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ENS TORNEM A VEURE! 
Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Hem viscut un any i mig que, com sabem tots, ens ha 
alterat moltes coses, algunes ben difícils. Una d’elles és 
que hem estat més d’un any sense retrobar-nos amb 
una certa normalitat, veient-nos les cares, compartint 
un mateix espai físic..., quelcom que semblava tan 
natural però que en realitat no ho era tant. 

A poc a poc torna la normalització de la nostra vida 
social, amb la lògica precaució per evitar precipitacions 
que facin fer marxes enrere, però també amb moltes 
ganes de tornar a veure’ns les cares.  

A l’URC la nostra activitat també ha estat alterada. Però 
ja comencem a tenir retrobades.  

La formació inicial que oferim a novícies i novicis s’ha 
tornat a fer, fa poques setmanes, de nou presencial.  

Com veureu de nou en aquest Horeb, proposem els 
habituals i estimats Exercicis Espirituals a Montserrat 
per als membres de l’URC.  

I el pròxim 23 de juny esperem amb il·lusió retrobar-nos 
a l’Assemblea de l’URC, on Superiors i Superiores 
Generals, Provincials, Delegats permanents o 
ocasionals, ens reunirem per primer cop des del... 17 
d’octubre de 2019. Fa doncs 1 any, 8 mesos, i 6 dies 
que vàrem tenir la darrera Assemblea de l’URC! 

Esperem que aquest tornar-nos a veure, 
progressivament, ens ajudi a reprendre moltes 
col·laboracions, reflexions compartides, formacions 
presencials, serveis conjunts... Sí, hem passat un temps 
difícil, amb companyes i companys que ens han deixat 
en aquest temps, però volem tornar a veure’ns les 
cares. I col·laborar, servir i acompanyar de nou junts.  
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REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS A MONTSERRAT 

 

URC | 7 de juny, 2021  

Aquest mes de juny s’ha celebrat la 135ª reunió d’Abats i Provincials (RAP). Ha estat la primera 
trobada en format presencial que el grup ha pogut fer després d’aquest temps de pandèmia. El 
passats mesos de novembre i juny es van reunir, però, de manera telemàtica. L’Abadia de 
Montserrat va ser el punt de trobada d’aquesta reunió, la qual es va fer seguint en tot moment les 
mesures de seguretat requerides pel PROCICAT. 

Jornada intercongregacional 

El mateix president del RAP, l’Abat de Montserrat, va ser l’amfitrió que va rebre l’abat de poblet, 
el prior de Solius, així com, els provincials o delegats de diferents congregacions. Entre aquestes, 
els caputxins, carmelites, claretians, escolapis, maristes, mercedaris, Sagrada Família, la Salle, 
franciscans, hospitalaris de Sant Joan de Déu, jesuïtes i salesians. 

Tots plegats van compartir la jornada, durant la qual van dinar sumant-se als monjos benedictins, 
van celebrar l’Eucaristia i van poder reflexionar sobre temes que afecten la realitat eclesial del 
moment. El tema de la pandèmia, que en les darreres convocatòries (en línia) va ser el focus de 
discussió central, aquesta vegada es va tractar també, però des d’una altra òptica. Tal com exposa 
el Secretari del RAP, Lluís Serra “ara l’important és pensar en l’ara, i la pandèmia ha suposat una 
tragèdia amb molts problemes però cal veure-hi les noves oportunitats”. 
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“Mantenir viu el carisma” 

Durant la celebració, en el moment de l’homilia, l’abat de Montserrat,  P. Josep M. Soler, va adreçar-
se al grup de responsables de comunitats religioses masculines de Catalunya. Els va convidar, 
enmig del moment actual, a recordar el missatge del Papa Francesc, el 17 de maig passat, amb 
motiu de la 50ena. Setmana de la Vida Religiosa organitzada per l’Institut Teològic de la Vida 
Consagrada de Madrid. 

En aquest missatge s’adreçava a les comunitats dient: “la vida consagrada es comprèn 
consagrant-se cada dia. Es comprèn en el diàleg amb la realitat. Quan la vida consagrada perd 
aquesta dimensió de diàleg amb la realitat i de reflexió sobre el que succeeix, comença a fer-se 
estèril”. I, encara, “mantenir viu el carisma fundacional és mantenir-lo en camí i en creixement, en 
diàleg amb el que l’Esperit ens va dient en la història del temps, en els llocs, en les diverses 
èpoques, en diverses situacions”. Mantenir viu el carisma “suposa discerniment i suposa oració”. I 
acabava dient: “posin-se ‘a tret’ de l’Esperit Sant” (cf. Horeb, 22 maig 2021, p. 12). 

“A la tercera va la vençuda” 

Tots els membres del RAP desprenien alegria per poder retrobar-se. Així, Lluís Serra explica com 
“la represa de la presencialitat ha estat un motiu de satisfacció i de joia per als participants després 
d’un any i mig de no trobar-se plegats”. “El Monestir de Santa Maria de Montserrat ha mantingut 
la seva disponibilitat inalterada i, finalment, s’ha comprovat que, d’acord amb la dita popular, a la 
tercera va la vençuda”, afegeix. 
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CINQUANTA PARTICIPANTS AL RECÉS DE VIDA 
CREIXENT AMB JOSEP VILARRUBIAS 

 

CLARETIANS  | 8 de juny, 2021 

Una trentena de persones van participar, el divendres 14 de maig, al recés telemàtic per a 
catequistes organitzat per la Delegació episcopal de catequesi del Bisbat de Girona. Va anar a 
càrrec de Fra. Cinto Duran, de la comunitat de caputxins d’Arenys de Mar. ‘Estimats per a 
estimar‘ ha estat el lema del recés espiritual que el grup Vida Creixent del bisbat de Lleida ha 
celebrat aquest dimecres 26 de maig al Monestir de Les Avellanes. El claretià Josep 
Vilarrubias, consiliari diocesà de Vida Creixent, ha fet el guiatge del recés en què hi ha participat 
una cinquantena de persones. 

El recés s’ha dirigit a matrimonis dels bisbats de La Seu d’Urgell, de Solsona i de Girona. Seguint 
les directrius del nou Pla Diocesà de Pastoral del bisbat de Lleida en l’àmbit d’espiritualitat, els 
participants del recés han pogut viure una jornada de meditació, pregària i celebració en clima de 
silenci i contemplació. Durant la posada en comú, al final de la jornada, els participants s’han ofert 
a obrir les portes del seu moviment a altres persones adultes per a compartir amb elles els tres 
pilars del grup Vida Creixent: l’alegria, l’espiritualitat i el compromís evangelitzador. 

Els participants han valorat el recés molt positivament i n’han destacat la temàtica, el marc 
incomparable del Monestir de Les Avellanes i el bon acolliment dels Germans Maristes. 

http://www.bisbatlleida.org/ca
http://www.monestirdelesavellanes.com/
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/
https://bisbatsolsona.cat/
http://www.bisbatgirona.cat/
https://www.maristes.cat/som-maristes/maristes-de-champagnat
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ANTON GORDILLO, MONJO DE MONTSERRAT: “EL 
SENTIT DE LA VIDA EL VAIG TROBAR EN DÉU” 

 

FLAMA  | 9 de juny, 2021 

En un context mediàtic marcat pel soroll i la desinformació hom pot trobar un “oasi mediàtic” a 
Montserrat Ràdio i TV. En la seva programació hi trobem cants litúrgics, laudes, la missa 
conventual i, fins i tot, una radiofòrmula musical amb jazz i a més, una varietat 
d’arxius podcast amb programes de contes infantils, concerts, entrevistes o la lectio divina.  

Per aprendre més del seu panorama mediàtic, la col·laboradora de la nostra Agència Cristiana de 
Notícies FLAMA, Meritxell Roselló, ha fet, recentment, una entrevista al germà Anton Gordillo 
(Barcelona, 1965) responsable tècnic d’emissions de Montserrat. És doctor en enginyeria industrial 
per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) exinvestigador del Centre Català del Plàstic i 
exprofessor de l’àrea de Ciència de materials a la mateixa universitat. Un viatge a Veneçuela va 
remoure’l fins al punt de canviar de vocació i entregar la seva vida a Déu des de Montserrat. 

Com va començar aquesta “aventura televisiva” de les emissions de Montserrat Ràdio i TV? Quina 
va ser la primera emissió? 

Des de fa molts anys Montserrat ha intentat estar molt a prop de la gent i sempre hi ha hagut molt 
d’interès, tant per les ràdios com per les televisions, per tal d’acostar el que fa la comunitat. Entre 
els anys 2008-2010 va sortir una oferta de llicència de ràdio, dintre la comarca del Bages, en què 
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la comunitat va presentar-s’hi i que finalment va guanyar. A partir d’aquí es van iniciar les 
emissions de ràdio i, posteriorment, es va fer el salt a la televisió, tot i que la primera emissió en 
directe de ràdio es va fer fa 60 anys mitjançant ràdios externes.  

