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TEMPS PASQUAL, TEMPS DE GRATITUD, 
TENDRESA I FRATERNITAT 

Llorenç Puig, Secretari Gral. URC  | 15 d’abril, 2021 

Seguim el nostre periple pasqual. En l’Horeb d’aquesta quinzena us felicita la 
Pasqua el President de l’URC, Fra Eduard Rey.  

I continuem aquesta cinquantena pasqual amb algunes propostes que esperem que 
ens ajudin, com la interessant sessió que ens oferirà el camil José Carlos Bermejo, 
amb un tema i un títol ben suggeridor pel tems que vivim: “Crèixer i esperar en 
temps de sofriment”. Us animem a inscriure-us! 

NOVA ICONA, PER A LA PREGÀRIA 

En aquest context pasqual, encara volem compartir amb vosaltres una de les noves 
icones – mosaics que hi ha a la Cova de Manresa-. Una que ens pot acompanyar 
en el pensament i la pregària aquests dies.  En aquesta, contemplem Jesús aixecant 
Adam i Eva, traient-los del reialme de la mort.  
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En aquesta icona ens podem fixar en les mans. Les mans de Jesús són fermes, 
sostenen i agafen amb força a Adam i Eva. Són unes mans fortes, fermes, que 
sostenen i aixequen. Però són unes mans ferides.  

Les mans d’Eva i Adam que Jesús sosté és com si volguessin tocar Jesús, com si 
volguessin tocar la font de la vida, Jesús mateix. La mà d’Eva està a punt de tocar la 
ferida del costat de Jesús. 

No vol tocar la ferida de Jesús com Tomàs, per incredulitat, sinó per tendresa: el qui 
és la vida es presenta amb les ferides que ens han donat la vida, i Adam i Eva és com 
si volguessin acariciar aquestes ferides de l’amor...  

I les altres mans d’Adam i Eva s'estan acostant l’una cap a l’altra. La vida nova de 
Jesús ens porta a donar-nos les mans, a acostar-nos uns als altres, a abraçar-nos, 
en una gran abraçada com la que tots desitgem fer-nos en aquest temps de covid...  

Jesús, que ens deixem sostenir per les teves mans fermes, en aquest temps pasqual.  

Jesús, deixa’ns mostrar-te el nostre agraïment amorosint les teves ferides.  

Jesús, que la vida que ens ofereixes ens porti a acostar-nos les mans uns als altres, 
per sostenir-nos, per ajudar-nos, per abraçar-nos, perquè la vida que ens dones és 
una vida de fraternitat i mans que es donen i abracen.  

Que visquem aquest temps pasqual com un temps d'agraïment, de tendresa, de 
fraternitat.  
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BONA PASQUA! 

Fra Eduard Rey | President de l’URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

L’home que va dibuixar Déu és el títol 
d’un article que l’editor Toni Matas ha publicat en 
ocasió del recent traspàs del dibuixant Picanyol. 
Conegut potser especialment per la seva aportació a 
la revista Cavall Fort amb el personatge d’Ot el 
Bruixot, Picanyol havia fet també una Bíblia en 
vinyetes i les vides d’alguns sants. En aquest article, 
es presenta l’aventura que va representar dibuixar 
personatges com Jesús o Maria, tasca en què 
Picanyol va voler posar tots els sentits i que no va 
trobar fàcil en absolut. 

L’home que va dibuixar Déu ho va poder fer perquè 
abans Déu s’havia dibuixat a si mateix. D’una 
manera sorprenent, desconcertant, Déu s’ha 
dibuixat especialment en els relats i les imatges 
que hem recordat en aquests dies sants: alliberant 
el poble esclau d’Egipte, agenollant-se davant de la 
humanitat per rentar-li els peus, en el signe del pa 
partit i del vi vessat i compartit, i especialment en el 
Crucificat en qui tot sofriment o pecat troben llum, 
perdó i amor. Per Pasqua el mateix Jesús, marcat 
encara amb les seves llagues glorioses, encomana 
els deixebles de portar aquest dibuix, certificat ja 
com l’autèntica imatge de Déu, a tots els llocs i 
temps. 

Si Picanyol va tenir la gosadia de dibuixar Déu en el 
paper, podríem dir que dibuixar Déu amb les 
nostres vides, o potser, afinant més, deixar que 
Déu es dibuixi amb les nostres vides, és la missió 
que tenim encomanada tots els batejats, però 
d’una manera especial nosaltres, religioses i 
religiosos. Déu es dibuixa amb les nostres vides 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/picanyol-home-va-dibuixar-deu
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cada vegada que acceptem el seu perdó 
incondicional, cada vegada que servim els altres amb 
desinterès, cada vegada que ens trobem per pregar 
en comunitat, cada vegada que suportem amb 
paciència les limitacions pròpies i dels altres. 

Que aquest sigui, doncs, el nostre desig en aquest 
temps de Pasqua que comencem. Que en aquest 
món, angoixat encara per la pandèmia que fa més 
d’un any que dura i totes les seves conseqüències, 
siguem dones i homes en qui Déu torna a oferir al 
món el seu dibuix, la seva imatge, el rostre i la 
mirada del qui vencé la mort no eliminant-la, sinó 
passant-hi i convertint-la en una ofrena eterna, en 
el lloc de l’abraçada entre Déu i la nostra humanitat 
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ADÉU, ARCADI! 

