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LA MARE DE DÉU ENS 
ACOMPANYA I ENS VISITA 
Llorenç Puig | Secretari General de  l’URC 

Aquesta setmana hem celebrat la Mare de Déu de 
Montserrat. I les lectures de la seva festa ens han 
recordat tres coses fonamentals que fa la Mare de 
Déu amb nosaltres, i que sempre podem recordar:  

 Maria acompanya els deixebles en la seva 
pregària. Quan ells preguen, ella hi és, potser 
podem imaginar que fent una mica de mestre de 
la pregària dels altres, perquè ella coneixia com 
ningú Jesús... Potser veiem una invitació a 
deixar-nos acompanyar per la mestre en la 
pregària que és Maria? Potser podem 
redescobrir aquesta discreta companyia que ens 
fa Maria en la pregària? (Fets 1, 12-14) 
 

 Veiem també com Maria visita Elisabet, la seva 
cosina... Quan hi ha alguna necessitat, quan 
Maria veu una necessitat, ella hi va de pressa, 
ve a visitar a qui té necessitat, i amb la seva sola 
presència omple l’estança d’alegria... Potser 
veiem aquí una invitació a deixar-nos visitar per 
Maria quan ens trobem en alguna dificultat de 
les que la vida porta? Potser veiem aquí una 
invitació a fer com Maria, “visitar”, fer-nos 
propers i acostar-nos cordialment, a les 
persones que passen alguna necessitat? (Lc 1, 
39-56) 
 

 Finalment, veiem com en Maria l’Església ha 
vist, sempre, aquella que ha viscut les 
promeses precioses del Senyor: ser fills/filles 
estimats/des del Pare del Cel, saber-nos 
destinats a ser sants/es als seus ulls, a ser 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ac+1%2C12-14&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.bible.com/ca/bible/335/LUK.1.39-56.BCI
https://www.bible.com/ca/bible/335/LUK.1.39-56.BCI
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lloança de la seva glòria... Sí, Maria ens mostra 
el camí de l’esperança! (Ef 1, 3-7.11-12) 

Doncs bé, aquest proper dissabte dia 1 de maig 
tindrem un matí de reflexió compartida sobre la 
nostra esperança en els temps difícils, ben 
acompanyada per José Carlos Bermejo, religiós 
camil, expert en acompanyament i cura de les 
persones en moments de dol, de pèrdua.  

Si Maria ens visita en les nostres necessitats, i en 
ella veiem les nostres esperances realitzades, què 
important és que en el camí també nosaltres ens 
acompanyem, ens recordem les arrels de la nostra 
esperança...  

Us convidem doncs a apuntar-vos i participar en 
aquesta trobada, que hem preparat amb molta 
il·lusió perquè creiem que sí, que necessitem 
recolzar-nos i recordar-nos els nostres motius 
per l’esperança en els moments difícils que tots/es 
vivim...  

I finalment, com aquest proper diumenge, dia 2, és 
el dia de la mare, podem també encomanar les 
mares d’avui, i les nostres mares, siguin al Cel o 
entre nosaltres... que sigui un dia per agrair la figura 
maternal, propera, tendre i alhora forta, de les 
mares del món, especialment aquelles que 
pateixen dificultats més grans per raons de 
pobresa, socials, o perquè tenen dificultats en la 
seva família...  

Que la Mare de Déu també visiti i acompanyi, i guiï, 
totes les mares, especialment les que tenen 
dificultats. Amén.  

 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ef+1%2C3-6.11-12&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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/
https://bit.ly/3wKEAvz
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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. 

INVITACIÓ DE JOSÉ CARLOS BERMEJO (Clica aquí) 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:  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. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCjt55s5XuE&feature=youtu.be
http://t.ly/1UNE
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 553. 29 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

7 

 

1 DE MAIG, MANIFEST DE LA PLATAFORMA PER AL 
TREBALL DECENT 

 

Plataforma pel Treball Decent | 28 d’abril de 2021 

Aprofundim en les polítiques actives d’ocupació, repensem el nostre model productiu! 
 
Les altes taxes d’atur que tradicionalment tenim, agreujades ara amb el drama de la Covid-19, ens 
indiquen que cal fer un replantejament de cara al futur sobre el tipus de llocs de feina que es 
generen al nostre país. En aquest sentit, ens preocupa la tendència a convertir els ERTOs en EROs, 
és a dir, en un augment de l’atur amb caràcter permanent.  

En el curt termini cal encarar com dotem d’instruments a les persones aturades per tal que puguin 
estar més ben situades per trobar feina, per això sense cap mena de dubte és del tot urgent i 
necessari impulsar a Catalunya noves i enèrgiques polítiques actives d’ocupació. El govern de 
l’Estat i el de la Generalitat han d’aprofitar més i millor els fons que la Unió Europea destina a les 
polítiques actives. 

Ens dirigim cap a un món on les treballadores i treballadors ens hem de formar de manera constant 
per actualitzar els nostres coneixements a allò que la societat demanda. La formació ocupacional 
ha de tenir en compte les demandes del mercat, actuals i previsibles, atenent en particular al repte 
de la digitalització. La formació al llarg de la vida i l’adquisició de noves competències professionals 
beneficia tothom, cal consolidar-la com a dret laboral, i cal facilitar l’assistència puntual a accions 
formatives acompanyades d’una retribució justa. La formació professional i ocupacional de les 
persones sense feina, una vegada acabada, s’ha de completar amb un seguiment personalitzat per 
ajudar-les a entrar al mercat laboral. És injust i inhumà que les persones “sensepapers” no tinguin 
accés a aquestes polítiques, perquè se’ls estan negant possibilitats per a la seva inserció social i 
es falta al respecte a la seva dignitat. 

http://urc.cat/1-de-maig-manifest-de-la-plataforma-per-al-treball-decent/
http://urc.cat/1-de-maig-manifest-de-la-plataforma-per-al-treball-decent/
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Per impulsar polítiques actives d’ocupació cal negociar seriosament nous i valents acords entre el 
sector públic, màxim responsable del tema, i el sector privat, sovint encarregat de la seva gestió. 
Cal garantir sempre un control públic i transparent de les actuacions.  

