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TEMPS D’ESTIU…  
TEMPS DE REFER-SE 
Llorenç Puig | Secretari general de l’URC  

Ens trobem ja -què de pressa passa el temps!- a 
les portes de l'agost. 
 
L’Horeb descansarà aquest mes. Esperem que 
vosaltres també pugueu descansar. Jesús també 
preparava temps de descans i recolliment pels 
seus deixebles, per conversar, estar amb el 
Senyor més tranquil·lament, i refer-se. 
 
Tant de bo aquest temps sovint de més contacte 
amb la natura, de més lectura, de temps més 
sossegats de pregària, de convivència més 
gratuïta, ens refaci pel curs vinent. 
 
També és cert que a vegades Jesús va haber de 
canviar els seus plans de descans per les 
urgències de la gent. 
 
Volem tenir presents els i les que per atendre 
companys/es de comunitat més fràgils i malalts, o 
per atendre les necessitats de famílies o persones 
més desateses, no podreu fer 'vacances'. És que 
les necessitats, la pobresa i les malalties no 
entenen de vacances. 
 
Que el Senyor de la missió, del descans i de l’estar 
amb qui ho necessita, sigui com sigui, ens 
acompanyi aquest estiu. 
 
Bon estiu! 
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CAPÍTOLS RELIGIOSOS, UN REPTE EN 
TEMPS DE PANDÈMIA 

 

CATALUNYA RELIGIÓ  | 19 de juliol, 2021 

“El primer que ens van dir va ser que no podíem sortir de Torí”. Així 
recorda Fernando Miranda, vicari dels Salesians de la Inspectoria Maria 
Auxiliadora (SMX), que inclou Catalunya, un dels moments que va viure durant el 
48è Capítol General de la congregació, a Turí, Itàlia. 

Un Capítol general sense precedents que havia començat a principis de març de 
2020 –en ple inici de la pandèmia– i que estava previst que s’allargués fins al 16 
d’abril. La situació d’alarma sanitària ho va capgirar tot. La trobada va finalitzar deu 
dies abans, amb els vols de tornada cancel·lats i amb una furgoneta de salesians 
que va aturar-se a Barcelona, de camí als diferents llocs d’origen dels religiosos de 
la congregació de Don Bosco. 

Aquesta és només una de les casuístiques on es constata com l’arribada de la 
Covid-19 ha suposat molts canvis i ha repercutit en els procediments de govern i 
reunions de la vida religiosa. Especialment, en les trobades capitulars generals o 
provincials que convoquen a religiosos o religioses de països diversos; cada un 
amb les respectives mesures sanitàries i restriccions de mobilitat. 

https://www.salesians.cat/
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Esclat de la pandèmia i ajornaments 

Els capítols són fonamentals en el transcurs de la vida religiosa. Mesuren el pols de 
cada congregació en relació al context que l’envolta per encarar els reptes i les 
decisions que definiran els propers anys. A més a més, coincideix amb l’elecció dels 
superiors i les superiores, així com dels membres del consell de govern que estaran 
al capdavant de congregació durant el següent cicle. 

Precisament, aquest aspecte era tan important que, tal com recorda Fernando 
Miranda, els salesians van retallar part dels temes de treball del capítol per avançar 
les votacions. “Estava totalment justificat i l’emergència mundial sanitària així ho 
requeria”, explica el vicari. 

Els salesians van poder decidir els nous membres de govern, però moltes altres 
congregacions van haver de posposar directament tot el capítol a causa de la 
situació i de l’estat d’alarma que arribava a mitjans de març a l’Estat. Com els 
escolapis: després del capítol de 2015 a Hongria els hauria tocat trobar-se pel 
capítol general aquest 2021. Però els de l’orde religiosa fundada per Josep de 
Calassanç han aplaçat l’encontre fins el gener de 2022. 

A escala provincial és també el cas de les Germanes Oblates del Santíssim 
Redemptor. Amb presència a Barcelona, Tarragona i a la resta de l’Estat, s’havien 
de reunir amb totes les germanes de la província d’Europa –que inclou Portugal i 
Itàlia–, però també el van posposar en un primer moment. 

També les Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció (DEIC). Són 
presents a Vallirana, Tarragona, Vic i Barcelona, així com a la resta de l’Estat i a 
Bolívia, Equador i Moçambic. Tal com explica la germana dominica Isabel Górriz, el 
2020 els tocava capítol general i el van posposar fins aquest 2021 per la 
pandèmia. Ara, l’han tornat a aplaçar fins el curs vinent. 

Aquest canvi de dates i el context, a més de modificar el calendari, ha afectat 
també la preparació prèvia dels capítols. Isabel Górriz forma part de la comissió de 
preparació amb un equip que redacten el document capitular, fet a partir amb la 
participació de totes les comunitats i en col·laboració amb els laics implicats en la 
congregació. Estudien les línies generals que han d’orientar la congregació i 
redacten un document base. 