Justícia i Pau | 6 d’abril, 2021  

Ens dol comunicar que avui ha mort el 
nostre company i amic Arcadi Oliveres, 
expresident de Justícia i Pau (2001-2014) i 
membre actiu de la nostra entitat des de 
1981.  

Totes les persones que formem part de 
Justícia i Pau estem commogudes per 
aquesta pèrdua. Però, a la vegada, 
profundament agraïdes per tot el que 
l’Arcadi ha donat a l’entitat i pel seu 
extraordinari i generós lliurament a la causa 
de la pau, la justícia social, els drets humans 
i la solidaritat, sota la inspiració de 
l’Evangeli. 
  
L’Arcadi ha estat un autèntic mestre de 
militància i un referent moral indiscutible. 
Tothom el reconeix com una persona, 
senzilla, d’una gran bondat, un mestre que 
ha transmès el seu missatge amb 
coherència. Els seus milers de xerrades i 
intervencions en els mitjans i la seva 
incansable implicació en campanyes 
cíviques durant més cinquanta anys, han 
deixat una empremta molt profunda. 
Nombroses persones, entre elles moltes de 
joves, s’han sentit impactades pel seu 
testimoni i s’han compromès en itineraris 
vitals en favor d’un altre món, més just i 
fraternal. 

Després que el passat mes de gener se li 
diagnostiqués una malaltia terminal, 
l’Arcadi ha volgut acomiadar-se de tants 

https://www.justiciaipau.org/diem/adeu-arcadi
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amics i amigues com ha pogut i ha rebut 
més de set mil missatges d’agraïment i 
d’estimació. Ha viscut aquest temps amb 
una gran fermesa i confiança, sentint-se 
molt estimat i acompanyat de la família i dels 
amics.  

Units en la pregària, expressem la nostra 
profunda esperança que Déu l’acollirà entre 
els seus braços com a veritable fill, i que el 
seu llegat seguirà donant grans fruits els 
anys a venir. Ell sap que no l’oblidarem mai. 

El funeral tindrà lloc a l’Església del Convent 
dels Caputxins de Sarrià. Ateses les 
restriccions sanitàries, la seva família desitja 
fer el comiat en la intimitat, amb el seu 
entorn familiar, les seves amistats més 
properes i una petita representació dels 
diferents grups i institucions on l’Arcadi va 
tenir una major implicació.  

Els missatges.arcadioliveres.cat continuarà 
obert per tal de recollir tots els missatges 
que se li vulguin fer arribar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://missatges.arcadioliveres.cat/
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FORMACIÓ DE L’URC: “CRÉIXER I ESPERAR EN 
TEMPS DE SOFRIMENT”, L’1 DE MAIG 

 

URC  | 15 d’abril de 2021 

Des de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya s’informa que aquest 1 de maig 
s’organitza la formació “Crèixer i esperar en temps de sofriment”. La sessió es farà en línia i 
tindrà lloc durant el matí, de 10 a 13 h.  Amb aquesta proposta de taller en es vol oferir un espai 
de reflexió i formació a càrrec d’en José Carlos Bermejo, religiós camil, expert en 
acompanyament i cura de les persones en moments de dol, de pèrdua. 

Una ajuda en plena pandèmia 

Aquest taller vol ajudar-nos a fer front al moment que vivim, amb situacions difícils 
d’acompanyament i vivència de la malaltia i les seves conseqüències en l’actual situació de 
pandèmia. Un moment, també, de disminucions en la capacitat i nombre de moltes de les nostres 
presències com a religiosos i religioses. Per això, oferim aquest espai on puguem afrontar aquestes 
vivències sense por, i com una possibilitat de creixement i esperança. 

Metodologia del taller 

El Dr. Carlos Bermejo conduirà aquesta sessió que es farà en format en línia a través de l’aplicatiu 
Zoom. El taller serà en castellà i tindrà lloc l’1 de maig, entre les 10 i les 13 h. 

http://urc.cat/la-unio-de-religiosos-i-religioses-ofereix-un-taller-per-compartir-illuminar-i-reflexionar-sobre-el-moment-actual-que-vivim-amb-jose-carlos-bermejo/
http://urc.cat/la-unio-de-religiosos-i-religioses-ofereix-un-taller-per-compartir-illuminar-i-reflexionar-sobre-el-moment-actual-que-vivim-amb-jose-carlos-bermejo/
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Al llarg de la sessió alternarem espai de treball i diàleg en grups, amb la il·luminació que ens podrà 
aportar el ponent. Us podeu inscriure en el següent formulari, i pocs dies abans de l’esdeveniment 
us enviarem per correu electrònic l’enllaç de Zoom que farem servir. 

FORMULARI D’INSCRIPCIO:  http://t.ly/1UNE 

Esperem que ens ajudi a tots i totes a viure amb confiança i esperança aquests temps difícils que 
ens toca viure! 

Objectius del taller 

• Reflexionar sobre el moment actual que vivim socialment i, en particular, en la vida religiosa, 
com a temps de “disminucions”, de pèrdues, de retirades de llocs molt estimats, de cansaments, 
d’un envelliment cada vegada més evident, i també ara amb la situació de pandèmia. 

• Compartir entre religiosos experiències de patiment i esperança.-Il·luminar el moment actual en 
clau d’esperança i creixement. 

Sobre el convidat presentador: José Carlos Bermejo Higuera 

Religiós Camil, Delegat General per a la Província Espanyola. 