Volem que les empreses del Tercer Sector i de l’economia social, solidària i cooperativa tinguin un 
paper destacat en la recerca i la realització de noves polítiques actives. Aquestes empreses, sense 
ànim de lucre, poden facilitar la superació de moltes de les actuals mancances. Si bé en el present 
cal un aprofitament major i més accessible de les polítiques actives d’ocupació, de cara al futur cal 
fer-se determinades preguntes. Les altes taxes d’atur juvenil -líders a Europa en les dues crisis 
econòmiques de forma consecutiva- ens indiquen que alguna cosa va malament amb el nostre 
model econòmic i laboral, intens en mà d’obra de baixa qualificació, davant una joventut cada cop 
més formada.  

Tant les persones que tenen estudis i no troben feina d’allò que han estudiat (fenomen conegut 
com a “sobrequalificació”) com les persones joves que queden fora del sistema acadèmic formal, 
no són problemes individuals com s’acostuma a posar de manifest, sinó una tragèdia col·lectiva: 
tenim un sistema econòmic que s’ha demostrat incapaç d’aprofitar els coneixements de la gent 
jove, i davant d’això no hi ha formació contínua que ho arregli.  

Com pot la nostra economia absorbir el talent? Com pot retenir els llocs de treball i generar-ne de 
nous? Com ha de respondre el nostre model productiu als grans reptes de la humanitat, en 
particular a l’emergència climàtica i a la justícia global? Com pot la nostra economia avançar cap a 
una transició ecològica justa, que generi llocs de treball sostenibles en el temps i arrelats al territori? 
Per a aquest 1r de Maig, reclamem valentia als agents socials per entomar aquests reptes, i un 
debat real participat amb la ciutadania on puguem assentar les bases per repensar el model 
productiu en l’era post-Covid 

 
 
Entitats signants 
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CANVIS EN LES MESURES 
CONTRA LA COVID-19 A 
PARTIR DEL 26 D’ABRIL 
AFERS RELIGIOSOS | 26 d’abril, 2021  

  

A partir del 26 d'abril les persones es poden 
desplaçar per totes les comarques sense sortir de 
Catalunya, excepte per motius justificats. Es 
recomana fer-ho sol o amb la bombolla de 
convivència. A més, hi ha canvis en els següents 
àmbits: 

 Restauració. Poden obrir els bars i 
restaurants dels centres comercials en 
horari de 7.30 a 17 h. 

 Comerç. Sense límit de superfície amb 
aforament del 30%. 

 Educació. Es recuperen les classes 
presencials als estudis post obligatoris 
com el Batxillerat i els cicles formatius. 

 Lleure. Espais infantils amb aforament del 
30% i sense restauració. 

 Esport i culte. Activitats i actes amb 
aforament del 50%. 

 Congressos, convencions i activitats 
firals. Es podran celebrar presencialment 
amb autorització prèvia del PROCICAT. 

Aquestes mesures entren en vigor el dilluns a les 
00.00 h i finalitzen el 2 de maig. D’altres 
restriccions com el confinament nocturn, de 22 h 
a 6 h, o l’obligació de les empreses a limitar la 
mobilitat laboral i potenciar el treball a distància 
es mantenen. 
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MARATÓ PER INVOCAR LA FI DE LA PANDÈMIA 

 

VATICAN NEWS | 27 d’abril de 2021 

Un mes per a invocar la fi de la pandèmia: serà el mes de maig, mes de la Verge, en el qual Santuaris 
del món sencer s’uniran per a invocar la fi de la pandèmia. La iniciativa volguda pel Papa està 
organitzada pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que va fer públic 
avui els noms dels Santuaris que formaran part de l’esdeveniment. 

“Per fervent desig del Sant Pare, el mes de maig es dedicarà a una ‘marató’ d’oració per a invocar 
la fi de la pandèmia, que afligeix al món des de fa més d’un any, i per a la represa de les activitats 
socials i laborals”. Així va informar el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització 
la iniciativa que unirà als santuaris del món en oració per a invocar la fi de la pandèmia. “El Papa 
Francesc ha volgut implicar a tots els Santuaris del món en aquesta iniciativa, perquè es 
converteixin en instruments de l’oració de tota l’Església. La iniciativa es realitza a la llum de 
l’expressió bíblica: “De tota l’Església pujava incessantment l’oració a Déu” (Hch 12, 5)”, es 
llegeix en el comunicat. 

El Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, al qual el Papa ha encomanat 
l’organització de l’esdeveniment, a més de proveir els subsidis litúrgics per a aquesta iniciativa, ha 
informat avui dels trenta santuaris representatius, repartits per tot el món triats per a dirigir l’oració 
mariana un dia del mes. 

Es tracta dels Santuaris Nostra Senyora de Walsingham a Anglaterra; Jesús el Salvador i Maria 
Madre a Nigèria; Nostra Senyora de Częstochowa a Polònia; Basílica de l’Anunciació a Natzaret; 

http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/pdf/Eventi/rosario2021/Subsidio%20Rosario%202021%20Espa%C3%B1ol.pdf
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Santa Verge del Rosari a Corea del Sud; Nostra Senyora d’Apareguda al Brasil; Nostra Senyora de 
la Pau i del bon viatge a Filipines; Nostra Senyora de Luján a l’Argentina; Santa Casa de Loreto a 
Itàlia; Nostra Senyora de Knock a Irlanda; Verge dels Pobres a Bèlgica; Nostra Senyora d’Àfrica a 
Algèria; Santa Verge del Rosari de Fàtima a Portugal; Nostra Senyora de la Salut a l’Índia; Verge 
Reina de la Pau a Bòsnia; la Catedral de Santa María a Austràlia; Inmaculada Concepción en O.S.A.; 
Nostra Senyora de Lourdes a França; Mare de Déu a Turquia; Nostra Senyora de la Caritat del 
Coure a Cuba; Verge de Nagasaki al Japó; Nostra Senyora de Montserrat a Espanya; Nostra 
Senyora de Cap al Canadà; Verge de Ta’Pinu a Malta; Nostra Senyora de Guadalupe a Mèxic; Mare 
de Déu a Ucraïna; Verge Negra de Altötting a Alemanya; Nostra Senyora de Líban a Líban; Verge 
del Sant Rosario de Pompeia a Itàlia. 