Sempre hi ha hagut molts contactes de ràdios i televisions que han vingut fins aquí, per les 
retransmissions d’oficis i celebracions. Abans hi havia un monjo en una petita emissora que emetia 
des de la zona del santuari perquè poguessin sentir el que passava a la basílica, però això va 
evolucionar fins adoptar l’envergadura actual. Ara, nosaltres treballem en una ràdio a internet 
durant 24 hores i, després, oferim la programació de televisió a través d’ internet o a través de les 
televisions locals. 

Actualment quantes persones formen l’equip i l’equip tècnic? Per exemple, càmeres, cabina de 
ràdio… 

L’equip de comunicació són cinc persones i, després, hi ha un grup d’unes altres deu persones que 
col·laboren a estones. No tenim aquestes quinze persones a temps complet, sinó que depèn del 
que es necessiti es contracten i venen a treballar en moments puntuals. El director de la part de 
comunicació és el nostre portaveu, el pare Bernat Juliol, aleshores l’Òscar Bardají és el director de 
la ràdio, que és el coordinador de l’equip, i jo m’encarrego del que és la part tècnica. Després hi ha 
un monjo que s’encarrega de gestionar les xarxes socials, Twitter, Facebook, i la pàgina web i, 
també, tenim una altra noia que s’encarrega de l’edició de vídeo i àudio que és qui envia els arxius 
de vídeo i àudio a ràdios i televisions. 

Vostè és el responsable tècnic i de les emissions de la programació de Montserrat TV. Com és 
aquesta tasca? 

La meva tasca és garantir que tot funcioni i fer propostes per millorar l’espai. La meva tasca es 
concreta en tota la part tècnica des del tema de càmeres al d’il·luminació o el tema de microfonia 
i, després, la connexió i la coordinació entre les persones i els equips que afecta tot el procés 
d’emissió. És a dir, que les persones sàpiguen fer-los funcionar i fer de pont entre unes persones i 
unes altres, perquè tot rutlli. Potser una persona s’encarrega de l’àudio però no sap res dels vídeos, 
per tant, s’ha d’intentar aconseguir el millor resultat.  

No és tant la part tècnica sinó que les persones sàpiguen coordinar-se bé. Et posaré un exemple, 
el control de microfonia el controla un monjo, que potser no té res a veure amb qui controla les 
càmeres, però en certa manera cal una certa coordinació entre ells. En la missa intervenen diferents 
músiques, per tant, és necessari una persona que conegui els cants litúrgics per poder introduir 
els subtítols. 

També va aprendre la professió de reporter a un canal local de televisió. Com va ser això? 

El 2008 vam guanyar una llicència de ràdio conjuntament l’Abadia de Montserrat amb el grup de 
comunicació Taelus que controla la televisió local: el “Canal Taronja” que emet a les comarques 
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centrals de Catalunya. A partir d’aquí va sorgir la idea de retransmetre mitjançant streaming, tots 
els actes televisivament que realitzàvem a la basílica. Un monjo i jo vam anar durant un any i mig 
al “Canal Taronja”, a Manresa, per aprendre com funcionava aquest món que era nou per a 
nosaltres. Allà, el meu company va aprendre el funcionament de les càmeres i el guionatge i, en el 
meu cas, vaig aprendre la part tècnica i d’edició de vídeos. Amb la meva formació com a enginyer 
em va ser relativament fàcil aprendre la tècnica televisiva. 

Quin tipus de programació es poden trobar els usuaris que visiten el web de Montserrat Ràdio i 
TV? 

En relació a la ràdio, diria que és una “radiofòrmula” musical que té inserida una sèrie de programes 
de caire religiós, com per exemple oficis en directe des de la basílica: laudes, misses, vespres, etc; 
però també programes una mica més d’emissió de música o de comentaris. Respecte a la televisió 
estaria centrada amb tota l’activitat que es desenvolupa a la basílica, ja siguin les misses o actes 
culturals com poden ser conferències, els concerts com el Festival Internacional d’Orgue de cada 
estiu, però no tan sols ofereix el festival d’orgue ja que, per exemple, la passada Setmana Santa 
es va retransmetre un concert.  

A banda d’això, també produïm peces audiovisuals com petits vídeos o notícies que es fan per 
emetre a les xarxes o servir imatges i àudio depenent de les necessitats d’alguns altres mitjans de 
comunicació que col·laborin amb nosaltres. En el cas d’algunes televisions com TV3 si no poden 
venir fins a Montserrat gravem les imatges des d’aquí i després els hi fem arribar i ells les editen. 
Fa uns anys emetíem a través de la FM, però per un tema econòmic, ara, només emetem per 
internet. Nosaltres donem el servei a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya i ella distribueix 
el senyal de la missa de cada diumenge a les diverses televisions locals, tot i que la decisió 
d’emetre-la o no va en funció de cada televisió local. 

Quin tipus d’audiència tenen? 

El  nostre perfil d’audiència de TV acostuma a ser de persones d’edat avançada. Són un perfil de 
persones que segueixen a través de TV o streaming tots els actes litúrgics, que tenen una edat 
madura. Quant a la ràdio, són aquest perfil de gent i, també, hi ha un perfil d’audiència més jove 
perquè inclou en la programació molta música jazz; es tracta d’una audiència que comprèn l’edat 
entre 40 i 50 anys. En general, doncs, el perfil d’audiència és d’una edat de més 40 anys. Els 
nostres oients es descarreguen els podcasts dels oficis i laudes o d’altres programes. 

Tenint en compte que Montserrat és un indret mil·lenari, van tenir algunes dificultats tècniques 
en posar en marxa les emissions de Montserrat Ràdio i TV? 

Un quan comença sempre troba dificultats perquè hi ha coses que no t’esperes o coses que 
semblen fàcils i després no ho són tant. Una de les grans dificultats, aquí, va ser fer sortir el senyal 
a l’exterior des de Montserrat, és a dir, Montserrat és com una illa, aleshores el problema principal 
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que ens vam trobar és, sobretot, en el tema de l’streaming, és fer arribar el senyal. Al principi vam 
tenir moltes dificultats amb el tema de les emissions de TV via satèl·lit, que no acabaven de 
funcionar. En els inicis vam tenir força problemes tècnics pel so, per la reverberació i l’ajustament 
del so de la basílica. Tot i que diria que el principal problema era fer sortir el senyal, ja que estem 
en una illa i el lloc més proper està a vuit quilòmetres. Actualment, la tecnologia que utilitzem és la 
fibra òptica per a la transmissió del senyal i és més fàcil. Quan primer emetíem per ones per ràdio 
i televisió emetíem directament des d’un repetidor de Viladecavalls i, des d’allí, el senyal arribava 
a Collserola. 

Compagina aquesta tasca amb la de secretari del P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler,  com 
és la feina de secretari? 

Tinc dos barrets (riu). La tasca de secretari del P. Abat de Montserrat, bàsicament, el que significa 
és ajudar a la feina que té el P. Abat, sobretot, en la part de l’agenda, la part burocràtica del portar-
li la correspondència i d’atendre a les persones o grups que vulguin reunir-se amb ell i, també, 
coordinar en general tot el que tingui a veure amb el Pare Abat. Preparar les seves reunions, visites, 
preparar les conferències o videoconferències o algun dossier sobre un tema, per exemple, en 
algun congrés. Es tracta, sobretot, de donar servei a les necessitats del Pare Abat, perquè 
d’aquesta manera pugui dedicar-se més a la seva pròpia tasca i no ocupar-se d’assumptes tan 
rutinaris. A més, sempre l’acompanyo quan ell surt de Montserrat i preparo tot allò que es pugui 
trobar en aquell lloc. 

Voldria parlar un mica de la seva vocació monàstica…, vostè va decidir esdevenir monjo 
després d’un viatge a Veneçuela. Què li va marcar d’aquell viatge? 

Estem parlant de l’any 2004, aleshores treballava en un centre d’investigació adscrit a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre Català del Plàstic, i era professor també de 
la mateixa universitat. Per qüestions de feina acostumava a viatjar a Llatinoamèrica i en un viatge 
a Veneçuela, en què hi vaig estar dos mesos, va ser la suma de tot l’anterior més aquell viatge. 
D’aquell viatge em van sobtar tres aspectes; per una banda el que és la pobresa, Caracas en 
aquella època estava envoltada de barris perifèrics amb barraques, anomenades “ranchitos”, que 
vivien en condicions d’extrema pobresa, això em va impressionar molt.  

