papa-nomena-a-la-religiosa-nuria-calduch-nova-secretaria-de-la-pontificia-comissio-biblica/
http://urc.cat/el-papa-nomena-a-la-religiosa-nuria-calduch-nova-secretaria-de-la-pontificia-comissio-biblica/
http://urc.cat/2021/02/14/
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CALDUCH-BENAGES: “LA PRESÈNCIA DE DONES 
OBRE HORITZONS” 

 

VATICAN NEWS | 15 de març de 2021 
 

La biblista espanyola nomenada pel Papa Francesc com a secretària de la 
Pontifícia Comissió Bíblica -la primera dona que ocupa aquest càrrec- 

expressa la seva sorpresa i gratitud per aquesta elecció 
 

És una dona que ha dedicat amb passió la seva vida als estudis bíblics. Docent d’Antic Testament 
en la Pontifícia Universitat Gregoriana, experta des de fa temps en Sagrada Escriptura, l’espanyola 
Nuria Calduch-Benages, de les Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret, ha participat també 
en els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el Diaconat Femení (2016-2019). La setmana passada 
va ser nomenada pel Papa com a secretària de la Comissió Bíblica Pontifícia. Originària de 
Barcelona, es va incorporar a l’organisme vaticà per primera vegada en 2014 i va ser reelegida el 
gener passat per a un nou mandat de cinc anys, fins a 2025. Entre altres càrrecs, és professora 
convidada en el Pontifici Institut Bíblic de Roma, col·laboradora assídua de la Federació Bíblica 
Catòlica, membre destacat de revistes especialitzades, així com membre del Comitè Científic de la 
revista Història de les Dones (Universitat de Florència) i de la sèrie “Tesi i Monografies” publicada 
per Verbo Divíno (Estella). En 2008 va participar en el Sínode de la Paraula com a experta. 
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Com va rebre el nomenament de Secretari de la Comissió Bíblica Pontifícia i quina rellevància 
té el fet de ser dona en aquest càrrec? 
 
R. – Dues paraules poden resumir la meva reacció. D’una banda, sorpresa, perquè mai hauria 
imaginat rebre aquest nomenament i, per un altre, agraïment a totes les persones que han confiat 
en mi. Crec que la presència de dones en aquesta comissió, com en unes altres, és un element 
positiu i significatiu que obre horitzons a l’Església. 
 
Què ha suposat l’experiència d’haver participat en la comissió d’estudi sobre el diaconat de les 
dones? 
 
R. – Durant uns bons tres anys, de 2016 a 2019, em vaig dedicar, juntament amb els altres 
membres, a estudiar el diaconat de les dones. I encara que els resultats obtinguts es van considerar 
en certa manera parcials, l’experiència viscuda va ser molt enriquidora tant des del punt de vista 
intel·lectual i eclesial com a humà. Creem entre nosaltres relacions d’amistat i col·laboració que 
continuen fins avui. I això ho considero un privilegi. 
 
La Sagrada Escriptura està en el centre dels seus estudis. Quin creu que és la contribució 
específica que les dones poden aportar a l’estudi de la Paraula de Déu? 
 
R. – La seva competència, els seus interessos i la seva perspectiva. Pensi’s, per exemple, en l’estudi 
de les figures bíbliques femenines, les seves històries, l’ús de metàfores femenines, l’hermenèutica 
feminista i molts altres aspectes. Fa quaranta anys, quan les dones biblistas eren gairebé invisibles, 
aquests temes i enfocaments de les Escriptures no es contemplaven en els cercles bíblics. No 
obstant això, avui són molt benvolguts per tots, homes i dones, i les publicacions són cada vegada 
més nombroses. 
 
Vostè ensenya l’Antic Testament. Débora, Ester, Judit… Les figures femenines són centrals en 
aquests llibres de la Bíblia mostrant també una atenció a les dones i una rellevància que se’ls 
atribueix en la història de la salvació no indiferent en comparació amb altres pobles 
contemporanis a Israel. Quina visió de la dona es desprèn d’aquests textos? 
 