L’oració en cadascun d’aquests Santuaris serà transmesa pels canals oficials de la Santa Seu a 
les 18.00 hores, segons l’horari de Roma. Es recorda, d’altra banda, que “cada Santuari del món 
està convidat a resar en la forma i el llenguatge en què s’expressa la tradició local, per a invocar la 
represa de la vida social, del treball i de les nombroses activitats humanes que es van suspendre 
durant la pandèmia. Aquesta convocatòria en comú pretén ser una oració contínua, distribuïda pels 
meridians del món, que tota l’Església eleva incessantment al Pare per la intercessió de la Mare de 
Déu”. Per aquest motiu els Santuaris “estan cridats a promoure i sol·licitar en la mesura que sigui 
possible la participació del poble, perquè, gràcies a les tecnologies de la comunicació, tots puguin 
dedicar un moment a l’oració diària, en l’acte, al carrer, amb el Smartphone per la fi de la pandèmia 
i la represa de les activitats socials i laborals”. 

El papa obrirà i tancarà l’oració, juntament amb els fidels de tot el món, des de dos llocs significatius 
dins de l’Estat de la Ciutat del Vaticà. L’1 de maig, el Papa Francesc resarà davant la Verge del 
Socors, una icona venerada ja en el segle VII, representat en un fresc sobre l’altar de Sant Lleó en 
el creuer sud de la primitiva Basílica Vaticana, i després col·locat, on encara avui es troba, dins de 
la nova Basílica de San Pietro, construïda pel Papa Gregori XIII en 1578, en la Capella Gregoriana, 
on, a més, es conserven les relíquies de Sant Gregori Nacianceno, Doctor i Pare de l’Església. 
Havent estat la primera restauració realitzada en el pontificat del Papa Francesc, llavors acabat de 
escollit, van ser gravades les paraules SVCCVRRE ENS i FRANCISCVS PP. A. I., confiant així al 
Papa a la Verge del Socors. 

En aquesta ocasió, el Sant Pare beneirà uns rosaris especialment dissenyats per a ser utilitzats en 
aquest esdeveniment, que després seran enviats als trenta santuaris directament involucrats. 
Algunes famílies de les parròquies de Roma i del Lazio s’alternaran per a l’oració i la lectura, 
juntament amb els joves representants dels Moviments de Nova Evangelització. El 31 de maig, en 
canvi, el Papa Francesc conclourà l’oració des d’un lloc significatiu als Jardins Vaticans, del qual es 
donarà posteriorment més informació. Tots dos moments estaran accessibles per a les persones 
sordes i amb problemes d’audició a través de la traducció al llenguatge de senyals LIS. 
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CAMÍ DEL CAPÍTOL PROVINCIAL, UNA NOVA 
SINÈRGIA COCREADORA  

 

CLARETIANS | 23 d’abril de 2021 

El govern general dels Missioners Claretians ha constituït quatre comissions per ajudar el Capítol 
General a discernir sobre qüestions rellevants. Carlos Sánchez i Raymundo Adormeo, tots dos 
claretians de la província de Sant Pau, formen part de la comissió que  treballarà per recollir els 
fruits de les converses prèvies al capítol en els àmbits provincial i continental. 
Les altres tres comissions estudiaran, entre d’altres temes, la relació entre delegacions 
independents i províncies i l’ús del vot electrònic a la Congregació; la territorialitat a la congregació; 
i la dimensió intercultural i missionera. 

Així ho explica el pare general, Mathew Vattamattam, en la carta circular ‘Cap al XXVI Capítol 
General’ del 5 d’abril. En el XXVI Capítol General participaran setanta-vuit missioners. 
Vattamattam és conscient que “cada Organisme Major té la seva pròpia cultura i manera de 
pensar”. Però fa una aposta: “Quan podem assumir conjuntament les alegries, els dolors i els 
desafiaments de la nostra vida i missió, sorgeix una nova sinergia que ens permet convertir-nos 
en col·laboradors de Déu en la co-creació del futur al que Ell ens convida”. 
 
El missatge de Vattamattam arriba després de les sessions intensives del Govern General del mes 
de març celebrades a la casa de recessos Frater Domus, als afores de Roma. En aquestes sessions 
han revisat el pla d’acció del govern general. Vattamattam valora la importància d’escoltar “les 

http://www.claret.org/xxvi/
http://www.claret.org/xxvi/
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/04/20210405-carta-circular-capitol-general.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/04/20210405-carta-circular-capitol-general.pdf
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preocupacions, alegries i frustracions viscudes en l’acompliment de la missió de govern” que se’ls 
ha encomanat. I recorda a tota la congregació: “Hem descobert que no només som el fruit del 
nostre passat individual i col·lectiu, sinó que és més gran allò que podem arribar a ser com a 
persones i comunitat amb la força del Senyor Ressuscitat que habita en nosaltres i enmig nostre”. 

El govern general ha decidit celebrar el Capítol General com estava previst, del 14 d’agost al 12 
de setembre de 2021 a Nemi (Roma), d’acord als protocols de prevenció de la Covid-19 que dictin 
les autoritats civils de cada lloc. En el procés de preparació del capítol els Organismes Majors han 
organitzat converses locals i per zones, motles de les quals s’han celebrat per videconferència. 
Com la primera trobada entre el govern general i els capitulars, el 25 de març. En context de 
pandèmia, el superior general ha demanat “complir amb les indicacions de les autoritats sanitàries 
de cada lloc i a treballar junts en una missió compartida per ajudar la gent a afrontar la pandèmia 
amb esperança”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.claret.org/xxvi/primer-encuentro-virtual-del-gobierno-general-con-los-capitulares-previo-al-xxvi-capitulo-general/
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EL JESUÏTA LLUÍS RECOLONS, PREMI CATALUNYA 
DE SOCIOLOGIA 2021 
 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 26 d’abril de 2021 

L’Associació Catalana de Sociologia ha concedit el Premi Catalunya de Sociologia 2021, que porta 
el nom d’Emili Boix i Selva, al jesuïta i sociòleg Lluís Recolons, referent en aquesta disciplina a casa 
nostra. El P. Lluís Recolons ha recollit el premi avui, en el marc del lliurament dels Premis Sant Jordi 
2021 de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

Amb aquest premi es reconeix l’aportació científica en aquest camp i l’impacte de la seva tasca en 
la societat. Especialitzat en l’àmbit de les migracions, Lluís Recolons ha entès la sociologia com 
una disciplina amb capacitat per a transformar la realitat i al servei de les persones en risc 
d’exclusió. 