Doctor en teologia pastoral sanitària, màster en bioètica, màster en counselling, postgrau en 
intervenció en dol, expert en gestió de la qualitat model EFQM, postgrau en gestió de residències 
i serveis per a majors, coach dialògic. 

Director de Centre San Camilo: Centre Assistencial (Residència i Cures Pal·liatives), i Centre 
d’Humanització de la Salut. President Fundació Assistencial San Camilo, President Fundació San 
Camilo, patró Fundació de Religiosos per a la Salut, President Associació per a la Humanització de 
la Salut, President Associació de Counselling Humanista d’Espanya. 

Autor d’una cinquantena de llibres d’humanització, nombrosos articles i treballs d’investigació. 

http://t.ly/1UNE
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CECILIA ANDRÉS, NOVA SUPERIORA PROVINCIAL 
DE LES CARMELITES MISSIONERES  

 

CARMELITES MISIONERES | 14 d’abril de 2021 

Sota el lema EVANGELI I CARISMA, encoratjant esperança, s’ha reunit les germanes carmelites 
en el V Capítol Provincial de la Província d’Europa. S’ha fet del 7 al 15 d’abril, en plena Pasqua 
de Resurrecció, al Centre d’Espiritualitat “Francesc Palau”, Barcelona. Durant el capítol s’ha 
nomenat la Gna. Cecilia Andrés, nova Superiora Provincial de la Província “Mater Carmeli” Europa. 

En la salutació inicial, Gna Carme Ibáñez Porcel, Superiora Provincial, va animar a fer un pas amb 
creativitat, per respondre a les necessitats de l’avui, “ens toca redissenyar la vida tenint present el 
nostre pla congregacional Marxa jo t’envio“. Fent una crida a “situar-nos en el moment que es 
troba la Província ia partir d’aquí caminar acollint la realitat, llegir-la en profunditat i reconvertir-la 
en possibilitat de resposta fidel”. 

Nomenament de la nova Provincial 

Donem gràcies a el Senyor per Gna. Cecilia Andrés, nova Superiora Provincial de la Província 
“Mater Carmeli” Europa, ha estat escollida en el dia d’avui per les germanes reunides a Barcelona 

https://www.espainterioritatpalau.com/ca/
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en el V Capítol Provincial, sota el lema EVANGELI I CARISMA, encoratjant esperança. Moltes 
gràcies Cecília, comptes amb la nostra pregària i el nostre suport. Que el Senyor continuï sent el 
teu suport per a l’animació de la vida i missió de la Província durant el trienni 2021-2024. 

També en volem agrair des d’aquí a Gna. Carme Ibáñez Porcel, el seu lliurament i dedicació, durant 
aquests 6 anys a l’animació de la Província d’Europa. Moltes gràcies Carme, que el Senyor et 
segueixi beneint i segueixis fent tant bé a les germanes. 

Ara l’Eucaristia d’Acció de Gràcies a el Senyor que segueix fent la seva obra i que proposa a Gna 
Cecília per a l’animació de la Província. I seguim pregant per l’equip de govern que assumirà 
aquesta missió al costat de la Provincial. 

Més informació sobre el capítol provincial: AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

https://www.carmelitasmisioneras.org/ca/noticias/v-capitulo-provincial-europa/
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REELEGIDA JULIANA KINZAZA COM A PRIORA DE 
LES CARMELITES DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

BISBAT DE SANT FELIU | 1 d’abril de 2021 

Hi ha monestirs, entre ells el de la Mare del Déu del Carme, a Vilafranca del Penedès, que cada 
tres anys han de passar Visita Canònica i elecció de priora. Per aquest motiu, el dia 27 de març el 
bisbe Agustí Cortés va visitar aquest monestir, acompanyat pel delegat per a la Vida Consagrada, 
P. Josep M. Henríquez, osb, i pel secretari general, Mn. Joan-Pere Pulido. 

La Visita va començar amb la celebració de l’eucaristia conventual. A continuació, va estar 
conversant amb cada monja, per tal de conèixer com estava la comunitat i també cadascuna de 
les deu monges presents al capítol, ja que altres dues no hi van assistir, per motius de salut. 
Després, es va procedir, a la mateixa capella del monestir, a l’elecció de priora. Va sortir reelegida 
per majoria absoluta a la primera elecció la Mare Juliana Kinzaza, per a un segon trienni. La Mare 
Juliana, d’origen kenyà, va acceptar el càrrec, es va donar gràcies a Déu i el capítol es va concloure 
amb la foto de família. 

 



N. 552. 15 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

13 

 

VOLUNTARIAT PER ACOLLIR FAMÍLIES REFUGIADES 

I PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Sant Joan de Déu | 8 d’abril, 2021  

La Fundació Germà Tomàs Canet, que gestiona el centre de Sant Joan de Déu, cerca voluntariat 
per ajudar-nos en diferents tasques relacionades amb l’acollida de famílies refugiades i persones 
en risc d’exclusió social. 

Aquesta entitat, sense afany de lucre, acompanya persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat i exclusió social a Manresa. A més, des de finals de l’any 2017, a les instal·lacions de 
la Llar de Sant Joan de Déu, acull a famílies refugiades en el marc del programa de Protecció 
Internacional estatal. 

Actualment han sorgit noves necessitats que requereixen del suport de persones voluntàries com 
són: 
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R(en)oba’t. Suport i acompanyament a les persones i organització del Rober de la Llar. 
• Horaris: Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19:30h. 
• Requisits: Tenir més de 16 anys. Coneixement del català i/o castellà i del teixit associatiu de 

Manresa. Bones habilitats socials i comunicatives. Agradable al tracte. 