L’altre aspecte que em va sobtar és la força de la naturalesa i la seva bellesa; la zona sud de 
Veneçuela toca amb l’Amazones on hi ha la part de selva, també salts d’aigua com per exemple el 
Salto Ángel amb més de 1.000 metres d’alçada! I el tercer aspecte va ser la violència; Veneçuela 
és un dels països amb més violència de Llatinoamèrica, allí vaig veure dos assassinats: un va ser 
tornant a Caracas amb cotxe quan vam passar per un petit poble i l’acompanyant d’un motorista 
va matar una persona que estava mirant un partit de futbol on jugaven nens; l’altre assassinat que 
vaig veure va ser a Caracas en què una noia que esperava un bus va ser abatuda a trets per un 
motorista que va passar pel davant, al cap de poc va morir a l’hospital.  
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Amb aquests tres components, la violència, la naturalesa i la pobresa, i molt de temps per pensar, 
reflexionar i buscar el sentit de la vida, va provocar que trobés el sentit de la vida en Déu. El Déu 
Creador, Déu capaç de guarir el mal del món en el tema de la pobresa com el de la violència i, 
finalment, vaig retrobar el Déu de la meva infantesa que havia conegut de petit i tenia aparcat. Per 
tant, em vaig enamorar d’aquest Déu que és capaç de crear, d’estimar i és capaç, malgrat les 
nostres fragilitats, de seguir estimant-nos i salvar-nos. Tot això es va traduir en un procés que va 
tardar un any de reflexió, del qual em vaig enamorar de Déu i, al final, va arribar un moment en què 
em volia dedicar a la vida de pregària, perquè la principal manera de canviar el cor dels homes i les 
dones és a través de la pregària, el que pot realment canviar el cor és Déu i una de les formes és 
la pregària. Aleshores, vaig anar cercant monestirs…, el que sí que tenia molt clar és estar en una 
comunitat nombrosa i amb cert nivell cultural perquè les relacions personals que s’estableixen són 
diferents. L’última cosa que volia era cercar un indret destacat per la nostra idiosincràsia i cultura 
catalana, més semblant a la meva manera de ser i de pensar. Buscant aquests tres ingredients, 
finalment, vaig escollir Montserrat. 

Encara hi manté relació amb les persones de Veneçuela? 

Sí, tinc amics i amigues que són veneçolans i encara mantinc una relació i comunicació amb ells. 

Com ens ha explicat abans era professor d’Enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, troba a faltar la vida universitària? 

Sí, sobretot el contacte amb els joves a les classes, era molt enriquidor, ja que tenien moltes 
maneres de veure la vida i fa que t’interroguis molts temes. Per tant, això és una mica el que més 
trobo a faltar de donar classes a la universitat. Pel tipus de treball, doncs, abans em dedicava a 
l’àrea de ciència de materials, la meva especialitat eren els plàstics i ara em dedico a la televisió; 
evidentment, són coses molt diferents, però al final des del punt de vista professional aprens 
moltes coses. Diria que el que trobes més a faltar és el contacte amb els joves i la relació amb els 
altres companys professors i amics que tens allà. Els segueixes veient però molt menys i això són 
les dues coses que trobes a faltar, sobretot la relació amb els companys de feina i amb els 
estudiants que sempre és molt enriquidor. 

Com especialista en l’ àmbit del plàstic, creu que són una amenaça davant el context actual 
marcat pel canvi climàtic? 

Quan un dissenya un aparell o una peça s’ha de tenir en compte no només la utilització 
concreta  per aquella aplicació concreta en aquell moment determinat, sinó també tot el seu cicle 
de vida. És a dir, tenir pensat com es pot reciclar i com es poden reutilitzar tots aquests materials. 
Aleshores, això fa que en lloc d’utilitzar un tipus de material n’utilitzis un altre. Això no significa 
que els plàstics siguin bons o dolents, els materials no són bons ni dolents sinó que el problema 
és com s’utilitzaran en el futur.  
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No obstant, el gran problema dels plàstics és que paren al mar i es descomponen, allà se’ls mengen 
els peixos i al final ens ho acabem menjant els humans. La qüestió és pensar no només en una 
aplicació, en un moment determinat, sinó pensar en tot el cicle de vida que tindrà la peça o material. 
El problema del plàstic és que és massa barat, si no ho fos es reutilitzaria més i sortiria més rendible 
la recuperació i reutilització. Per exemple, en aplicacions d’ús massiu s’haurien de buscar plàstics 
d’origen biodegradable, és a dir, hi ha una sèrie de plàstics a partir del blat de moro, que es poden 
fer servir per moltes aplicacions, després es llencen i al cap d’un any se’n fan uns altres.  

En aquest sentit també s’ha d’anar en compte, perquè si dediques tots els esforços per aprofitar 
el blat de moro pujarà de preu i les persones que viuen del blat de moro no podran menjar. En 
definitiva, s’han de cercar equilibris a l’hora d’aprofitar aquests materials, però el que cal pensar és 
no tant en la producció immediata, com fa 30 o 40 anys, sinó què passa amb tot el producte al 
llarg de 30 o 40 anys en el futur. 

La programació de Montserrat es pot seguir a través de: www.abadiamontserrat.cat. 

 

 

 

 

http://www.abadiamontserrat.cat/
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70% D’AFORAMENT PER A ACTES RELIGIOSOS 

 

AFERS RELIGIOSOS | 7 de juny, 2021  

Avui, 7 de juny, entren en vigor les mesures decretades i publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.  

Entre altres mesures, s’anuncia en el punt 7 que: “Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos 
els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 70% de 
l’aforament, amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels 
espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.  

Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats 
que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i 
sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també 
garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant 
el límit de l’aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones.” 

Avui, entra en vigor la Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En la resolució es decreten un seguit de mesures, 
algunes de les quals es detallen en els punts següents: 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902931
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Punt 2: Desplaçaments personals 

Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic han de respectar 
les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. 

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de 
mascareta, es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de 
convivència. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre 
si i generen un espai de confiança i seguretat. La bombolla de convivència fa referència al grup de 
persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport 
imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan 
estable com sigui possible. 

Punt 5: Reunions o trobades familiars i de caràcter social 

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es 
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de 
convivents. 

No obstant això, les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais 
tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es 
limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de 
la mateixa bombolla de convivència. 

2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en 
espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. S‘exceptuen d’aquesta 
prohibició el consum d’aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari per aquest 
consum (àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars) i els àpats que es puguin fer a l’aire lliure 
en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu 
permeses. 

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l’apartat 1 les persones que 
estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i 
cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, ni els mitjans 
de transport públic. 

Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les 
activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció 
socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, i les activitats congressuals i 
assimilades permeses, les quals es duen a terme amb subjecció a les previsions establertes als 
apartats 12, 13 i 16 d’aquesta resolució. 
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Aquesta limitació no afecta les activitats esportives organitzades on els participants tinguin 
llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els 
grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al 
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, 
aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol 
tipus d’aglomeració d’esportistes, ni les assemblees d’entitats esportives, culturals i associatives, 
que s’han de realitzar amb subjecció a les previsions establertes en l’apartat 9.7 d’aquesta 
Resolució. No s’aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a 
l’apartat 9 d’aquesta Resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del 
Pla d’actuació del PROCICAT. 

4. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-
19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. 

Punt 7: Actes religiosos i cerimònies civils 

1. Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies 
fúnebres, han de limitar l’assistència al 70% de l’aforament i amb un nombre màxim de 1.000 
persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres 
sistemes de ventilació. 

2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics 
tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a 
l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, 
també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, 
respectant el límit de l’aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones. 

(EN CAS QUE L’ACTIVITAT SIGUI DE MÉS DE 1.000 PERSONES) Els titulars de les activitats 
han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers 
religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu 
desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i 
qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions 
establertes als annexos 1 i 2. 

En la declaració hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb 
el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris 
establerts a l’annex 1. 

3. La realització d’aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el pla 
sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat. 
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La resta de mesures de seguretat i salut respecte a l’ús de mascareta, la distància entre les 
persones assistents, etcètera, continuen vigents: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-
religiosos/ 

Punt 17: Activitats populars i tradicionals 

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats 
públiques o entitats privades de base associativa, tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic 
com en espais tancats, amb subjecció als requisits d’aforament i de limitació de persones 
establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat, 
a l’apartat 9, epígrafs 1 i 2, en relació amb els annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució. En tot cas, els 
assistents han d’estar asseguts. Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos 
les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 
d’actuació del PROCICAT. 

Punt 21: Durada de les mesures 

La durada de les mesures s’estableix fins a les 00.00 hores del dia 14 de juny de 2021, sense 
perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen. 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/
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EL SERVEI JESUÏTA A MIGRANTS ADVERTEIX DE LA 

DESRAÓ DE MANTENIR L'ACTIVITAT ALS CIE EN EL 

SEU INFORME ANUAL 2020 

 

MIGRA STUDIUM |  7 de juny, 2021  

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM), xarxa d’entitats de la que forma part la Fundació Migra Studium, 
ha presentat a Barcelona, el seu Informe Anual 2020 sobre els Centres d’Internament a Estrangers 
(CIE) a Espanya, amb el títol “Raó jurídica i desraó política” 

L’eix central de l’informe ve marcat pel buidament i la reactivació dels CIE durant la pandèmia i 
destaca el contrast entre la decisió de buidar els CIE per bones raons jurídiques i la posterior desraó 
política de reactivar l’internament quan va començar la segona onada i els viatges internacionals 
es mantenien restringits. Amb la reobertura dels centres, “les vulneracions de drets van tornar, 
entre les quals la prohibició de l’entrada de voluntaris a alguns CIE per raons sanitàries”, fet que 
suposa “usar com a pretext el motiu sanitari per aïllar encara més les persones retingudes”. 