Nascut a Barcelona el 15 d’agost de 1936, Lluís Recolons és Màster en Sociologia per la Columbia 
University de Nova York, Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, Llicenciat 
en Teologia a la Facultat de Teologia de Sant Cugat del Vallès i Graduat en Ciències Econòmiques 

http://urc.cat/el-jesuita-lluis-recolons-premi-catalunya-de-sociologia-2021/
http://urc.cat/el-jesuita-lluis-recolons-premi-catalunya-de-sociologia-2021/
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i Socials per la Universitat de Deusto, a Bilbao. Als Estats Units, entre 1971 a 1973, on va ser 
alumne del reconegut sociòleg Robert Merton. L’any 1953 va entrar a la Companyia de Jesús. 

Ha combinat la sociologia amb la demografia, amb un focus especial en l’àmbit de les migracions 
des dels anys 90, avançant-se així a l’estudi d’una realitat que era fins al moment desconeguda. 
Destaca el seu esforç constant, els darrers 50 anys, per a fer i mostrar la sociologia com a disciplina 
aplicable a la realitat, amb capacitat per a transformar la societat i útil per a les persones que es 
dediquen a l’acció social i a la intervenció. Així mateix, ha estat fonamental la seva aportació com 
a sociòleg al servei de les persones en risc d’exclusió i molt especialment, les persones d’origen 
migrant. 

Al llarg de la seva vida ha participat en nombroses trobades i congressos, i ha estat vinculat a 
institucions catalanes com l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona, que va dirigir entre 
1986 i 1991. Sempre ha tingut un gran interès per aprendre i compartir els seus coneixements, 
dins i fora de l’àmbit acadèmic i una presència internacional rellevant. Compta amb gairebé un 
centenar de publicacions, sobretot articles i estudis a revistes especialitzades. Cal destacar també 
la seva àmplia activitat com a docent, tant en l’àmbit universitari com en ponències, seminaris o 
conferències.És o ha estat membre de nombroses associacions científiques, institucions o 
organitzacions socials. 

Als seus 84 anys continua actiu, col·laborant a l’àrea d’estudi de la Fundació Migra Studium, entitat 
de la Companyia de Jesús a Barcelona que treballa per acollir i acompanyar les persones migrants, 
tant des de l’acció directa com des de l’estudi i la reflexió sobre el fenomen migratori. Lluís 
Recolons ha estat un dels impulsors d’aquesta entitat des dels seus inicis. L’any 1994 dins de la 
Fundació Lluís Espinal (centre d’estudis Cristianisme i Justícia) impulsà i dirigí una àrea específica 
d’estudi sobre migracions i població, que acabaria donant lloc més endavant a la creació de la 
Fundació Migra Studium, l’any 2003. Recolons en va ser el cap de l’àrea d’estudis fins el 2008. 

El Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva és un premi biennal instituït l’any 2008 i 
convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS). Reconeix a científics i professionals 
consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia. 
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EL CLARETIÀ HELIN JOHN I 
EL JESUITA DAVID 
GUINDULAIN NOMENATS 
MEMBRES DEL CONSELL 
PRESBITERAL DE VIC 
Bisbat de Vic | 27  d’abril, 2021  

  

Aquest dilluns, 26 d’abril, el bisbat de Vic ha fet 
públics nomenaments recents del bisbe Romà 
Casanova, entre d’altres els dels religiosos: 

 P. David Guindulain i Rifà, S.I., membre del 
Consell del Presbiteri en representació dels 
religiosos presents a la diòcesi (19-4-2021) 

 P. Helin John, C.M.F., membre del Consell 
del Presbiteri en representació dels 
religiosos presents a la diòcesi (19-4-2021) 

 

 

 

 

http://urc.cat/el-claretia-helin-john-i-el-jesuita-david-guindulain-nomenats-membres-del-consell-presbiteral-de-vic/
http://urc.cat/el-claretia-helin-john-i-el-jesuita-david-guindulain-nomenats-membres-del-consell-presbiteral-de-vic/
http://urc.cat/el-claretia-helin-john-i-el-jesuita-david-guindulain-nomenats-membres-del-consell-presbiteral-de-vic/
http://urc.cat/el-claretia-helin-john-i-el-jesuita-david-guindulain-nomenats-membres-del-consell-presbiteral-de-vic/
http://urc.cat/el-claretia-helin-john-i-el-jesuita-david-guindulain-nomenats-membres-del-consell-presbiteral-de-vic/
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EL MISSIONER CATALÀ JOSEP M. GRAN CIRERA, 
AMB VINCLES A RIUDOMS I MONT-ROIG, ÉS 
PROCLAMAT BEAT 
Arquebisbat Tarragona | 26 d’abril, 2021 

Divendres, dia 23 d’abril, a Santa Cruz del Quiché, a 
Guatemala, van ser beatificats el missioner català 
Josep Maria Gran Cirera, amb arrels riudomenques i 
vincles familiars a Mont-roig del Camp, i nou 
companys màrtirs. Tres preveres i set laics de la 
Congregació dels Missioners del Sagrat Cor de Jesús 
assassinats entre 1980 i 1991 pels militars durant la 
guerra civil a Guatemala. La Congregació per a les 
Causes dels Sants va promulgar el decret de 
beatificació d’aquests Servents de Déu el mes de 
gener de 2020. El seu martiri, segons la Santa Seu, 
s’inclou dins «d’una persecució prolongada i 
sistemàtica de l’Església com a compromesa amb la 
protecció de la dignitat i dels drets dels pobres». 

El missioner Josep Maria Gran Cirera va ser enviat com 
a missioner l’any 1975, amb trenta anys d’edat, a la 
diòcesi guatemaltenca de Quiché. Sis anys més tard, 
el 4 de juny de 1980, va ser mort a trets per l’exèrcit 
prop d’una vila anomenada Xe Ixoq Vitz quan tornava 
d’atendre a comunitats que pertanyien a la seva 
parròquia juntament amb el seu sagristà. 