R. – En alguns relats bíblics, com els que ha esmentat, les dones apareixen com a veritables 
protagonistes de la història d’Israel, amb una important missió que complir per al poble. En uns 
altres, no obstant això, són mers instruments del poder masculí. En uns altres, els autors les 
silencien totalment. Així, les seves històries no es conten i, per tant, no podem escoltar la seva veu. 
Aquesta és la nostra principal dificultat. A més, els textos bíblics -no ho oblidem- són textos molt 
antics en els quals es descriu a les dones segons els arquetips de cada època i segons el punt de 
vista androcèntric dels autors. 
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TROBADA INSPECTORIAL DE CENTRES JUVENILS 
LA INSPECTORIA SALESIANA MARIA AUXILIADORA 

 

SALESIANS CATALUNYA | 15 de març de 2021 
 

La carmelita vedruna explica el projecte del centre educatiu i els fruits que 
n’obté del seu servei amb els altres 

 

Durant la jornada de dissabte 13 de març va tenir lloc la tercera edició de la trobada inspectorial 
de Centres Juvenils que va reunir 130 participants entre salesians animadors, titulars dels centres 
juvenils, joves que exerceixen les funcions de presidència o coordinació general, animadors, al 
costat de Pedro Hernández, coordinador Nacional, Pilar Blasco, presidenta de la Confederació Don 
Bosco i els integrants de la comissió inspectorial. 

La trobada va arrencar amb la salutació de l’inspector Ángel Asurmendi i va tenir com a nucli 
central la presentació del nou Document Marc pel qual s’estableix la identitat i organització 
d’aquest ambient a la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. També hi va haver ocasió de 
presentar i situar (conèixer) els Centres Juvenils i iniciar el Projecte Inspectorial per als propers dos 
anys. 
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Els Centres Juvenils Salesians 

Don Bosco va ser capaç de captar la intuïció d’altres sants i educadors cristians de la seva època 
amb l’Oratori de Valdocco. 

Avui els Salesians actualitzen la seva intuïció i compromís amb els Centres Juvenils Salesians des 
d’on s’ha treballat per configurar estructures d’educació en el lleure, d’àmplia convocatòria, 
capaços d’interessar als joves i d’implicar-los en el desenvolupament del seu propi creixement 
personal. A més, aquest espai és el lloc on els animadors es converteixen en joves educadors i 
evangelitzadors d’altres joves. 

En aquest camí ha estat de gran ajuda i estímul la Proposta Educativa dels Esplais i Centres Juvenils 
Salesians que, des de la seva publicació al març de 1988, ha afavorit un procés de convergència 
entre les diverses realitats de Esplais i Centres Juvenils distribuïdes per tot el territori . 

A la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora l’aposta pel voluntariat, el protagonisme i la 
participació juvenil són senyal d’identitat i defineixen la manera de ser i de fer dels Centres Juvenils. 
 
Més informació : AQUÍ 

 

https://www.salesianos.edu/centros-juveniles/
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EL GERMÀ GUILLERMO, AMB 100 ANYS: “CAL 
TREBALLAR AMB IL·LUSIÓ AMB EL JOVENT” 
 

 

SALESIANS CATALUNYA | 15 de març de 2021 
 
Cent anys i una vida exemplar en fidelitat, compromís i servei amb els joves, 

l’educació i també l’esport 
 

La Salle Santa Coloma de Farners està de festa. El germà Guillermo ha fet 100 anys aquest 
divendres. La seva vida és un exemple de fidelitat, compromís i servei amb els joves, l’educació i 
també l’esport. Amb el nom de Laurentino Fernández, fa just un segle, va néixer en un poblet de 
Lleó (Barrios de Nistoso); era net del mestre del poble. Així de ben petit va descobrir la vocació 
educadora, i el testimoni dels Germans de La Salle va ser la guspira que li va encendre la vocació 
d’esdevenir Germà de La Salle, i des d’aleshores amb el nom de germà Guillermo. 