Voluntariat amb famílies refugiades 

Parelles Lingüístiques. Grups de conversa, per a reforç de la llengua castellana i catalana. 
• Horaris: De dilluns a dijous de 10 a 13h o de 15:00 a 17:00h. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Bones habilitats socials, empatia,organització i treball en 

equip. Nivell A2 de català i castellà. 
Sortides per conèixer l’entorn. Participar en sortides a l’entorn amb les famílies acollides. 
• Horaris: Dijous de 16 a 20h. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Bones habilitats socials, empatia,organització i treball en 

equip. Coneixements de català i castellà. 
Acompanyaments per fer gestions. Persona que pugui acompanyar als residents en tràmits 
administratius. 
• Horaris: De dilluns a divendres en horari de matí o tarda. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Bones habilitats socials, empatia,organització i treball en 

equip. Coneixements de català i castellà. 

Voluntariat al Centre d’emergències socials 

Acompanyaments per fer gestions. Persona que pugui acompanyar als residents en tràmits 
administratius. 
• Horaris: De dilluns a divendres en horari de matí o tarda. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Coneixement del català i/o castellà i del teixit associatiu de 

Manresa. 
Acompanyaments individuals. Donar suport a les persones residents establint un vincle de 
confiança que permeti a la persona resident disposar de temps exclusiu plegades. 
• Horaris: de dilluns a diumenge en horari de matí o tarda. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Coneixement del català i/o castellà i del teixit associatiu de 

Manresa. 

Dutxes i Bugaderia social 

Acollida i atenció directa de les persones ateses. Facilitar els estris de dutxa i lliurament de roba. 
Vetllar pel bon ús de les instal·lacions. 
• Horari: Servei de dutxes: dijous de 15:30 a 18h i divendres de 10 a 12h. 

Bugaderia social: dimarts i/o dijous de 9 a 10h i de 11:30 a 12:30h. 
• Requisits: Tenir més de 18 anys. Bones habilitats socials, treball enequip i organització. 
Si t’interessa, omple aquest formulari o escriu-nos a solidaritat@tomascanet.com. Ens posarem en 
contacte amb tu per informar-te de les ofertes de voluntariat que més encaixin amb el teu perfil. 

 

http://fundaciogermatomascanet.com/fes-te-voluntari/
mailto:solidaritat@tomascanet.com
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RELLEU A LA DIRECCIÓ DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA 
AMB JOSÉ IGNACIO GARCÍA 

 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA | 8 d’abril de 2021 
 

A partir del curs vinent, José Ignacio García, actualment director regional per a Europa del Servei 
Jesuïta als Refugiats, s’incorporarà com a director del centre d’estudis. José Ignacio García serà el 
nou director del centre d’estudis Cristianisme i Justícia a partir del proper curs, substituint a Xavier 
Casanovas, que ha ocupat aquest càrrec al llarg dels últims set anys. 

José Ignacio García, jesuïta, va néixer a Madrid el 1964 i va entrar a la Companyia de Jesús el 1983. 
És teòleg i economista. Va estudiar Economia i Administració d’Empreses (ICADE) a Madrid. Entre 
1992 i 1994 va ser destinat a Malawi per treballar amb el Servei Jesuïta als Refugiats (JRS) al 
costat de la població refugiada de Moçambic. 

La seva trajectòria ha estat molt vinculada a l’acció social i el compromís per la justícia de la 
Companyia de Jesús, ja sigui des de la recerca, la reflexió o l’acció directa, també amb una forta 
preocupació per la qüestió ecològica. Durant 10 anys va ser professor a l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Agrícola de Valladolid (INEA), on ja va posar atenció als temes mediambientals. 
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Aquests darrers anys ha viscut a Brussel·les, on ha treballat al capdavant de dues institucions 
internacionals de la Companyia de Jesús. Entre 2009 i 2016 va dirigir el Jesuit European Social 
Center (JESC), liderant la tasca d’aquest centre de recerca i incidència en els àmbits de les 
migracions, el canvi climàtic i la justícia social. També ha estat delegat de la Conferència de 
Provincials Europeus en temàtica social. I des de l’any 2017 és director regional per a Europa 
del Servei Jesuïta als Refugiats. 

 Ha participat a les darreres Congregacions Generals de la Companyia de Jesús. L’any 2008, a la 
CG 35, que va elegir com a Superior General el P. Adolfo Nicolás i, el 2016, va ser a la CG 36, que 
va suposar l’elecció de l’actual Superior General, el P. Arturo Sosa SJ. 

Ara arribarà a una institució que ja coneix bé, ja que entre 2015 i 2018 va ser membre del patronat 
de la Fundació Lluís Espinal, a la que pertany el centre, ubicat a Barcelona. També hi haurà relleu 
a la direcció adjunta, que ocuparà Santi Torres, mentre de Jaume Flaquer seguirà com a cap de 
l’àrea teològica i director de la revista Selecciones de Teología. 

Nova etapa professional 

Per la seva banda, Xavier Casanovas, que deixa la direcció, emprèn un nova etapa professional a 
la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià de l’IQS. Durant els set anys que ha estat al capdavant de 
Cristianisme i Justícia, el centre ha consolidat el seu treball en la línia del diàleg entre la fe i la lluita 
per un món més just, vetllant per a actualitzar la seva reflexió cap als nous reptes que planteja el 
món d’avui. Ha estat també una etapa d’un augment de la projecció pública, de creixement en 
projectes i d’intensificar el treball en xarxa amb altres institucions i moviments. En els darrers anys 
el centre ha fet més forta la seva presència digital amb noves propostes audiovisuals i 
implementant la possibilitat de seguiment de cursos online. 