Tot i haver nascut a Barcelona, les arrels del beat 
Josep Maria Gran Cirera es troben a Riudoms. El nou 
beat estava emparentat amb el beat Bonaventura 
Gran malgrat els tres segles de distància que els 
separen. 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/josep-m-gran-cirera-amb-vincles-a-riudoms-i-mont-roig-es-proclamat-beat/
http://urc.cat/josep-m-gran-cirera-amb-vincles-a-riudoms-i-mont-roig-es-proclamat-beat/
http://urc.cat/josep-m-gran-cirera-amb-vincles-a-riudoms-i-mont-roig-es-proclamat-beat/
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HERMANAS RELIGIOSAS, LA INCIDENCIA GLOBAL 
POR LA DIGNIDAD HUMANA Y LA TIERRA 

 

UISG | 22 d’abril, 2021  

La Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), en colaboración con el Global Solidarity 
Fund (GSF), ha creado un nuevo proyecto: Hermanas religiosas, la incidencia global por la dignidad 
humana y por la Tierra. Iniciado en julio de 2020, este proyecto está programado hasta diciembre 
de 2022. 

Hermanas, la incidencia global se inspira en las encíclicas del Papa Francisco: Evangelii 
Gaudium (2013), Laudato Si’ (2015), Gaudete et Exsultate (2018) y Fratelli Tutti (2020). Esta es 
nuestra respuesta a la invitación del Papa Francisco, cuando dijo: “Volvamos a promover el bien, 
para nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento 
genuino e integral” (Fratelli Tutti n. 113). 

El contexto global 

En todo el mundo, más de medio millón de Hermanas católicas responden a las necesidades de 
las personas marginadas y vulnerables. Las Hermanas están presentes allí donde hay crisis 
humanitarias y, a través de sus ministerios, desempeñan un papel clave para ayudar a realizar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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Sin embargo, a pesar de su experiencia y conocimientos, las voces de las Hermanas católicas no 
se escuchan a menudo. Las Hermanas han tenido acceso limitado a las principales plataformas de 
incidencia, lo que significa oportunidades limitadas para compartir lo que han aprendido desde su 
perspectiva particular. Pocas se han beneficiado de la formación o el apoyo para contar sus 
historias y empoderar a las personas a las que sirven para que hablen por sí mismas. 

La formación en materia de incidencia, comunicación y recopilación de datos podría mejorar 
enormemente el trabajo de las Hermanas y de las comunidades a las que sirven. Este es un 
momento especialmente crítico: la comunidad de desarrollo internacional está reconstruyendo tras 
la COVID-19, pero su respuesta se verá disminuida si no se tienen en cuenta la sabiduría y la 
experiencia de las Hermanas. El proyecto pretende identificar, conectar, formar y empoderar a las 
Hermanas cuyas voces pueden hacer la diferencia en los diferentes niveles del desarrollo 
internacional: local, regional y global. 

La incidencia a la UISG 

La UISG es una organización que reúne a las líderes de más de 1.900 congregaciones religiosas y 
sus miembros. Las redes de la UISG ya están bien organizadas, con sólidas estructuras de 
liderazgo y comunicación. Un ejemplo es el trabajo en curso para abordar el reto de la trata de 
personas a través de Talitha Kum, una alianza mundial de 54 redes locales y regionales de 
Hermanas y colaboradoras. Otro ejemplo es la campaña ecológica Sembrando esperanza para el 
planeta, que ha creado una comunidad mundial para compartir iniciativas e ideas. 

Hermanas, la incidencia global tiene como objetivos: aumentar la capacidad de incidencia en 
torno a las iniciativas existentes de las UISG en los ámbitos de la trata de personas, de la ecología 
integral y de la atención sanitaria; construir y formar una red mundial de Hermanas que puedan 
convertirse en organizadoras y comunicadoras para el cambio; amplificar la voz de las Hermanas 
dentro de la comunidad de desarrollo internacional, creando una sólida red de aliadas y socias. La 
Hermana Patricia Murray, Secretaria Ejecutiva de la UISG, afirma: “Las Hermanas hoy están 
implicadas en tantos aspectos de la vida, especialmente con los que viven al margen de la 
sociedad. Estamos implicadas en la educación y la sanidad, en el desarrollo comunitario y también 
en temas emergentes como la trata de personas, la migración y el cuidado de la Tierra. 

Como Hermanas, queremos ver cómo podemos caminar al lado de las personas, ser sus 
compañeras, ayudarles a ser escuchadas y alzar nuestras voces por ellas también. Nos preocupa 
especialmente el cuidado del medio ambiente, que vemos devastado y destruido a diario, y los 
efectos del cambio climático, que afectan a nuestra vida común en la Tierra. Este es nuestro hogar 
y queremos trabajar juntas con todas las personas de buena voluntad para crear un cambio.” 

Para saber más, contacte con advocacy.coordinator@uisg.org 

mailto:advocacy.coordinator@uisg.org
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JORNADA MUNDIAL PER LES VOCACIONS I 
JORNADA DE LES VOCACIONS NATIVES 

 

DIÒCESIS CATALANES | 20 d’abril de 2021 
 

El 25 d’abril, diumenge del Bon Pastor, celebrem la Jornada Mundial per les Vocacions i 
la Jornada de les Vocacions Natives. 

Unes jornades lligades per molts punts en comú, que poden resumir-se tal i com ho ha expressat 
el Papa Francesc amb una idea encisadora: “Nosaltres no tenim un producte per vendre, sinó una 
vida per comunicar…”. Un autèntic desafiament per tots nosaltres. 

PER A QUI SÓC JO? 

Dins d’aquest esperit s’ajusta el lema de la jornada de les vocacions natives: Per a qui sóc jo? 