Al 2020 van ser internades als CIE un total de 2.224 persones, la gran majoria (79%) per motius 
de devolució després d’entrada irregular, seguida de motius d’expulsió (16%). 42 menors van ser 
identificats, gairebé un 2% del total d’interns, una xifra massa elevada però inferior a la real, i que 
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posa en dubte la fiabilitat de les proves de determinació de l’edat. 766 persones van sol·licitar asil 
i 84 van ser aïllades de manera preventiva (72 d’elles al CIE de la Zona Franca). Una dada important 
reflecteix el patiment inútil a què se sotmet a les persones internes: del total de persones 
retornades a Espanya (1.904), només un 28% ho van ser des de CIE, així com del total d’expulsions 
(1.835), un 38% des de CIE. El 47% dels internats van ser finalment posats en llibertat per diversos 
motius al no poder executar-se la seva repatriació forçosa. 

Els tribunals van admetre l’any passat la responsabilitat patrimonial de l’Estat en el cas de la mort 
de Samba Martine a Madrid, el desembre de 2011. Un acte de justícia i reparació, fruit de gairebé 
una dècada de lluita judicial i social per part de la família i organitzacions socials properes. 

L’informe aprofundeix en una sèrie de drets que han estat objecte de tutela judicial i que cal 
garantir en la pràctica. Entre ells la instrucció exhaustiva davant denúncies de tortures i tractes 
degradants i inhumans; la detecció de perfils de protecció internacional o de menors d’edat; o la 
possibilitat de la simple multa per estada irregular. Davant aquesta vulneració de drets, que se 
suma a les ja continuades, com la deficient atenció sociocultural, jurídica i sanitària, les visites de 
les diferents ONG es fan més importants que mai. Els equips de visites a CIE de SJM van poder fer 
la seva feina normal fins a la declaració de l’estat d’alarma i el consegüent tancament dels centres, 
però al reprendre l’internament, només a Madrid han pogut continuar la tasca. 

En l’horitzó proper es plasma una clara aposta política per l’internament i la via repressiva. Es 
confirma el projecte d’un nou CIE a Botafuegos, Algesires, amb una inversió de gairebé 27 milions 
d’euros entre 2021 i 2024. A més, el finançament que es planteja en els pressupostos generals de 
l’Estat de 2021, sumat als ja publicats en anys anteriors, eleva la xifra a més de 32,5 milions pel 
període 2019-2024. El nou centre d’Algesires copa la majoria, però els altres 6 milions es destinen 
a la reforma i condicionament dels centres ja existents, el que demostra una clara intencionalitat 
polític. 

Menys drets i més patiment al CIE de Barcelona 

En el marc de la presentació de l’informe CIE 2020 del SJM s’ha fet públic també l’Informe anual 
sobre la situació al CIE de la Zona Franca de Barcelona que elabora la Fundació Migra Studium i 
que aquest any porta per títol Menys drets, més patiment. L’informe posa de relleu dues realitats 
totalment oposades que s’han viscut al llarg de l’any 2020 al CIE de Barcelona. Per una banda, els 
200 dies que el centre va romandre tancat, sense detencions, internaments, ni expulsions, fent 
que la ciutat de Barcelona visqués durant 200 dies lliure d’allò més repressiu de les polítiques 
migratòries. I per l’altra, l’agreujament de les condicions de l’internament i restriccions de llibertat 
a partir de la reobertura del CIE, que han causat encara més patiment als interns. 

Com cada any, des de 2012, Migra Studium presenta un recull de les dades registrades a partir de 
les visites que realitzen voluntaris i voluntàries de l’entitat, ens trasllada testimonis que mostren el 
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drama humà que representa l’internament en un CIE, i analitza què ha representat la situació de 
pandèmia, molt especialment per la supressió de les visites i la gestió dels contagis i confinaments 
que s’han produït dins del CIE. Així, durant l’any 2020, Migra Studium només va poder realitzar 
visites a interns durant el primer trimestre de l’any, fins el tancament del CIE a mitjans de març, 
tasca que no va ser fàcil ja que les notícies sobre l’abast de la pandèmia i el tancament de fronteres 
començaven a ser alarmants. L’entitat va acompanyar en aquest període 56 persones. 

A partir del 5 d’octubre, el CIE de Barcelona va reprendre l’activitat , però la direcció del CIE, amb 
la complicitat dels òrgans judicials, va impedir el reinici de les visites de les ONG i fins i tot de les 
famílies dels interns, provocant un “sobreinternament dins de l’internament”. Migra Studium 
denuncia que, després de tots aquests mesos, “ni el Ministeri de l’Interior ni els òrgans judicials 
han pres mesures efectives per alleugerir-lo sinó, ben al contrari, sembla que hi ha hagut una 
voluntat de normalitzar i perpetuar aquesta anòmala situació d’aïllament social dels interns”. 

L’informe de Migra Studium constata la manca de transparència i previsió de la direcció del CIE a 
l’hora de gestionar els episodis de contagis al CIE per COVID-19. “El tracte sobre els interns malalts 
per COVID-19 arriba a presentar trets pròxims a la comissió del delicte de tortures i/o contra la 
integritat moral i encara és objecte d’instrucció penal”, denuncia l’informe. 

Migra Studium i Irídia van sol·licitar als Jutjats d’Instrucció que les persones que hagin de complir 
aïllament siguin traslladades a un lloc adequat i, de manera subsidiària, reclamen que els Jutjats 
de control del CIE estableixin quins espais i de quina forma s’han de verificar els confinaments a 
l’interior del centre garantint els drets fonamentals i establint protocols clars d’actuació. En cap cas 
s’hauria d’acordar per la direcció del CIE la contenció mecànica d’una persona lligant-la de mans i 
peus i deixar-la al terra d’una cel·la, com es va produir el 31 d’octubre de 2020, segons els fets 
denunciats per interns. 

Migra Studium conclou, doncs, que el 2020 no ha canviat el fet que el CIE representa l’hostilitat 
vers les persones migrades. Malgrat els 200 dies tancat, el CIE ha tornat a mostrar el seu rostre 
visible, físic i estructural de la voluntat cega de no acollir, de no reconèixer, de no atendre a l’altre, 
al que és diferent, al que ve d’altres terres. Per això, una vegada més, Migra Studium i la xarxa del 
Servei Jesuïta a Migrants de la que forma part reclamen el tancament dels CIE i la recerca 
d’alternatives jurídiques i polítiques a l’internamen. 
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UNA VIDA SALESIANA EN PROCÉS DE CANVI 

 

SALESIANS |  31 de maig, 2021  

Del 27 al 30 de maig es va realitzar la trobada formativa bianual del quinquenni de les Inspectories 
Salesiana Maria Auxiliadora (SMX) i Santiago el Mayor (SSM) per a una desena de salesians, 
juntament amb els delegats de formació, Fernando Miranda i Juanjo Bartolomé, van viure tres dies 
de reflexió, formació i convivència fraterna a la Casa Salesiana Martí-Codolar, a Barcelona. 

La trobada, que va portar per títol ‘Una vida religiosa salesiana en procés de canvi’, va comptar 
amb la participació de Don Pascual Chávez, Rector Major emèrit. Durant els dies de treball es van 
tractar els dilemes actuals de la Vida Religiosa, destacant sobretot el perfil dels joves als que som 
enviats, la nova generació de religiosos, la primacia de la missió sobre les estructures i el nou 
subjecte pastoral: religiosos i laics. 

També hi va haver ocasió d’aprofundir sobre el perfil dels religiosos d’avui amb la formació a la 
fidelitat o els desafiaments i oportunitats dels joves. Les jornades van ser un estímul mutu per viure 
la vocació de manera autèntica, dedicant-se durant aquests dies totalment a Déu i als seus 
germans responent a la pregunta: quina vida religiosa per aquest temps? 

Aquesta trobada és una oportunitat preferent per reunir els salesians que estan en els primers 
anys de la seva ordenació sacerdotal i / o professió perpètua, juntament amb els delegats de 
Formació. L’objectiu d’aquest es concreta en fomentar la convivència, el compartir la història que 
cadascú viu en aquests anys de missió i la vida de lliurament a les obres salesianes en què es 
treballa, i també la formació. 

http://urc.cat/una-vida-religiosa-salesiana-en-proces-de-canvi/
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ENCUENTRO DE SALESIANOS EN LA ETAPA DE 
TIROCINIO DE LAS DOS INSPECTORÍAS 

 

SALESIANOS.INFO | 7 de juny, 2021 
 

Del 4 al 6 de junio tuvo lugar en la Casa Inspectorial de Madrid, el encuentro de los hermanos 
salesianos tirocinantes de las dos inspectorías de Salesianos en España, Salesianos Santiago el 
Mayor (SSM) y Salesianos María Auxiliadora (SMX). 

Estos ocho jóvenes estuvieron acompañados por el Delegado de Formación de SSM, Juan José 
Bartolomé, y por el Vicario de SMX, Fernando Miranda. Los tirocinantes pudieron compartir 
algunos momentos con los dos inspectores, Fernando García (SSM) y Ángel Asurmendi (SMX), 
presentes en Madrid el sábado 5 de junio, con motivo de las Ordenaciones de Salesianos, 
celebradas en el Santuario de María Auxiliadora en Atocha, a las que ellos mismos pudieron asistir 
y celebrar. 

Los participantes tuvieron varios momentos de formación, trabajando en el conocimiento de ellos 
mismos, en las relaciones con los demás y sobre como los Salesianos en las en las redes sociales. 
Fue un fin de semana intenso cargado de trabajo y emociones.  