Cristianisme i Justícia 

Cristianisme i Justícia és un centre d’estudis de la Companyia de Jesús amb seu a Barcelona i 
dedicat a la reflexió social i teològica. Agrupa un equip de més de 80 experts, professors i 
professionals que estan en contacte directe amb les realitats socials. La seva reflexió analitza amb 
rigor, denuncia des del compromís i proposa alternatives per a la transformació de les realitats 
generadores d’injustícies, sempre en col·laboració amb altres persones i entitats. Aquest treball es 
realitza en dos nivells: l’estudi i la reflexió, amb seminaris interns i grups de treball; i la difusió a 
través d’actes públics, presència en xarxes socials i la publicació dels Quaderns CJ, que s’editen en 
català, castellà i anglès .Més informació a www.cristianismeijusticia.net 

http://www.cristianismeijusticia.net/


N. 552. 15 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

17 

 

HNO CIRIACO: «TODO LO VIVO CON ALEGRÍA 
ESPIRITUAL»   

OH SAN JUAN DE DIOS| 12 d’abril, 2021 

Nuestro Hno. Ciriaco nació en Usi (Navarra) un agosto 
de hace100 años. En 1945 ingresa en la Orden. Su 
profesión simple fue en Calafell, el 8 de diciembre de 
1946, emitiendo sus votos solemnes en Granada el 16 
de octubre de 1950, coincidiendo el 400 aniversario 
de la muerte de San Juan de Dios. Desarrolló las 
primeras actividades como hospitalario en el 
sanatorio psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat y en 
1953 pasó a ser el Superior del sanatorio marítimo de 
Calafell. Fue elegido 4º Consejero Provincial y Maestro 
de escolásticos en 1956. Y en 1965 fue elegido 
Superior Provincial. Durante su mandado se hizo 
efectivo el traslado de Les Corts a Esplugues y se 
abrieron las misiones a África. No podíamos dejar la 
ocasión para que dejara su testimonio en este cierre 
de la Provincia 

Hermano Ciriaco, ¿qué recuerda de sus tiempos de 
Provincial? 
Cuando ingresé en la Orden nunca pensé en puestos 
de responsabilidad, sino trabajar de forma sencilla con 
los enfermos, pero he estado presente en los 
momentos que me ha pedido y necesitado la 
Provincia. He buscado siempre ser fiel; he sido una 
pieza en el engranaje de la Provincia y me he sentido 
siempre apoyado. 

La Provincia se abre al África en su provincialato, 
¿por qué? 

En la Orden se vivía un ambiente misionero impulsado 
por el Superior General; Hno. Moisés Bonardi. 
Algunos Hermanos de la Provincia se formaron en 
nuestra Escuela de misionología en Roma y fueron los 
primeros impulsores. Yo, como Provincial, acogí el 
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deseo de algunos Hermanos y facilité, no puse 
dificultad. Y la Provincia se hizo presente en Lunsar 
(Sierra Leona) con cuatro Hermanos: Rafael Perelló, 
Emilio García, Jesús Mª Goñi  y Ricardo Botifoll. Era el 
mes de enero del año 1968. 

Hablemos ahora del Hospital infantil de Barcelona, 
de su traslado a la ubicación actual y del reto o retos 
que esto suponía entonces para la Provincia. 
 
Fue un momento delicado. Era un paso, mejor, un salto 
grande de apertura: seguir haciendo lo que se hacía 
en el antiguo hospital o abrirse a las nuevas 
necesidades en pediatría. Y escogimos la segunda 
opción. Naturalmente había muchos religiosos 
implicados; también contábamos con profesionales 
laicos de prestigio que nos apoyaban. Ahora vemos 
que no estábamos equivocados, que el paso fue 
providencial, acertado, importante y no solo para el 
centro, sino también ha servido de referencia de 
cambio para otros centros de la Provincia. Todo esto 
lo vivo con gran alegría espiritual, obra de Dios, y 
nosotros como instrumentos suyos. 

Hermano Ciriaco, una última pregunta: ¿cómo ve la 
transición de las tres Provincias de España a formar 
una sola? 

Creo que si se sabe hacer, se debe hacer. Veo apertura 
suficiente, tanto en los Hermanos como en los laicos. 
Es decir, no veo mayores prejuicios, hay una tendencia 
y cierta necesidad de hacerlo, se ha trabajado en ello. 
Creo que es el momento. Son pasos históricos que 
normalmente se hacen bien estudiados, sin 
precipitaciones; se hacen con asesoramiento y 
prudencia. A veces son signo de crecimiento. La unión 
hace la fuerza. Esperemos que esto sea para bien, 
porque eso es lo que se busca. 
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INFORMACIÓ SOBRE EL 
RECÉS A MONTSERRAT 
AMB L’URC 
URC| 15 d’abril de 2021 

L'URC vol oferir aquest estiu Exercicis Espirituals, 
com havia fet altres anys, a Montserrat, tot i ser 
conscients de la incertesa que genera la Covid. 
 
De moment, tenim reservat l'espai, les dates i els 
monjos que portaran els Exercicis, cosa que agraïm 
a la comunitat benedictina de Montserrat. 
 