Que no és un altra cosa que una reflexió en veu alta per a la mateixa comunitat cristiana, més enllà 
de la resposta personal que s’hagi donat a la invitació de Déu. Tota vocació és una afirmació 
individual i personal davant d’una crida, però necessita  assolir una imprescindible base 
comunitària. De ben segur que si aquest aspecte comunitari no existeix, la suposada vocació serà 
una pretensió il·lusòria. 

http://urc.cat/25-dabril-jornada-mundial-per-les-vocacions-i-jornada-de-les-vocacions-natives/
http://urc.cat/25-dabril-jornada-mundial-per-les-vocacions-i-jornada-de-les-vocacions-natives/
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Si manca la comunitat, desapareixerà el sentit de compartir i de servir. S’acabaran vivint realitats 
individuals aïllades del món real. 

Emmarcats en aquesta crida missionera, les vocacions a la vida consagrada, religiosa i sacerdotal 
arreu del món són el més clar reflex d’una manera de veure i viure la fe i la missió. Les comunitats 
que semblava que només podien viure si rebien des de fora, ara descobrim que son protagonistes 
a l’hora de donar i compartir. Les vocacions sorgides en les terres de primer anunci de l’Evangeli 
són les vocacions de tota la comunitat eclesial arreu del món. 

Les anomenades vocacions natives, tantes vegades sentides com a una realitat llunyana de la 
vivència de cada dia, entren en el més autèntic reflex de l’experiència religiosa, en el sí mateix de 
l’Església,  que tal i com ens recorda el Concili Vaticà II: “És essencialment missionera”. Per això 
aquestes vocacions es converteixen en les vocacions de tota l’Església. 

El material disponible per a preparar la celebració d’aquest dia és abundant, ben elaborat, 
il·luminador i molt ric. Una invitació a conèixer millor l’ànima de la jornada. 

Ens hem de repetir tots plegats, una i altre vegada: PER A QUI SÓC JO? Amb sinceritat, honestedat 
i atreviment. Aleshores descobrirem que no fem referència al COM sinó al QUI de la nostra pròpia 
fe. Una veritable provocació personal, que necessita tota la comunitat, tots i cada un del cristians 
de l’Església. 

Una proposta sorprenent, que té tantes cares, actituds, vivències i cultures, com respostes a la 
crida vocacional es puguin trobar arreu del món. Però amb l’única raó de ser: anunciar. 

Delegats/es  de missions de les diòcesis amb seu a catalunya 
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NOU EQUIP PROVINCIAL 
D’OBLATES A EUROPA 
OBLATES | 18 d’abril de 2021 

Els dies 14 a l'19 d'abril, les germanes Oblates de 
l'Santíssim Redemptor de la província Europa han 
celebrat el III Capítol Provincial, sota el lema en 
Sintonia.  El dia 15 es va començar amb un recés 
on es van oferir pistes per reflexionar sobre la 
figura de Jesús Sanador, contextualitzades en 
aquest temps de pandèmia. A la tarda, es va 
procedir a l'obertura oficial a el capítol amb les 
paraules de la Superiora General, Lourdes 
Perramon. El  16 d'abril, l'Equip provincial va 
presentar l'informe de la seva gestió durant els 
últims 4 anys, per al seu estudi i aprovació per les 
capitulars. 

El dia 17 d’abril, al III Capítol Provincial, Província 
Europa s’ha escollit al nou Equip Provincial per al 
trienni 2021-2023.  
 
Superiora Provincial: Mª Carmen Ortega Cristóbal.  
1a Consellera i Vicària: Ángela Corduente Jiménez.  
2a Consellera: Mª Rosario Echarri Prebost.  
3a Consellera i Ecònoma: Mª Felicidad Martínez 
Morán.  
4a Consellera i Secretària: Nieves de León Reyes.  
 
Agraïm la seva disponibilitat en aquesta nova 
etapa provincial, així com a les germanes que han 
exercit aquest servei en l’últim quadrienni. 
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EL CASAL LOIOLA CONVIDA A APROFUNDIR EN LES 
PREFERÈNCIES APOSTÒLIQUES UNIVERSALS 

 

JESUÏTES CATALUNYA  | 19 d’abril, 2021  

El Casal Loiola inicia aquesta setmana un cicle de xerrades sobre les Preferències Apostòliques 
Universals de la Companyia de Jesús. Durant les propers setmanes, i a través de quatre sessions 
que s’oferiran online i obertes a tothom, el Casal Loiola presenta aquesta iniciativa que ens ajudarà 
a conèixer les quatre àrees vitals a les quals la Companyia de Jesús ha decidit prestar especial 
atenció al llarg dels propers anys. 

Cadascuna de les sessions es dedicarà a una de les quatre Preferències Apostòliques i consistirà 
en una xerrada a càrrec d’una persona que ajudarà a conèixer i aprofundir en el tema. 

Des de que es van presentar les Preferències Apostòliques Universals, el febrer de 2019, la 
Companyia de Jesús ens convida a aprofundir més en elles i posar-les en pràctica a les nostres 
activitats i institucions. Ofereixen un horitzó, un punt de referència, que ens uneixen en la missió i 
signifiquen una inflexió, en la direcció que marca l’Evangeli. Aquesta iniciativa que ens presenta 
ara el Casal Loiola respon a aquesta voluntat d’aprofundir en el coneixement de cadascuna de les 
preferències apostòliques i també la manera com la Companyia de Jesús hi està treballant. 

Totes les sessions es faran en dijous, a les 19:30h, i seran emeses a través del Canal Youtube del 
Casal Loiola. 

https://www.jesuits.global/es/uap/
https://www.jesuits.global/es/uap/
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CALENDARI DE LES SESSIONS 

 El proper dijous, 22 d’abril, Nubar Hamparzoumian SJ parlarà sobre “acompanyar els 
joves en camí” 

 El delegat del sector social de la Companyia de Jesús a Espanya, Luis Arancibia, serà 
l’encarregat d’abordar, el 29 d’abril, la preferència apostòlica que ens interpel·la 
a “caminar amb els exclosos”, des de la reconciliació i la justícia. 

 La tercera xerrada estarà dedicada a la cura de la casa comuna, i anirà a càrrec del jesuïta 
català Xavier Melloni SJ. Serà el 6 de maig. 