Els col·legis de La Salle Comtal, Girona, la Seu d’Urgell, i els 30 darrers anys a Santa Coloma de 
Farners han estat testimoni de la seva jovialitat, estimació i rigor en la feina bena feta, de la 
proximitat i afabilitat en el tracte, i de la il·lusió en fer descobrir els joves els valors de la música i 
l’esport. 

 

http://urc.cat/el-germa-guillermo-amb-100-anys-cal-treballar-amb-illusio-amb-el-jovent/
http://urc.cat/el-germa-guillermo-amb-100-anys-cal-treballar-amb-illusio-amb-el-jovent/
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Fe, fraternitat i servei 

I els alumnes de Santa Coloma de Farners l’han volgut homenatjar amb allò que els ha transmès: 
la música. Mitjançant la música han crescut en la fe, per la lletra i valors de moltes cançons 
treballades; en la fraternitat, saber tocar i cantar de manera harmònica i conjunta; i el servei fent 
participar als infants i joves en concerts en residències de gent gran i concerts solidaris. Els grups 
musicals de ‘Sons del Cadí’ i ‘Sons de Farners’, i els equips de futbol de La Salle Girona són 
testimoni dels valors que volia comunicar el germà Guillermo. 

Per celebrar-ho, els alumnes de l’ESO, li han cantat una adaptació de l’Al·leluia de Leonard Cohen 
pensada en la seva persona i ell s’ha pogut connectar per videoconferència amb totes les aules del 
centre que li han cantat “Anys i anys per molts anys”. 

Cap el migdia, acompanyat de la seva comunitat religiosa, l’equip directiu del centre, i de l’equip 
d’Animació La Salle Catalunya ha rebut la medalla centenària de la Generalitat de mans de 
l’alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, i l’estàtua “Porta Oberta” entregada pel 
germà provincial José Román. També li han entregat un llibre i un pendrive amb moltes 
felicitacions, escrites o en vídeo, rebudes de part de molts germans, lasal·lians, d’escoles de 
Catalunya i d’arreu de l’Estat i del món. 

Guillermo ha expressat que per arribar a 100 anys,  el que cal, “és treballar amb il·lusió amb el 
jovent” i adreçant-se als joves els ha dit: “Per arribar a la meta del Cel, el camí és molt important, i 
cal enamorar-se i entre altres, enamorar-se de La Salle”. 100 anys en què ha viscut “l’Esperit de 
fe”, tal com deia sant Joan Baptista de La Salle. 

Com a record de la festa i del testimoni del germà Guillermo, els alumnes de diversificació, de l’aula 
Serrallonga van plantar una olivera en el patí de l’escola. 

“Mostra sempre l’alegria en el teu rostre” 

El dinar, en comunitat, amb un pastís amb els rostres del Fundador i del germà Guillermo, signe de 
que la seva vida ha estat identificada amb el carisma de sant Joan Baptista de la Salle, fent seva la 
cita del Fundador: “Mostra sempre l’alegria en el teu rostre”. 

Per la tarda el  grup de teatre juvenil ‘Sal i J3’, format bàsicament per antics ‘Sons de Farners’ han 
obsequiat al germà Guillermo amb cançons molt conegudes, i cal destacar la sardana ‘Sons de 
Farners’ tocada amb el fiscorn pel fill del compositor. 

I ja en la tranquil·litat i pau del vespre, en l’Eucaristia parroquial han donat gràcies al bon Déu pel 
testimoni de fe, fraternitat i servei del germà Guillermo. Parròquia en la qual ha estat catequista i 
organista. I com a sorpresa, en el moment de la comunió, els participants s’han sentit acompanyats 
per una música que convida al silenci i la pregària interpretada per joves dels ‘Sons de Farners’ 
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HAITÍ: ALARMA DELS RELIGIOSOS DAVANT LA 
SITUACIÓ EXPLOSIVA 

 

VATICAN NEWS | 10 de març, de 2021 

Poc més d’un mes després que els bisbes haitians donessin la veu d’alarma sobre la situació 
“explosiva” i insostenible que viu el país, la Conferència de Religiosos Haitians (CRH) va fer una 
dura acusació contra el President Jovenel Moïse, que segueix fermament al poder tot i que la 
societat civil porta molt de temps demanant la seva dimissió, també després dels escàndols i 
episodis de corrupció, i l’expiració del seu mandat. 