Per això, esperant que finalment es puguin fer 
(anirem veient!), us passem les dates perquè us les 
aneu apuntant per si de cas: 
 
TANDA JULIOL 
19 al 25 de juliol 
Bernat Juliol, benedictí 
 
TANDA AGOST 
16 al 22 d’agost 
Anton Gordillo, benedictí 
 
Esperem les instruccions sanitàries per veure si 
serà possible, i en quines condicions es podrà fer. 
Quan tinguem més dades, si es pot fer, facilitarem 
un formulari d'inscripció. 
 
Gràcies, i a veure com evoluciona tot! 
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UN 71 % DE LA POBLACIÓ CATALANA S’IDENTIFICA 
AMB ALGUNA RELIGIÓ 

 

AFERS RELIGIOSOS | 7 d’abril, 2021  

Gairebé la meitat de la població catalana, un 44,1 %, afirma que té alguna creença religiosa, 
d’acord amb les dades que es desprenen del tercer Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió 
de la seva diversitat publicat per la Direcció General d’Afers Religiosos. No obstant això, el fet de 
ser o no ser creient no significa que una persona no es pugui identificar amb una religió, ja sigui 
per motius de cultura o de   tradició. 

L’informe revela que un 71 % dels catalans s’identifiquen amb alguna religió: un 53 % amb el 
catolicisme, un 7 % amb el protestantisme; un 4,3 % són seguidors de l’islam, un 1,3 % del 
cristianisme ortodox i un 1 % són testimonis de Jehovà. Un 18 % es declaren ateus i un 8,8 % 
agnòstics. Altres dades que aporta aquest estudi són que un 68,1 % dels catalans no van mai a 
cap cerimònia de culte. En canvi, un 9,7 % són practicants un cop a la setmana; un 5,3 % van als 
centres de culte algun cop al mes, i un 16,6 % hi van algun cop l’any. 

Coneixement i acceptació de les confessions 

Segons el Baròmetre, la majoria dels catalans coneixen l’existència de la religió catòlica (97,2 %), 
islàmica (80,6 %), evangèlica o protestant (76,5 %), testimonis de Jehovà (74,1 %) i budista 
(68,7 %). 

http://urc.cat/un-71-de-la-poblacio-catalana-sidentifica-amb-alguna-religio/
http://urc.cat/un-71-de-la-poblacio-catalana-sidentifica-amb-alguna-religio/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/05_estudis/barometre/Informe-de-resultats.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/05_estudis/barometre/Informe-de-resultats.pdf
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Quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents confessions amb 
implantació a Catalunya, tan sols la religió catòlica supera l’aprovat. 

De mitjana, els enquestats consideren que el seu coneixement sobre aquesta religió és d’un 6,81 
sobre 10. En el cas de les altres religions, la nota mitjana no és superior en cap cas al 3,4. L’islam, 
els testimonis de Jehovà i el protestantisme són les minories religioses que els ciutadans diuen que 
coneixen millor. 

Una altra dada que revela la recerca és que un 94,5 % dels enquestats no s’han sentit discriminats 
els darrers dos anys per motius religiosos. Pel que fa a l’acceptació de la diversitat religiosa, la 
majoria de catalans –un 87,3 %– creuen que hi ha respecte i bona relació entre les diverses 
confessions. 

La gran majoria dels enquestats (un 72 %) es mostra a favor que es doni als joves formació sobre 
les diferents religions del món; és a dir, que s’incorpori al sistema educatiu una nova assignatura 
en què s’ensenyi la religió des del punt de vista cultural i històric. 

Principals conclusions 

Aquesta és la tercera edició del Baròmetre, realitzat per la Direcció General d’Afers Religiosos i el 
Centre d’Estudis d’Opinió a partir de 66 preguntes a 1.600 persones majors de 16 anys. 

Els resultats presenten poques variacions respecte de les dues edicions anteriors (2014 i 2016), 
la qual cosa ens dibuixa un perfil de la societat catalana en relació amb aquestes qüestions que 
té una certa estabilitat en el període 2014-2020. Els principals trets d’aquest perfil són: 

– La societat catalana és molt plural pel que fa a la identificació religiosa o no religiosa i pel que fa 
a la diversitat de confessions o religions existents. 

– Hi ha un desconeixement general de les religions establertes a Catalunya, malgrat l’opinió 
majoritària que és important tenir-ne uns coneixements mínims. 

– Aproximadament la meitat de la població considera que té creences religioses, tot i que la majoria 
no assisteix mai a actes de culte. 

– Hi ha un ampli consens sobre la necessitat que el sistema educatiu incorpori d’alguna manera el 
fet religiós. Majoritàriament a favor de fer-ho mitjançant una assignatura comuna sobre cultura 
religiosa a tots els alumnes. 

– La gran majoria de la població ha conegut persones que tenen creences religioses diferents de 
les pròpies. 
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– La sensació de sentir-se discriminat o ofès per raó de les creences religioses és molt minoritària. 

– Predomina la sensació de convivència i de no tensió entre els veïns de diverses cultures i orígens. 

– Majoritàriament es considera important que les confessions religioses cooperin i dialoguin i que 
el govern fomenti aquest diàleg. 

– Domina una certa indiferència respecte de les manifestacions religioses a l’espai públic i 
majoritàriament no es considera com a quelcom conflictiu. 

– Hi ha una opinió majoritàriament favorable a les relacions institucionals i de consulta entre les 
administracions locals i les confessions religioses. 