Los jóvenes también pudieron participar en la Vigilia que Mons. Carlos Osoro, Cardenal de Madrid, 
celebró con los jóvenes el viernes 4 de junio en la catedral de La Almudena de Madrid. 
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Tirocinio 

El tirocinio, que habitualmente tiene una duración de dos años, es una etapa intensa de experiencia 
educativo-pastoral en el proceso de formación como salesiano. El salesiano se ejercita en la 
práctica del Sistema Preventivo de Don Bosco y en la asistencia salesiana. La intención y 
perspectiva formativa son prioritarias en el tirocinio, que tiene como primera finalidad la formación 
del salesiano, con dos objetivos destacados: la maduración en la vocación salesiana y la evaluación 
de la idoneidad vocacional a través de la experiencia personal y comunitaria de la misión salesiana 
para la futura profesión perpetua.
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IVONNE GRILEY NOVA 
DIRECTORA D’AFERS 
RELIGIOSOS 
CATALUNYA CRISTIANA | 8 de juny, 2021 

La nova directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya, que depèn del Departament 
de Justícia, és Ivonne Griley i Martínez.  Nascuda 
a Barcelona el 1964 és filòloga i lingüista, i succeeix 
Xavier Bernadí, que exercia el càrrec de director 
general en funcions. El seu currículum 
està especialitzat en matèria lingüística i en gestió 
d’administracions públiques. 

La nova directora ja havia format part de l’equip tècnic 
de la direcció general d’Afers Religiosos durant els 
governs del tripartit, com a responsable de coordinació 
i suport a la gestió.  

Des del març del 2014 ha estat consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya; sostsdirectora general 
de Política Lingüística entre el 1996 i el 2004 i 
directora general del 2011 al 2013. 

La seva feina ha vetllat per fomentar el respecte a les 
diferents opcions i manifestacions polítiques, socials, 
culturals i religioses de Catalunya, i perquè 
s’apliquessin en els programes audiovisuals les 
directrius i recomanacions d’aquest organisme pel que 
fa al tractament del fet religiós.  

La setena responsable de la direcció general d’Afers 
Religiosos va militar a Convergència Democràtica de 
Catalunya i ha dedicat molts esforços en el camp de 
la normalització lingüística i el reconeixement de la 
llengua catalana  amb entitats com Plataforma per la 
Llengua i Òmnium Cultural. 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/
https://www.cac.cat/
https://www.cac.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/socis-subscripcio-particular?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786dlnxPIJPxpWB0e0MouubuZC23Fl2MCgmap2PUO7ad8-jOKtDcH0cRoCuf4QAvD_BwE
https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/socis-subscripcio-particular?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786dlnxPIJPxpWB0e0MouubuZC23Fl2MCgmap2PUO7ad8-jOKtDcH0cRoCuf4QAvD_BwE
https://www.omnium.cat/ca/
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J. JOSEP MORÉ: «EL CARISMA DE LES VISITADORES 
SEGUEIX LA LÍNIA DEL PLA PASTORAL “SORTIM!”» 

 
ESGLÉSIA BARCELONA | 1 de juny, 2021  

«El primer deure d’una visitadora és portar alegria a casa». Aquest va ser un dels objectius que 
va portar l’Obra de la Visitació a engegar l’assistència domiciliària als ancians. Un objectiu que 
la Comunitat de Sant’Egidio també ha fet seu i que s’ha recordat durant  l’acte d’homenatge 
pels 50 anys de l’inici del “Servei d’Assistència a Domicili” (SAD).  Amb el nom “Origen i 
perspectives del servei d’assistència a domicili a Barcelona”, la comunitat de Sant’Egidio  va 
convocar aquest acte a l’Església de Sants Just i Pastor recordant la iniciativa que l’any 1971 
va començar a mans de les religioses de l’Obra de la Visitació. Al cap dels anys, aquesta tasca va 
passar a mans de les institucions i dels serveis públics d’assistència domiciliària. 

L’Església de Sants Just i Pastor estava plena de gom a gom, mantenint les limitacions d’aforament 
permeses. Entre els assistents, destacaven tres germanes, la Dolors, l’Antònia i la Lolita, 
religioses de la visitació que van ser rebudes amb un ram de flors com agraïment al seu servei 
i el de la Congregació, a la societat al llarg dels anys.  

http://urc.cat/joan-josep-more-el-carisma-de-les-visitadores-segueix-la-linia-del-pla-pastoral-sortim/
http://urc.cat/joan-josep-more-el-carisma-de-les-visitadores-segueix-la-linia-del-pla-pastoral-sortim/
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/ca/itemID/42589/Es-compleixen-50-anys-de-la-posada-en-marxa-de-l-assist%C3%A8ncia-a-domicili-a-la-ciutat.html
https://www.accent-social.cat/serveis/atencio-domiciliaria/
https://www.santegidio.org/
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Una resposta humana als ancians 

A l’inici de l’acte el responsable de Sant’Egidio a Barcelona, Jaume Castro va exaltar la vida 
de l’Obra de la Visitació, «un projecte de vida consagrada que neix per respondre a les 
necessitats dels malalts, sobretot ancians i infants pobres». «Dones emprenedores en una 
societat i una Església que concedia poc espai a les dones», va dir. En aquesta línia, Castro va 
destacar com, «amb una atenta lectura dels signes dels temps, van veure la problemàtica de 
molts ancians que per les seves condicions de vida romanien a casa sols i abandonats». Una 
percepció que va donar peu a desenvolupar un ajut a domicili que incloïa «les vetlles, ajuda 
domèstica, cures d’infermeria i visites». 

Jaume Castro va subratllar aquesta «resposta humana i senzilla» que vetlla per «la voluntat dels 
ancians de quedar-se casa «amb amistat i amor com els agradava dir a les religioses». «Van fer 
més humana la nostra ciutat, van obrir la porta per desenvolupar el SAD». Jaume Castro va 
assegurar que, després de 50, continua sent imprescindible. «Les administracions han contribuït 
molt en residències i poc en asistència domiciliaria. Calen molts més ajuts. La pandèmia ha posat 
de manifest la situació que pateixen els ancians i cal vetllar per la seva voluntat a quedar-se a 
casa». La Comunitat de Sant’Egidio que actualment compta amb un servei de visitació d’ancians, 
va denunciar que actualment el servei que ofereix l’administració només cobreix el 65% de la 
població que hi té dret. 

Una actitud en la línia del Pla Pastoral 

El delegat del Secretariat per a la Vida Consagrada de la Diòcesi, el salesià  Joan Josep Moré va 
subratllar com aquest carisma de les visitadores és un reflex d’allò que persegueix el Pla Pastoral 
Diocesà Sortim! Va destacar com «és precisament aquesta actitud d’Església en Sortida allò que 
es vol promoure». Va insistir que en un  moment tocat per la pandèmia «continuar conscienciant 
que cal tenir cura de tothom, però especialment dels més pobres i necessitats». «Penso que tot el 
que s’està fent en la actualitat és gràcies a iniciatives com la vostra, que deixant de costat 
escrúpols i escarafalls, vau i heu estat sempre al costat d’aquells que ho necessitaven». Al final 
de les seves paraules, el salesià es va dirigir directament a l’Antonia, la Consol i la Lolita agraint 
aquesta «fe en Déu i proïsme que han donat en el seu servei en sortida» 

Institucionalitzant les vetlladores 

Durant l’acte es va dedicar una part a aprofundir en el recorregut del servei d’atenció domiciliària 
a Barcelona. D’entrada, va intervenir la responsable del servei de Sant’Egidio dedicat a l’atenció 
als ancians a la Barceloneta del programa ‘Visca els Ancians’, Marta Poch. Va explicar com va 
començar la iniciativa de l’Obra de la Visitació d’anar a les cases dels ancians amb l’empenta de 
Dolors Aragó i Mercè Bastardes. Com a partir d’una anàlisi de la situació dels ancians sols a casa i 
d’estudiar qüestions àmbit sanitari i jurídic es va desenvolupar un ajut a domicili. 

https://esglesia.barcelona/sortim-pla-pastoral/
https://esglesia.barcelona/sortim-pla-pastoral/
https://esglesia.barcelona/sortim-pla-pastoral/
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«Les religioses van justificar el servei perquè l’ancià pugui conservar la independència a la llar 
i les famílies puguin compaginar la feina», explicava Poch. Aquesta iniciativa comptava amb: 
vetlles diürnes i nocturnes, ajuda domèstica i servei sanitari. Aquest darrer, segons va explicar 
Poch, «va suposar la novetat». Després, van crear un curs amb 150 vetlladors/es d’ancians amb 
l’ajut de Càritas Diocesana, moment quan Mercè Bastardes, va mencionar que «la vellesa és un 
problema tan important que no es pot silenciar ni podem continuar ignorant-lo… El primer 
deure d’una visitadora és portar alegria a la casa on va. Pensem que és un amic a qui hem 
d’ajudar», va citar Poch. 