El President Moïse porta més d’un any governant per decret 

Moïse, que volia iniciar una qüestionada reforma de la Constitució, porta més d’un any governant 
per decret, ja que no hi ha parlament i les eleccions legislatives, previstes inicialment per al gener 
de 2020, s’han ajornat fins al proper setembre, juntament amb les presidencials. 

Al mateix temps, la població haitiana, ja afligida per la pobresa i les malalties, veu el seu futur cada 
vegada més incert, ara amenaçat per la pandèmia de la Covid-19. 

http://urc.cat/haiti-alarma-dels-religiosos-davant-la-situacio-explosiva/
http://urc.cat/haiti-alarma-dels-religiosos-davant-la-situacio-explosiva/
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Pobresa, inflació, manca d’aliments i combustible 

El 60% de la població viu per sota el llindar de la pobresa, la inflació és molt alta i falten aliments i 
combustible. A això se suma la violència perpetrada pels esquadrons de la mort que sembren el 
terror per tot arreu en un context de “gairebé total impunitat”, com denuncien els propis bisbes en 
la seva Carta pastoral del 2 de febrer passat. A Haití, de fet, la inseguretat i els segrestos estan a 
l’ordre del dia. Ningú se salva, creant així una por generalitzada entre la població. 

Panorama ombrívol 

Segons els religiosos haitians, un mes després, el “fosc panorama” descrit pels bisbes en la seva 
Carta segueix enfosquint-se cada vegada més: “No s’ha pres cap decisió seriosa per alleujar el 
patiment de la gent ni per protegir-la de les agressions”. És la queixa continguda en una Carta 
oberta dirigida al President Moïse. “L’únic que sembla pressionar-li -escriuen- és complir el seu 
suposat mandat sigui com sigui, desafiant les legítimes demandes de tot un poble”. En la missiva 
també es llegeix: “Sorgeix preguntar-se, ¿quin sentit té aferrar-se al poder, fins i tot de manera 
il·legítima o il·legal, quan més de la meitat de la seva població viu en condicions d’inseguretat 
alimentària crònica? Per què voler costi el que costí prorrogar o revocar una aparença de mandat 
sense poder garantir la seguretat de la vida i la propietat, la lliure circulació de les persones? ¿De 
què serveix un president o un govern incapaç de frenar el tren de la mort que diàriament sembra 
el dol entre la població?”. 

Invitació de Sant Joan Pau II 

Recordant la invitació a canviar el país feta per Sant Joan Pau II amb motiu del seu Viatge Apostòlic 
a Haití el 1983, els religiosos haitians lamenten com, 38 anys després, el canvi ha donat un gir de 
180 graus. I escriuen: “El país està morint, la població està sota el jou, la inseguretat s’estén, els 
més pobres ja no poden més, la població està desorganitzada i al límit de la desesperació, el país 
ja no està governat. Som testimonis i víctimes de massa crims, massa injustícies i desigualtats”. 

Per a l’Església, la responsabilitat d’aquest “descens als inferns” recau plenament en el President 
Moïse, qui – conclou la carta – té “el deure de donar respostes ràpides i concretes a les demandes 
del poble, començant pel respecte de les lleis del país” 
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IGNATIUS500: VEURE NOVES TOTES LES COSES EN 
CRIST 

 

Jesuïtes Catalunya  | 5 de març de 2021   
 
Ignatius 500 és l’Any Ignasià que celebrem per commemorar el cinquè centenari d’una experiència 
que va transformar a Ignasi de Loiola per sempre, i va donar lloc a una espiritualitat que ha facilitat 
la trobada amb Déu de multitud de persones de generació en generació. 