– En l’àmbit dels cementiris, domina la preferència d’adaptar els cementiris públics a les necessitats 
de les diferents confessions, mentre que la de crear-ne nous de confessionals es manté com una 
opció minoritària. 
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GUARDONATS DELS PREMIS CARISMA CONFER 

 

CONFER | 6 d’abril, 2021  

El passat 26 de març el jurat dels Premis Carisma de la CONFER es va reunir per a triar 
als guardonats en aquest any 2021. Els Premis Carisma tenen com a finalitat reconèixer el treball 
que diferents persones o institucions realitzen concorde a la fi fonamental de la CONFER: animar, 
servir i promoure la vida religiosa. Per això, la CONFER guardona a diferents personalitats a les 
que es reconeixen els seus valors evangèlics en l’exercici del seu treball diari. A la vista de les 
candidatures presentades i dels mèrits ressenyats, el Jurat ha decidit atorgar els següents Premis 
Carisma: 

· Premi Carisma de Formació i Espiritualitat: José Ramón Busto Saiz, sacerdot de la Companyia de 
Jesús. Per la seva dedicació incansable, inspiradora i de qualitat, a la formació i recerca en el camp 
de l’exegesi bíblica durant quaranta-tres anys, des de 1978, en la Universitat Pontifica de Comillas 
i en innombrables àmbits de formació no reglada. 

· Premi Carisma de Justícia i Solidaritat: Fundació Padrina. Pel seu suport i protecció a la infància 
més vulnerable i a la dona en la seva maternitat enfront de l’exclusió social, educativa i laboral. 

· Premi Carisma de Missió i Cooperació: L’Església a Canàries i en particular a Antonio Viera. Per 
la seva denúncia de les condicions en les quals es troben els estrangers que arriben al CIE Barranco 
Seco a Las Palmas de Gran Canàries, així com la seva lluita incansable fins a aconseguir el seu 
tancament. 

https://www.confer.es/761/activos/texto/9031-nota-de-prensa--.pdf
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· Premi Carisma d’Educació: Raquel Pérez Sanjuan, Directora de la Comissió Episcopal per a 
l’Educació i la Cultura. Pel seu treball per a la defensa de l’assignatura de Religió com a necessària 
per a una completa formació dels nens, adolescents i joves espanyols. 

· Premi Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Jóvenes Dehonianos. Per les seves campanyes de 
publicitat creatives i actuals amb l’objectiu d’impulsar el coneixement i promoció de la Vida 
Religiosa en la nostra societat. 

· Premi Carisma de Salut : Als Capellans d’Hospitals durant la COVID. Per la seva labor 
d’acompanyament i consol a les víctimes del coronavirus que es trobaven soles als hospitals. Per 
les seves oracions en el Palacio de Hielo i els cementiris sense la presència de les famílies. Ha estat 
una labor silenciosa però fonamental per al consol de les famílies. 

· Premi Carisma de Comunicació: Mabel Lozano, escriptora, actriu i directora de cinema. Pel seu 
compromís en la lluita contra la prostitució, l’explotació sexual i el tràfic d’éssers humans. 

· Premi Carisma Fe i Cultura: La Fundació Pau VI , Institució cultural i d’estudis superiors creada 
pel Cardenal Herrera Oria. Pel seu diàleg amb la política, la cultura i la societat; la ciència, la 
tecnologia i la bioètica; la justícia social, la promoció humana, el desenvolupament i l’ecologia sobre 
la base de l’humanisme cristià. 

· Premi Carisma d’Impacte: Jordi Sabaté, malalt d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Per la seva 
campanya “Mou un dit per la vida” i per la incansable obstinació a acostar el coneixement d’aquesta 
malaltia degenerativa a la societat i impulsar la seva recerca, tot això a través de l’humor i sempre 
en defensa de la vida. 

· Premi Carisma Especial: José Luis Pinilla, religiós sacerdot de la Companyia de Jesús. Per la seva 
labor encomiable en matèria migratòria i defensa dels drets humans fent-se amic i germà dels 
pobres a exemple de Pedro Arrupe; vocació religiosa que es fa lliurament sobretot en el 
desemparat. 

El jurat que conforma aquests premis està format per: Jesús Miguel Zamora, Secretari General de 
la CONFER; Eva Silva, Responsable Servei de Comunicació de la CONFER; José María Legorburu, 
Vicepresident de la Unió Catòlica d’Informadors i Periodistes d’Espanya (UCIPE); Elsa González, 
Consell d’Administració de Telemadrid; Santiago Riesco, Periodista d’RTVE; José Beltrán, Director 
de Vida Nueva; Silvia Rozas, Directora de Ecclesia; Manolo Bretón, President de Càritas Espanyola; 
Mayte Ortiz, Directora Fundació SM i Eva Fernandez, Corresponsal del Grup COPE a Itàlia i Vaticà. 

També es reconeix la labor de persones i/o institucions compromeses amb els altres a través de 
diversos àmbits de la seva activitat personal o professional.  Enguany esperem que el lliurament 
dels mateixos sigui de manera presencial, però estem a l’espera de l’evolució de la pandèmia. No 
obstant això, estem preparant-los per a lliurar-los el mes vinent de juny (data i hora per confirmar), 
en l’Espai O_Lumen situat al carrer de Claudio Coello, 141, Madrid. 
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DESPLAÇATS CLIMÀTICS 
USG (Unión de los Superiores Generales) | 6 d’abril, 2021 

La vuitena edició de la Magic Line de Sant Joan de Déu serà 
el proper 30 de maig i arriba carregada de novetats. Sota el 
lema #MésQueMai, la caminada solidària de Catalunya 
traspassarà fronteres: aquest any, els equips de la Magic 
Line seran més reduïts, però la solidaritat arribarà molt 
lluny: la Magic Line 2021 és més lliure que mai perquè cada 
equip podrà triar el recorregut i caminar des de qualsevol 
racó del món! 