 Finalment, tancarà el cicle Carles Marcet SJ, el 13 de maig, amb una xerrada sobre el camí 
cap a Deú a través dels Exercicis Espirituals i el discerniment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eYYYEnLEPQA
https://www.youtube.com/watch?v=eYYYEnLEPQA
https://www.youtube.com/watch?v=-ahMAvaeYjc
https://www.youtube.com/watch?v=6sGaS5XD__M&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=TkDMzPI7qgQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=TkDMzPI7qgQ&feature=emb_imp_woyt
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NOTA DE PREMSA DE LA CEE SOBRE L’APROVACIÓ 
DE LA LLEI CONTRA LA VIOLÈNCIA A LA INFÀNCIA 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA  | 18 d’abril, 2021  

Sobre la Llei 

En el dia d’ahir es va aprovar en el Congrés dels diputats la Llei contra la violència a la infància. 
És una bona notícia que el Congrés es faci ressò d’una problemàtica que afecta la societat 
espanyola. En l’àmbit del debat parlamentari, la ministra de Drets Socials i Agenda 
2030, Ione Belarra, va assenyalar l’Església com a còmplice d’aquests abusos per encobriment. És 
una acusació greument injusta que pretén embrutar l’activitat de milions de persones durant 
dècades i que no es correspon en absolut amb la veritat. 

Estudis independents recents han posat de manifest la gravetat d’aquest problema al nostre 
país. Aquests estudis han assenyalat que el 0,2% dels casos s’han donat en activitats religioses, 
cosa que essent per a nosaltres greu, posa en la seva magnitud les dimensions del problema i 
assenyala els entorns en els quals es produeixen majoritàriament els abusos, que han de tenir 
especial atenció i protecció. 

L’Església i el seu compromís amb la protecció de menors 

L’Església catòlica va iniciar ja l’any 2002 un llar procés d’actualització dels seus protocols i el seu 
codi de dret especialment en qüestions de prescripció d’aquests delictes i de prevenció d’abusos 
en el present i en el futur, aspectes que ara incorpora la legislació espanyola. Des d’aquell any 
s’han desenvolupat protocols i entorns segurs per als menors en els llocs en els quals l’Església 

http://urc.cat/nota-de-premsa-de-la-cee-sobre-laprovacio-de-la-llei-contra-la-violencia-a-la-infancia/
http://urc.cat/nota-de-premsa-de-la-cee-sobre-laprovacio-de-la-llei-contra-la-violencia-a-la-infancia/
https://www.congreso.es/web/guest
https://twitter.com/ionebelarra
https://twitter.com/ionebelarra
https://www.conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
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realitza la seva activitat. Les congregacions religioses han desplegat un important nombre 
d’iniciatives per a atendre de manera segura als menors i també l’Església diocesana està recorrent 
aquest camí i han habilitat oficines de protecció als menors i prevenció d’abusos en totes les 
diòcesis espanyoles. 

Com a part de la seva missió, l’Església està fermament compromesa en la promoció 
integral dels menors i desenvolupa milers d’iniciatives cada any que busquen formar-los en valors 
tan rellevants com la solidaritat, el respecte a la diferència, el servei al bé comú o la cura de l’entorn 
segons els principis de l’humanisme cristià. 

Amb aquesta finalitat treballen milers de laics, sacerdots i religiosos amb esforç, capacitació, 
dedicació i responsabilitat. El seu treball no pot quedar entelat ni per les accions d’alguns dels 
seus membres que són indignes d’aquest treball ni per les apreciacions dels polítics que, preses 
d’un ranci anticlericalisme, utilitzen l’Església per a la confrontació política en una estratègia de 
ruptura i confrontació. 

Volem finalment renovar el compromís de l’Església amb la protecció dels menors que 
continuarà fent passos endavant i agrair el treball de tots els que dins i fora de l’Església treballen 
en la cura dels menors i en la seva formació, per a un futur millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/
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XABIER LARRAÑAGA, 
CONSULTOR PER A LA 
CONGREGACIÓ D’INSTITUTS 
DE VIDA CONSAGRADA 
CLARETIANS | 15 d’abril, 2021 

El claretià guipuscoà Xabier Larrañaga Oyarzabal de la 
província de Sant Pau i degà de l’Institut Claretià de 
Teologia de la Vida Consagrada (Claretianum) a Roma, 
ha estat nomenat nou consultor per a la Congregació 
d’Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica pel papa Francesc. 

Larrañaga ha agraït el gest de confiança de la Santa Seu: 
“Intentaré oferir el que pugui, amb senzillesa. Intentaré, 
sobretot, escoltar als altres companys, germans i 
germans, amb els quals comparteixo aquesta tasca”. 
Sobre el paper de consultor, el claretià assegura que “es 
tracta de reflexionar amb altres, de manera que la vida 
consagrada pugui ‘significar’ alguna cosa per a l’Església 
i per al món”. Com a claretià, Larrañaga creu que el 
nomenament és un vot de confiança que rep el 
Claretianum de Roma. “Intentaré col·laborar i aprendre”, 
afegeix. 

La Congregació d’Instituts de Vida Consagrada i les 
Societats de Vida Apostòlica és el dicasteri que s’ocupa 
del règim, la disciplina, els drets i privilegis dels instituts 
de vida consagrada. A més, també és competent pel que 
fa a la vida eremita, les mares de déu consagrades, les 
associacions i noves maneres de vida consagrada. 

La designació del Papa de consultors s’ha fet pública 
aquest dissabte 10 d’abril. És per un període de cinc anys 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/04/10/rem.html
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i les seves competències s’estenen a tots els aspectes de 
la vida consagrada: vida cristiana, vida religiosa i vida 
clerical. 

Larrañaga neix al País Basc on es doctora en Teologia 
Dogmàtica. Dins de la comunitat claretiana és prefecte 
de Formació i un estret col·laborador dels provincials de 
la congregació. A Bilbao, és professor d’Eclesiologia i 
Antropologia Teològica a la Universitat de Deusto. En la 
seva etapa a Roma, és nomenat director de l’Institut 
Teològic de Vida Consagrada de Roma on també 
imparteix classes d’Eclesiologia. També és professor a 
la Pontifícia Universitat Lateranense de diverses 
matèries.  