«Actualitzar l’experiència en nosaltres» 

Se celebra a tot el món entre el 20 de maig de 2021, aniversari de la ferida soferta per Íñigo de 
Loiola a Pamplona, i el 31 de juliol de 2022, festivitat de Sant Ignasi. Però Ignatius 500 és més que 
una commemoració. A més de recordar un esdeveniment històric d’importància universal, ho vivim 
com una oportunitat d’actualitzar aquesta experiència en nosaltres, en la nostra relació amb Déu, 
amb els altres i amb la Creació. 
 

https://capmdp.org/ca/missatge-amb-motiu-del-150e-aniversari-de-la-mort-del-beat-josep-tous/


N. 550. 18 de març de 2021 HOREB 
 

 

24 

 

Lema de l’aniversari 

El lema d’aquest aniversari: «Veure noves totes les coses en Crist», ens convida a tenir sempre els 
sentits oberts per captar les necessitats del nostre entorn, preguntant-nos en tot moment com 
podem ajudar a transformar la realitat; és assumir les nostres pròpies limitacions, com va fer el 
mateix Ignasi; és sortir al camí, per anar descobrint a aquest Déu que habita i treballa en totes les 
criatures, i contemplar-lo en tot el que ens esdevé.  

Missió 

El nou web de Ignatius 500 i les xarxes socials que s’acaben d’estrenar tenen com a missió ajudar 
a sensibilitzar en aquesta direcció en els mesos previs i durant la celebració d’aquest any ignasià. 

 

Més informació: 

Ens trobaràs a la web www.ignatius500.org, al perfil de facebook 
a www.facebook.com/Ignatius500/, al twitter @ignatius_500 i a instagram @Ignatius_500. 

 

 
 

 
 

 

  

http://www.ignatius500.org/
https://www.facebook.com/Ignatius500/
https://twitter.com/Ignatius_500
https://www.instagram.com/ignatius500/
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Neix ‘Selva Amazónica’, 
revista de reflexió 
missionera dels dominics 
MISSIONERS DOMINICS | 5 de març, 2021 

Els missioners dominicans llancen una nova 
revista per mostrar i analitzar la realitat que hi 
ha en els diferents llocs de la selva amazònica, 
on els dominicans es troben entre els més 
pobres i vulnerables. 

La revista, que es publicarà amb tres números a 
l’any, surt amb el seu primer número aquest mes 
de març. Amb un disseny meticulosament 
elaborat, té com a objectiu oferir als lectors una 
major comprensió de la realitat social i cultural 
dels pobles indígenes i altres grups humans 
empobrits. 

Pel seu caràcter formatiu i gràcies a l’experiència 
antropològica de l’Orde de Predicadors en el 
camp, la revista vol reflexionar sobre la realitat 
que existeix en les missions, abordant la 
defensa de la dignitat i els drets dels més 
desfavorits, contribuint a la construcció d’una 
ciutadania més solidària, compromesa i 
fraterna. La publicació, per tant, té com a 
objectiu apropar el lector als mons culturals de 
diferents continents on hi ha un gran nombre de 
missioners, religiosos i laics: Uruguai, Paraguai, 
Cuba, República Dominicana, Guinea Equatorial, 
etc. 

Pobles originaris, el primer número 

Cada número tindrà un tema monogràfic. 
Aquest primer número de Selvas 

https://urc.cat/ser-escola-es-una-bona-opcio-700-anys-dexperiencia-ho-avalen/
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Amazónicas se centra en els pobles indígenes, 
de manera que es titula pobles originaris. Inclou 
articles en profunditat, nascuts de l’experiència 
acumulada que acompanya molts d’aquests 
pobles en diversos llocs, especialment a la selva 
amazònica. Entre d’altres, el testimoni d’un 
missioner dominicà guatemalenc del poble 
quiché maia, una entrevista amb la líder 
indígena peruana Jovita Vásquez, una reflexió 
sobre la cosmovisió dels pobles indígenes a 
Paraguai i la raó de ser d’un dels projectes duts 
a terme per l’orde dominicà a l’Amazònia. 

Més informació: PORTAL DE LA REVISTA 

 

 

 

 

 

 

https://www.selvasamazonicas.org/ver-noticia?idNoticia=3369
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