Poch va explicar com després d’aquest inici van començar a aparèixer nous serveis relacionats i 
com les religioses van treballar per conscienciar l’administració. Una tasca que portaria a un Servei 
d’Atenció més professionalitzat com el primer Hospital a Domicili, creat per l’Ajuntament de 
Barcelona. Tot i així, el servei a domicili al cap d’uns anys va quedar més relegat per la construcció 
de residències d’avis i la secularització va afectar també l’Obra de la Visitació. Poch va concloure 
recordant que «el servei que van idear encara continua sent essencial». 

Qüestionar les residències davant l’autonomia 

Enllaçant amb la intervenció de Marta Poch,  Montserrat Vilaseca membre de Sant’Egidio també 
en l’acompanyament de gent gran, va prendre la paraula. Va exposar com cal lluitar perquè els 
ancians puguin mantenir la seva autonomia a casa sempre que les condicions ho permetin i han 
estat víctimes de «la cultura del “descart”». En aquest sentit va convidar a qüestionar-se el 
perquè es posa les residències com a solució a la situació. 

Vilaseca va argumentar que l’atenció a les residències dedica poc temps als ancians per part dels 
professionals. Per això, va insistir en «canviar el model demana creure». Una reconversió del 
sistema residencial al domiciliari és difícil, però no impossible». Finalment, va subratllar el 
propòsit del Programa ‘Visca els Ancians’ de Sant’Egidio que en contra del servei residencial ajuda 
a l’ancià a tenir els recursos i l’acompanyament necessari per poder quedar-se a casa amb 
autonomia i trencant amb la solitud. 

Fomentar la cooperació 

La directora dels Serveis d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Núria Menta va 
presentar les diferents iniciatives fetes, i les del futur respecte de l’assistència domiciliària a 
Barcelona. Va mencionar diferents accions que es duen a terme quant a l’atenció domiciliària i per 
procurar l’autonomia de la gent gran a casa. Entre aquests va esmentar el programa de les 
“Superilles” que posa en marxa un equip de visitadors centrats en visitar ancians que viuen en un 
mateix barri. També l’acollida d’estudiants a cases on hi ha ancians, o l’ús de la tecnologia com a 
prevenció de possibles riscos. Va exposar com ara «el futur planteja un model de proximitat i 
foment de la cooperació de la societat». «Barcelona té una gran ciutadania que ha sortit durant 
la Covid. Cal recollir això que ens ha ensenyat i treballar perquè així continuï», va dir. 

https://caritas.barcelona/
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Dones religioses, precursores de l’assistència 

Al final de l’acte, l’historiador i professor de l’Ateneu Sant Pacià Mn. Ramon Corts, va presentar 
els antecedents del carisma de l’Obra de la Visitació explicant com va esdevenir l’atenció als 
ancians per part de les comunitats religioses a Barcelona, entre el segle XIX i XX. 

Va presentar tota una trajectòria cronològica al llarg del temps. Un recorregut, en el qual diverses 
congregacions van iniciar-se en la dedicació als malalts i la gent gran. Entre aquestes, les Paules, 
les religioses de Sant Josep, les Darderes, entre d’altres. Un servei on tot i que també hi van 
destacar algunes congregacions masculines, va ser protagonitzat majoritàriament per les 
dones. «El paper de la dona religiosa a Catalunya en el sector asistencial va 
ser d’extraordinària presència fent allò que l’estat no va poder fer». «Religioses devotes i 
vetlladores, que van veure en el malalt i necessitat a Jesucrist». Així, van ser les precursores 
d’aquest servei que avui dia s’ofereix des de les administracions públiques.  

Josep Mª Forcada, el consiliari de l’Obra de la Visitació també va intervenir destacant la trajectòria 
encisadora i la religiositat tan viva que viuen. Finament, el rector de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, Mn. Armand Puig, va tancar l’acte d’Homenatge destacant aquest «projecte necessari que 
va iniciar l’Obra de la Visitació perquè se centra en allò que necessita la gent i alhora conflueix 
en el concepte de casa, on s’hi fan els vincles i es crea l’amistat».  
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ANNA BOJ: "LA VIDA CONTEMPLATIVA RETORNA A 
CADASCÚ A LA SEVA VERITAT MÉS PROFUNDA" 

 

URC  | 28 de maig, 2021  

Aquest 30 de maig l’Església celebra la solemnitat de la Santíssima Trinitat, la Jornada Pro 
Orantibus 2021, en record de la vida contemplativa. Des de Mataró, la priora de les Carmelites 
Descalces, Anna Boj, explica el seu testimoni de vida consagrada, i ens apropa a aquest carisma 
que distingeix tots els religiosos i religioses entregats a la pregària amb Déu. 

Buscant conèixer a Jesús 

Anna Boj explica com va arribar a la vida contemplativa, “buscant de respondre a una invitació 
de Jesús, que passava per conèixer-lo en la pregària i la vida fraterna”.  Un desig i necessitat de 
relació, de diàleg i intimitat amb Ell”, amb l’esperança que donés “llum” a totes aquelles “injustícies 
i situacions doloroses” que havia vist, explica. 

Després de molts anys, com a carmelita, explica com s’ha adonat que “viure de l’escolta de la 
Paraula, celebrar-la en la litúrgia, en comunió amb tots i per tots, deixar-te modelar i inspirar 
per ella, és el nucli de la vida de l’Església”. “Et va fent deixeble de Jesús i des d’aquí confies 
que les decisions que vas prenent estiguin mogudes pel seu esperit per anar construint el 
Regne del Déu”, afegeix. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2021/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2021/
https://carmel-mataro.net/
https://carmel-mataro.net/
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Món de pregària enmig la societat 

En una societat marcada per la immediatesa, on tot passa sense ni adonar-nos, la priora de les 
Carmelites de Mataró assegura que la vida contemplativa esdevé “un estil de vida, que retorna 
a cadascú a la seva veritat més profunda i on pot descobrir la presencia de Jesús i l’Evangeli”. 
Una descoberta com a “inspiració d’un viure més senzill, més solidari, amb una alegria i una 
plenitud que ens són donades purament per l’amor immens de Déu”. Amb aquesta certesa, 
assegura que “la vida cristiana és aquest amor gratuit del Pare. 

Estimar com som estimats 

“La vida contemplativa vol obrir-nos a la capacitat de Déu, a la sorpresa d’allò inesperat, a 
modelar-nos el cor, segons Jesús per estimar com som estimats”, assegura Boj. “A mi 
personalment m’aporta l’experiència d’anar creixent en confiança, en l’esperança, en agraïment, 
a no defallir”.  

Recordant les paraules de Sant Pau, la priora recorda amb goig que “Ell no és lluny de ningú de 
nosaltres, ja que en ell vivim, ens movem i som”. 

VEURE EL VÍDEO TESTIMONI:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRcTFJWeHF0
https://www.youtube.com/watch?v=FRcTFJWeHF0
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TROBADA DE LA VIDA EREMÍTICA A TARRAGONA 

 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA  | 28 de maig, 2021  

La delegació diocesana per a la vida consagrada va convocar aquest dijous, dia 27 de maig, una 
trobada diocesana de la vida eremítica al Centre Tarraconense El Seminari. La trobada, presidida 
per l’arquebisbe Joan Planellas, va comptar amb l’assistència de la delegada diocesana per a la 
vida consagrada, la germana Isabel Górriz. 

Després de l’acollida al claustre de sant Pau del Seminari, l’arquebisbe Joan va compartir una 
reflexió sobre el tema «L’Esperit en la vida de l’Església» que es va enriquir amb un temps de diàleg. 
Parafrasejant a sant Ireneu de Lió, pare de l’Església, el Sr. Arquebisbe va subratllar que «de 
l’Església rebem la predicació de la fe i, sota l’acció de l’Esperit de Déu, la conservem com un dipòsit 
preciós guardat en un recipient de bona qualitat, dipòsit que rejoveneix i fa rejovenir fins i tot el 
recipient que el conté». I va afegir: «Els qui no s’adhereixen a l’Església no participen de l’Esperit 
[…], perquè no hi ha l’Església, hi ha l’Esperit de Déu; i on hi ha l’Esperit de Déu, hi ha també 
l’Església». L’arquebisbe Joan també els va recordar que «l’Esperit que va obrar en Jesucrist és 
l’Esperit que ha obrat en la vida de l’Església. […] Aquest Esperit s’edifica i s’unifica en el servei, en 
el ministeri i en la comunió». 

Seguidament, van celebrar l’Eucaristia a la Capella major del Seminari i van cloure la trobada amb 
un dinar de germanor. 

Actualment, l’arxidiòcesi compta amb deu eremites dels quals nou són dones. 

http://urc.cat/trobada-diocesana-de-la-vida-eremitica-a-tarragona/
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MIQUEL TORRES, NOU 
DIRECTOR DE JUSTÍCIA I PAU 
BARCELONA 
 
JUSTÍCIA I PAU | 31 de maig, 2021 

Especialitzat en tercer sector, àmbit missioner, 
cultura de pau, diàleg interreligiós i gestió de la 
diversitat, Miquel Torres ha treballat sempre pels 
drets de les minories des de la perspectiva de la 
transformació social. Des d’ara és el nou director de 
Justícia i Pau Barcelona. Pren el relleu a 
l’advocat Eduard Ibáñez que el mes de març va 
anunciar, després de més de 19 anys (abril 2002-
març 2021), que finalitzava el seu servei en la direcció 
de l'entitat. 