A més de Larrañaga, han estat nomenats consultors Mº 
José Tuñón Calvo, membre de les Esclaves del Sagrat 
Cor de Jesús i directora del secretariat de la Comissió 
Episcopal de Vida Consagrada de la Conferència 
Episcopal Espanyola, Elsa Campa, priora de 
les Carmelites d’Alba de Tormes i presidenta de 
la Federació Sant Josep Castella-Burgos, i Alejandro 
Arellano, degà del Tribunal de la Rota Romana. 

 

 

 

 

 

 

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.pul.it/it/
https://esclavasaci.es/
https://esclavasaci.es/
https://carmelitasalba.org/
https://www.federacionsanjose.com/
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ARRELATS I AUDAÇOS’, LEMA DE LA MISSIÓ 
CLARETIANA 

 

CLARETIANS  | 19 d’abril, 2021  

Durant el mes d’abril, els claretians d’arreu del món celebren el Dia de la Missió Claretiana. A 
Catalunya s’ha triat el dia 25, últim diumenge d’aquest mes, per a dur a terme aquesta celebració. 

El lema d’enguany per al Dia de la Missió Claretiana és Arrelats i audaços, coincidint amb el lema 
del Capítol General de la congregació que es celebrarà aquest estiu. Un lema ben pasqual, segons 
el germà claretià Josep Roca. “Arrelats en Jesús ressuscitat que envia els seus deixebles a 
continuar tot el que ell havia fet. I a fer-ho amb audàcia i creativitat”, explica. 

Aquest serà el segon any que es celebrarà aquest dia en temps de pandèmia. En aquest context, 
el pare general, Mathew Vattamattam, valora que “és encoratjador que les vacunes contra Covid-
19 i les seves variants estiguin disponibles” i apunta també que “també necessitem vacunes contra 
la cobdícia i la dominació que destrueix la fraternitat humana”. En el missatge de convocatòria del 
Dia de la Missió Claretiana, Vattamatam diu que “l’evangeli de l’amor és l’única vacuna coneguda 
contra els virus que afecten el cor i l’ànima humana”. 

Aquesta jornada, diu Josep Roca, és una bona ocasió per recordar que “la missió cristiana suposa 
lluitar contra la pitjor de totes les pandèmies: l’individualisme i l’oblit dels més necessitats d’aquí i 
d’arreu del món”. També afegeix que “sembrar l’Evangeli vol dir promoure tot el que ajuda a 

http://www.claret.org/xxvi/
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/04/mensaje-padre-general-dia-mision-claretiana-2021.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/04/mensaje-padre-general-dia-mision-claretiana-2021.pdf
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construir la fraternitat humana i la vida digna en aquest món que ens ha estat regalat i que hem 
de cuidar”. 

L’objectiu principal d’aquesta celebració, segons Roca, és fer-se conscients que –amb paraules 
del papa Francesc– cada persona és una missió: “Jo soc una missió en aquesta terra, i per això 
estic en aquest món”. 

A Catalunya, a més, cada any, la família claretiana convida a col·laborar amb un projecte de 
cooperació assumit per l’ONG de la congregació, Enllaç Solidari. Aquest any es tracta del 
subministrament d’aigua potable al barri de Nkolbisson, a la perifèria de Yaoundé. Una iniciativa 
dels mateixos habitants del barri on viu i treballa una petita comunitat de Claretians del Camerun. 
Les aportacions a l’ONG es poden fer seguint els passos que s’indiquen en aquesta butlleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensolidari.cat/
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/04/Butlleta-donatiu-Camerun.pdf
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NOU GOVERN PROVINCIAL DE LES GERMANES DE 
LA NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ 

 

CONFER | 16 d’abril, 2021  

El passat 25 de març va quedar constituït el nou Govern provincial per a la Província Europa de les 
Germanes de La nostra Senyora de la Consolació. 

Les germanes que han estat escollides són Mª Dolores García Guimerá, com a Superiora 
provincial, Mª Isabel Olvera Rodríguez i Encarnación Moñino Guillén, com a conselleres provincials. 

La lectura del nomenament es va realitzar a la tarda a la Casa Provincial de Madrid en una senzilla 
celebració, a la qual es van unir online totes les comunitats de la Província. Aquest nou equip de 
govern realitzarà el servei d’animació i govern a Europa el pròxim trienni impulsant les opcions de 
l’últim Capítol general celebrat en 2017. 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/colloquis-confer-amb-patrizia-morgante-de-la-uisg/
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JORNADA DE JUSTÍCIA I SOLIDARITAT I MISSIÓ I 
COOPERACIÓ DE LA CONFER 

 

CONFER | d’abril, 2021  

El passat 25 de març va quedar constituït el nou Govern provincial per a la Província Europa de les 
Germanes de La nostra Senyora de la Consolació. 

El pròxim 22 de maig se celebraran de manera online les Jornades que cada any organitzen les 
Àrees de Justícia i Solidaritat i Missió i Cooperació de la CONFER. 

Sota el títol: Forjar nous vincles: Transformar el teixit social, les Jornades aquest curs aposten per 
una proposta que ens porti a la vinculació i la transformació des de les nostres comunitats 
religioses i laiques. 

Des de la referència a la Trinitat com a Misteri de Déu, creiem que la nostra convicció cristiana ens 
indueix a un estil de vida que troba sentit en el comunitari, en la relació. Proposem una vinculació 
a partir de la solidaritat, la fraternitat, la justícia i la promoció del desenvolupament per al bé comú. 

Les diferents intervencions ajudaran a donar pistes per a forjar nous vincles des de la convivència-
ciutadania, l’àmbit migratori, la consciència i postura davant el Tràfic, la Sinodalidad, el Bé comú – 
ecologia, casa comuna- . 

Més informació i inscripció en el següent enllaç. 

http://urc.cat/jornada-de-justicia-i-solidaritat-i-missio-i-cooperacio-de-la-confer/
http://urc.cat/jornada-de-justicia-i-solidaritat-i-missio-i-cooperacio-de-la-confer/
https://www.confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+JyS+y+Misi%F3n+y+Cooperaci%F3n%3A+Forjar+nuevos+v%EDnculos%3A+Transformar+el+tejido+social
https://www.confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+JyS+y+Misi%F3n+y+Cooperaci%F3n%3A+Forjar+nuevos+v%EDnculos%3A+Transformar+el+tejido+social
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