Com diu el Papa Francesc, “estem enmig d’una 
emergència”. L’actual crisi climàtica representa una 
amenaça per als drets humans fonamentals i els 
desplaçaments provocats pel canvi climàtic continuen 
augmentant. 

En 2019, 24,9 milions de persones es van veure 
desplaçades per aquest motiu* i les inundacions, els 
lliscaments de terra, els incendis, les sequeres i els 
huracans, desencadenaran nous desplaçaments en el futur. 
Segons estimacions, per a 2050 uns 250 milions de 
persones es veuran afectades per desplaçaments forçosos 
i els més afectats són i seran els grups més vulnerables de 
la societat. 

La crisi climàtica posseeix un “rostre humà”. Representa 
una amenaça per a l’existència d’una multitud de persones 
a tot el món, perquè obliga els més vulnerables a abandonar 
la seva terra.Per a l’Església catòlica, les persones que s’han 
vist forçades a desplaçar-se per causa del clima no passen 
desapercebudes. Les Orientacions Pastorals sobre 
Desplaçats Climàtics posen en relleu els nous reptes que 
planteja l’actual escenari mundial i suggereixen respostes 
pastorals adequades. 

 

http://www.magiclinesjd.org/ca
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SEMINARI VIRTUAL: LA CIUTAT EN FEMENÍ  

 

FEDERACIÓ BENEDICTINES | 9 d’abril, 2021  

L’ACUB organitza la seva primera activitat formativa amb aquest seminari virtual en motiu de 
la commemoració dels 1075 anys de la consagració de l’església monàstica de Sant Pere de les 
Puel·les de Barcelona i de la primera menció d’aquest monestir femení. Una acitvitat que s’havia 
de celebrar presencialment el 2020, però que la pandèmia de covid ens va fer posposar i, 
finalment, transformar en format virtual.  

El seminari Construint la ciutat en femení. Sant Pere de les Puel·les a la Barcelona medieval vol 
ser un espai de trobada i diàleg interdisciplinar per debatre sobre aquest monestir femení, la 
seva fundació al segle X, la vida de les dones que en formaren part i el seu paper en la 
construcció política, social, econòmica i espiritual de la Barcelona medieval. 

Un monestir tan important com el de Sant Pere de les Puel·les, el primer monestir femení de la 
ciutat de Barcelona i el segon dels comtats catalans després de Sant Joan de les Abadesses, no 
pot trobar-se entrat el segle XXI sense un estudi històric profund i rigorós. Per això, l’ACUB 
organitza aquest seminari, que vol posar la primera pedra de la revisió històrica d’aquest cenobi 
i de les dones que formaren la seva comunitat ara fa més de 1075 anys. Una història urbana en 
femení que encara avui roman silent entre els documents del seu arxiu i els carrers del barri de 
Sant Pere i que l’ACUB s’ha proposat treure a la llum. 

Seminari virtual, dijous 15·22·29 d’abril de 2021 de 16.00 a 19.00 h 
Descarrega’t el programa!  
Més informació a acub.mbc@gmail.com. 

http://urc.cat/colloquis-confer-amb-patrizia-morgante-de-la-uisg/
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/files/2021_SeminariSPP_ponents.pdf
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COL·LOQUIS DE CONFER: AMB PATRIZIA 
MORGANTE DE LA UISG 

 

CONFER | 13 d’abril, 2021  

El pròxim 20 d’abril tindrà lloc una nova sessió de “Col·loquis CONFER”. En aquesta ocasió ens 
acompanyarà la Responsable de Comunicació de la Unió Internacional de Superiores Generals 
(UISG) Patrizia Morgante. Parlarem amb ella sobre l’Església i les Xarxes Socials, la vida religiosa 
en Tik Tok, sobre el seu Manual de Comunicació per als instituts femenins de vida religiosa etc. 

Educadora professional, Consellera, Experta en Magisteri Eclesial i Normatiu Canònic de Vida 
Consagrada. Col·labora amb revistes, associacions i ONG en els temes de comunicació, vida 
religiosa femenina, espiritualitat, qüestions de gènere. Va obtenir el diploma d’Animador de 
Laudato Si, en particular s’ocupa de l’Espiritualitat de Laudato Si. Realitza retirs online i presencials 
sobre el tema. És membre de l’Associació Dones per l’Església, de la qual és coordinadora del grup 
de Roma, i de l’Associació Espiritualitat de la Creació. 

La trobada començarà a les 17.00 hores i serà retransmès en directe i en obert pel canal de 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg  

Us animem que ens seguiu per a poder rebre els nostres vídeos en el futur. Després de la xerrada 
amb Patrizia Morgante podrà haver-hi un temps de diàleg amb ella amb qüestions que li podem 
fer arribar per mitjà del xat. 

http://urc.cat/colloquis-confer-amb-patrizia-morgante-de-la-uisg/
http://urc.cat/colloquis-confer-amb-patrizia-morgante-de-la-uisg/
https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg
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