El president de Justícia i Pau Barcelona, Eudald 
Vendrell, va informar del relleu en la direcció el 
passat 18 de maig en l’assemblea anual de socis i 
sòcies de Justícia i Pau Barcelona, celebrada en 
format telemàtic. Miquel Torres assumeix el càrrec 
aquest dimarts 1 de juny. 

Nascut a Sabadell (1971), Miquel Torres Valdivia s’ha 
especialitzat en cultura de pau i diversitat religiosa. 
És formador i acompanyant espiritual ignasià. Ha 
treballat en l’àmbit interreligiós, migratori i de la 
diversitat social a casa nostra i a països del sud. És 
màster en Diversitat Religiosa (Universitat de Girona, 
2020), expert en Acompanyament Espiritual 
(Universitat de Comillas, 2018), postgrau en Cultura 
de Pau i Gestió dels Conflictes (Càtedra UNESCO-
UAB, 2000) i diplomat en Teologia (Martí Codolar, 
1995).  

Entre 1996 i l’any 2000 va confundar FICONPAZ, un 
organisme de l’arxidiòcesi de Bogotà que treballa per 
construir una cultura de pau a Colòmbia. Va gestionar 

 

 

 

http://urc.cat/miquel-torres-nuevo-director-de-justicia-i-pau-barcelona/
http://urc.cat/miquel-torres-nuevo-director-de-justicia-i-pau-barcelona/
http://urc.cat/miquel-torres-nuevo-director-de-justicia-i-pau-barcelona/
https://www.justiciaipau.org/diem/final-detapa
https://www.justiciaipau.org/diem/final-detapa
http://www.ficonpaz.com/
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també projectes de cooperació i equips de Càritas a 
Colòmbia i ha fet acompanyament en processos de 
pau. 

El 2009-2010 va coordinar les accions amb les 
esglésies cristianes i de diàleg interreligiós a l’Oficina 
d’Afers Religiosos de Barcelona. Ha dirigit durant sis 
anys Metges del Món Catalunya i ha estat president 
de la seu catalana i vocal de drets humans a la Junta 
Estatal i la Xarxa Internacional d’aquesta entitat 
(2006-2012). En la seva darrera etapa professional 
ha coordinat i dirigit la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya (FAGiC). 

Ha exercit com a professor de castellà i català amb 
persones refugiades a la Fundació Servei 
Solidari (2019), i també ha estat professor de 
missionologia i cultura de pau a l’escola San Pío X a 
Madrid (2001-2005). 

Té experiència com a voluntari al CEAR Barcelona, a 
la pastoral gitana de l’Arquebisbat de Barcelona, com 
a formador de missioners a OCASHA-Cristians amb 
el Sud i a la Plataforma Kethané, fent mediació amb 
població gitana i com a formador en lideratge. 

Sempre ha estat lligat a la tasca pastoral a Sabadell, 
Sevilla, Granada, Màlaga, Madrid i Barcelona. Una 
dedicació pastoral que ha desenvolupat, entre 
d’altres, com a catequista, animador litúrgic, 
celebrant funerals, dinamitzador de grups de joves, 
escola de pares i escoles bíbliques. Actualment, i 
després de formar-se com acompanyant des del 
mètode ignasià, dedica el seu temps lliure a 
acompanyar religioses i religiosos de l'Amèrica 
Llatina LGTBI. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
http://serveisolidari.org/ca/
http://serveisolidari.org/ca/
https://www.ocasha-ccs.org/
https://www.ocasha-ccs.org/
https://plataformakhetane.org/
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LA CATEDRAL DE PAMPLONA ACULL LA 
INAUGURACIÓ DE L'ANY IGNASIÀ 
 

 
JESUÏTES | 21 de maig, 2021  

La catedral de Pamplona ha acollit aquest dijous l’acte solemne d’inauguració de l’Any Ignasià, 
amb el qual commemorem els 500 anys de la conversió d’Ignasi. El Superior General de la 
Companyia de Jesús, el P. Arturo Sosa SJ ha participat al llarg d’aquesta setmana en diversos actes 
que marquen l’inici de Ignatius500. 

L’Eucaristia a la catedral de Pamplona va ser presidida per l’arquebisbe de la diòcesi, Mons. 
Francisco Pérez i concelebrada pel seu bisbe auxiliar Mons. Juan Antonio Aznárez, pel P. General 
Arturo Sosa -qui va pronunciar la homilia-, el provincial, Antonio España i diversos jesuïtes. El cor 
Loiola i l’orquestra Loiola-Magis, dirigides per Ignacio Aranzadi, van ser els encarregats de les 
peces musicals de la celebració, que es pot veure en aquest enllaç. 

A l’homilia, el P. General va començar amb una acció de gràcies múltiple: a Déu, que va beneir i va 
acompanyar la marxa d’aquest “jove adult” Íñigo fins a la seva mort en 1556; “als jesuïtes que ens 
han precedit, transmetent d’uns a altres el carisma de l’Ordre fundada el 1540; a tots els altres 
homes i dones que han estat testimonis i actors vius de l’espiritualitat que s’inspira en Ignasi de 
Loiola”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YqE1hFOGC9Q
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Durant aquest Any Ignasià que comença avui tindrem ocasió d’acudir als orígens d’aquesta 
conversió d’Íñigo, tant a Loiola com a Manresa, ha indicat el general, que va connectar aquesta 
experiència amb les quatre Preferències Apostòliques Universals de la Companyia de Jesús. “Així, 
totes les coses han de servir per mostrar el camí cap a Déu, però especialment mitjans tan estimats 
per Ignasi com els Exercicis espirituals i el discerniment. Lluitant en tot per la reconciliació i la 
justícia, actitud inseparable de la proximitat i amistat amb els pobres, com la que va tenir Ignasi. 
Estant al costat dels joves en el futur que se’ls obre, que vulgui el Senyor estigui ple d’esperança. 
I, finalment, tenint cura d’una creació perquè pugui mostrar els fruits de l’Esperit Sant present en 
ella des de dins”. També va tenir un record per al P. Adolfo Nicolás, qui va ser Superior General 
dels Jesuïtes, i que va morir aquest 20 de maig fa just 1 any. “El seu record és el record del gra de 
blat que cau a terra, mor per donar fruit”, ha assenyalat, i ha desitjat que aquest record ens faci 
viure amb profunditat aquest aniversari. 

Al final de la cerimònia el P. Cipriano Díaz Marcos, Assistent del P. General, va informar de la 
declaració de l’any jubilar en els temples de la Companyia amb motiu de l’any ignasià. 

A més de l’Eucaristia, al matí la ciutat de Pamplona va acollir també un acte institucional amb 
presència, entre altres, de l’alcalde Enrique Maya, que va parlar de presència històrica dels jesuïtes 
a Pamplona. Per la seva banda, el P. Provincial va agrair la proximitat i interès de la ciutat per la 
Companyia. El P. General costat de l’alcalde van oferir una ofrena floral al costat de la placa que 
commemora la ferida de sant Ignasi. Aprofitant la seva estada el P. General va visitar la comunitat 
i el castell de Javier, on va ser rebut pel superior de Javier, Txema Vicente sj i el coordinador de 
l’Any Ignasià, Abel Toraño sj. 

Previ a l’inici dels esdeveniments públics d’obertura de l’Any Ignasià, el P. General va participar 
dimarts passat en una trobada retransmesa per Youtube, en què va mantenir una entrevista amb 
la periodista Silvia Rozas, directora de la revista Ecclesia. Al llarg de la conversa, el P. Arturo Sosa 
va parlar sobre el moment que vivim, en què la pandèmia ha posat de manifest la fragilitat de les 
relacions humanes en el món, la costura de les injustícies, la manca d’esperança dels joves, i el 
deteriorament de l’entorn. El P. General va voler assenyalar que ara que es parla tant de “tornar” a 
la normalitat, no es tracta de tornar, sinó d’avançar en una altra direcció. El Pare Sosa va lamentar 
no percebre voluntat de canvi real. Hp exemplificava, en el cas d’Europa, amb la manca d’acollida 
a una política migratòria necessària. Des de l’experiència de la conversió d’Ignasi, es preguntava 
si nosaltres, com a societat, Església, Companyia de Jesús, assumirem la pandèmia com una 
oportunitat de canviar, o la convertirem només en un motiu per tornar a allò d’abans? Entre les 
seves reflexions, el general va expressar la preocupació pel deteriorament de la qualitat 
democràtica, que s’està ressentint amb l’excusa de la pandèmia. 

L’entrevista es pot veure en aquest enllaç. 

 

https://flic.kr/s/aHsmVBPgDJ
https://www.youtube.com/watch?v=g1G6Qs7AYIg
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 2021 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA | Maig, 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: 

• JULIOL (19 al 25 de juliol): Bernat Juliol, benedictí (ÚLTIMES PLACES) 

• 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 esperem poder informar-vos ben aviat! 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 

“Un convent no és un lloc per a fugir del món 
sinó per a trobar” 

 

SETMANARI L’EBRE  | 21 Maig, 2021  
 
Entrevista a Maria Cinta Ortiz, monja clarissa i abadessa del monestir de Santa Clara, de Tortosa 
 

Com decidix fer-se monja? 

Això no ho tries. Ho fa Déu per tu. Tenia nou 
anys. En una exposició del Santíssim, recordo 
haver sentit una emoció molt gran i, de seguit, 
una enyorança. Un parell d’anys més tard 
vaig pujar al convent de Santa Clara, amb les 
amigues, a comprar flors. I vaig saber que jo 
volia estar allí. 

Era una xiqueta. 

La meua mare també ho pensava. Però quan 
sortia de classe anava al convent cada tarda 
que podia. 

I als 18 anys fa el pas. 

La mare havia tingut temps de fer-se’n a la 
idea. El dia que vaig entrar-hi no m’ho podia 
creure de l’emoció que sentia. Avui, 47 anys 

https://www.setmanarilebre.cat/noticia/138271/maria-cinta-ortiz-un-convent-no-es-un-lloc-per-a-fugir-del-mon-sino-per-a-trobar
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després, soc molt feliç. I no canviaria este 
temps per res del món. 

Com s’ho va prendre la família? 

La mare era viuda i allò va ser dur. Però era 
una dona de fe i ho va acabar acceptant. 

Poc després entraria també la seua germana.  

També li va costar, perquè era la menuda dels 
set germans. 

Quin record té de la seua vida anterior? 

Jo era molt trapella, alegre, m’agradava jugar. 
Com una xiqueta més. La meua germana diu 
que ningú s’hauria imaginat mai que em faria 
monja. Pel vestir, amb texans i faldilles, era 
una adolescent com una altra. Però no 
m’agradaven les discoteques, eh. 

Com ho sap? 

Perquè hi vaig entrar. Faltaven pocs dies per 
al meu ingrés al convent. I vaig voler veure 
com era allò per dins. N’hi havia una a 
Ferreries… 

Devia ser la Harlem. Un clàssic als 70. 

Vaig preguntar-li al porter si em deixava 
passar, que en unes setmanes em feia monja. 
Em mirà de dalt a baix, i cap a dins. De 
seguida vaig veure que allò no era per a mi. 

Per què va escollir l’orde de Santa Clara? 

Em va cridar l’atenció el deteriorament d’este 
convent i em va enamorar la pobresa que 
percebia. 

En què consistix la clausura avui?  

La clausura és una ajuda, com el silenci o la 
soledat, per a la vida contemplativa. També 
és una 
renúncia perquè et limita moltes coses, com 
per exemple poder abraçar la teua mare. 

Això devia ser molt dur. 

No. Era una renúncia volguda que li donava 
sentit. 

Què ha trobat més a faltar durant estos 47 
anys de la vida exterior? 

Potser el mar. Mullar-me els peus i 
contemplar-lo. 

I no pot fer-ho? 

Hi vaig renunciar en entrar al convent. 

Pensa que s’ha perdut coses importants? 

La boda de ma germana. Em va costar. 

Què els està permès? 

Anar al metge, fer un tràmit, un curs de 
formació, comprar alguna cosa… 

I la temptació de fer res tan trivial com un cafè 
en una terrassa? 

Al convent també en tenim, de cafè. 

Ha tingut mai una crisi de fe? 

Una de forta, no. 

Dubtes? 

Els dubtes acaben passant. Vaig entrar al 
convent sense saber res de la vida. I al cap 
dels anys veig l’encert de la decisió. Perquè 
em sento centrada, convençuda i feliç. 
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Ha estat mai enamorada d’algú que no siga 
Déu? 

No. Però de jove vaig tenir pretendents. Un es 
va fer dolent quan vaig entrar al monestir. 

Malalt d’amor? 

Sí, sembla que ho va passar malament. Mai 
més n’he tingut notícies. 

Com és la seua rutina habitual? 

Ens aixequem a les 6 del matí i resem els 
laudes. Set vegades fins a la mitjanit. Els 
ordes contemplatius tenim la missió de resar 
constantment per tota la humanitat. Quan 
acabem nosaltres, en algun altre lloc del món 
algú continua. 

Més enllà de la part espiritual… 

Fem dolços per al manteniment de la 
comunitat i d’este monestir. Este edifici és del 
segle XIII i costa molt de mantenir. 

Quantes monges hi viuen? 

En algun temps n’hi va haver 90. Ara en som 
sis. La més jove té 36 anys, i la més gran 101. 

Han tingut nous ingressos de novícies? 

Una vintena en els últims anys. Han acabat 
perseverant set, que s’han repartit en altres 
convents. 

Com sap si algú hi entra fugint d’altres coses? 

Este no és lloc per a fugir, sinó per a trobar. 
Es veu de seguida. Si no vals, el convent et 
cau a sobre. 

Estan al dia de l’actualitat? 

Mirem les notícies. Necessitem estar 
informades per a dirigir bé les nostres 
oracions a Déu. 

Algú pensarà que aquí tancades poca 
visió tindran del que passa al món real. 

Els seguidors de Jesús sempre estem al dia, 
perquè és ell qui ens guia. 

Déu és la resposta a tot? 

Sí, però l’has de saber buscar. 

Jóvens, i també monges, han patit abusos per 
part de religiosos durant anys. 

Caldria haver estat més estrictes en la 
selecció i formació de religiosos en seminaris 
i ordes. De vegades, amb la voluntat de 
buscar vocacions, han acabat entrant les 
persones equivocades. 

Què sent quan veu dos hòmens o dos 
dones agafades de la mà. 

Respecte. 
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Les Franciscanes Missioneres deixen la Garriga 
161 anys després de ser-hi fundades 

 

RÀDIO SSSILENCI  | 21 Maig, 2021  

El 31 de maig, 157 anys després d’obrir les seves portes al número 25 del carrer Cardedeu, les 
germanes Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció deixaran la seva Casa mare, on 
va néixer la congregació abans d’expandir-se per d’altres punts del país i del món. Un edifici que 
inicialment es va convertir en un col·legi gratuït per noies, i va ser durant molts anys un puntal de 
l’ensenyament a la Garriga, quan encara no hi havia prou centres de titularitat pública.  

Ara, reconvertida en una Casa d’Espiritualitat i Hostatgeria, un cop l’escola pública va prendre’n el 
relleu, era un edifici gestionat per tres germanes. I davant la baixa de dues de les tres, per motius 
de salut i familiars, i també per la manca de gent, era inviable que una sola germana es fes càrrec 
de l’edifici. Per aquestes raons, les germanes Fransicanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció, una congregació nascuda a la Garriga, tancarà la seva Casa mare. La superiora general 
de la congregació, Consol Muñoz, justifica les raons d’aquesta difícil decisió. 

Anna Ravell i Barrera va ser la fundadora de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció a la Garriga, el 30 d’octubre de 1859. Per fer-ho possible va comptar amb el suport del 
pare Ramon Boldú, franciscà i restaurador de la província franciscana de Catalunya.  

Les primeres fundacions van ser escoles però moltes germanes també van anar als hospitals. El 
1857 Anna Ravell s’instal·là a la Garriga per fer-se càrrec del conegut popularment com a col·legi 
de les monges, que es va situar al número 10 del carrer Banys, en un edifici molt precari, cedit per 

http://urc.cat/les-franciscanes-missioneres-deixen-la-garriga-161-anys-despres-de-ser-hi-fundades/
http://urc.cat/les-franciscanes-missioneres-deixen-la-garriga-161-anys-despres-de-ser-hi-fundades/
https://www.radiosilenci.cat/news/id/radiosilenci_news_1733?ref=fb
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mossèn Joan Viver. No va ser fins al cap d’uns anys que la fundadora va aconseguir que a través 
de la parròquia se’ls cedís un solar al carrer Cardedeu, on es va construir la Casa mare de l’Institut 
de Religioses, que va entrar en funcionament el 1864. Ara l’edifici tancarà les seves portes a finals 
de mes, 157 anys després, però serà de manera temporal. Segons la germana Consol Muñoz, la 
casa seguirà en mans d’una obra social de l’església dedicada a l’atenció d’adolescents. 

Malgrat l’edifici seguirà en mans de l’església, la congregació recalca que no tenen intenció de 
vendre’l mai, ja que és on van començar la seva obra. De fet, segons la superiora general, el vincle 
que sempre han tingut amb la Garriga es mantindrà tenint en compte els gairebé 160 anys de 
relació que han existit. Des de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga també es té coneixement 
d’aquest tancament i continuarà el vincle. En especial, amb les germanes que han estat fins ara al 
carrer Cardedeu, que continuaran la seva activitat religiosa a d’altres edificis de la congregació, 
que actualment té representació a diferents punts del món com l’Argentina, el Marroc i el Perú a 
més d’Espanya, essent l’entorn de Barcelona i Sant Sebastià on es concentren les comunitats de 
religioses. La Casa Mare tanca les seves portes i caldrà seguir de prop quina obra social de 
l’església s’encarregarà de donar un nou ús a l’edifici del número 25 del carrer Cardedeu. 

Foto: Mercedes Arando i María Nieves Bibatua amb un bus d’Anna Ravell, fundadora de la 
congregació | Ferran Polo 
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