“La pandèmia ha fet que canviés molt la nostra visió d’on volem anar. Les línies 
canviaran per incloure l’àmbit social i la cura de la persona”, explica Górriz. 
Assegura que “els capítols han de ser presencials perquè s’ha de votar”. “Són les 
línies per a quatre anys, i no deixen que sigui online. És un document que s’ha de 
discernir molt bé, s’ha de treballar”, destaca la religiosa. 

https://scolopi.org/aplazamiento-del-48o-capitulo-general
https://scolopi.org/aplazamiento-del-48o-capitulo-general
https://www.facebook.com/dominicasDEIC
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Indicacions des del Vaticà 

En aquest sentit, la Santa Seu ha subratllat la importància de les votacions 
presencials. Veient l’esclat de la Covid, la Congregació d’Instituts de Vida 
Consagrada i Vida Apostòlica va emetre una carta el 2 d’abril de 2020, adreçada 
als religiosos i religioses. Hi autoritzava prorrogar la celebració dels capítols i 
allargar el servei dels superiors i superiores majors, així com dels respectius 
consells de govern fins a la successiva celebració dels capítols. 

Uns mesos després, l’1 de juliol, en una circular es ratificaven aquestes mesures i 
es prohibia la celebració de capítols generals i provincials en línia de cara a 
preservar importants valors en la vida consagrada com l’essència de la 
“sinodalitat”. 

Amb el manteniment de la pandèmia, però, el 31 de maig es va emetre una nova 
circular amb excepcions. Tal com detalla, “atenent a algunes peticions rebudes” de 
poder utilitzar mitjans telemàtics com a alternativa a la presència personal, es va 
autoritzar el format en línia. Una mesura establerta fins a finals de 2022 de forma 
excepcional i sempre per mitjà de la petició d’un permís especial, subjecte a 
diferents requeriments. 

Món digital, possibilitats i inconvenients 

De fet, el món digital ha suposat una bretxa de cara a ampliar les possibilitats de 
reunió dels religiosos i religioses al llarg d’aquest temps de pandèmia. Les 
mateixes germanes oblates expliquen que, una vegada posposat el capítol 
provincial d’Europa, van obrir un procés d’assemblea participatiu en línia per 
configurar el nou document capitular. 

Igual que Górriz, les oblates coincideixen amb què el context pandèmia va posar 
noves fitxes en el tauler que va donar lloc a un document nou amb noves línies de 
treball. Però a més, insisteixen amb què, gràcies a fer-ho en línia, va ser “una 
assemblea molt participativa i amb molta riquesa”. Fonts de les oblates també 
diuen que “va donar peu a la possibilitat que hi participessin laics i germanes que 
d’altra manera no haurien participat, com comunitats més grans que es 
connectaven amb els seus ordinadors cada dia per poder donar el seu parer”. 

Les aplicacions digitals han permès mantenir el pla de treball viu i actiu, tot i les 
complicacions. I és que la possibilitat d’establir reunions digitals, d’una banda, ha 
suposat una victòria quant a l’èxit de convocatòria. Però alhora ha estat també tot 
un repte. 

http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/Avvisi/AvisoRinvioCapitoli/COMUNICATO%20RINVIO%20ES.pdf
https://blogs.comillas.edu/canonico/wp-content/uploads/sites/16/2021/06/CIVCSVA-Capi%CC%81tulos-on-line-julio-2020-1.pdf
https://blogs.comillas.edu/canonico/wp-content/uploads/sites/16/2021/06/Carta-corregida-CIVCSVA-autorizando-Cap.-on-line-31.5.2021.pdf
https://blogs.comillas.edu/canonico/wp-content/uploads/sites/16/2021/06/Carta-corregida-CIVCSVA-autorizando-Cap.-on-line-31.5.2021.pdf
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Així es va demostrar en la reunió intercapitular de la congregació de les germanes 
Vedruna, aquest mes d’abril. La germana M. Antònia Martínez, delegada a 
Catalunya, explica que la trobada per avaluar i modular el full de ruta de la 
congregació s’havia de fer al Japó, però finalment la van haver de fer en línia. No va 
ser feina fàcil. És més complicat establir una hora per fer coincidir religioses 
esteses per diferents continents. 

“Calia buscar el denominador comú que ens permetés connectar-nos alhora a totes 
les religioses”, recorda M. Antònia amb humor. Hi havia qui es connectava a les 
dues del migdia, a les sis del matí i d’altres a les deu de la nit. “Nosaltres acabàvem 
de dinar, unes altres de sopar i d’altres estaven amb el cafè del matí”. “Va ser una 
experiència molt rica, un viure vedruna molt intens que tot i ser a través de la 
pantalla i no conèixer-nos va permetre un intercanvi molt gran d’experiències i de 
fraternitat carismàtica”, explica. 

Alhora, però, aquesta felicitat tenia un punt amarg per la situació que patien les 
diferents comunitats. La germana Martínez destaca especialment el patiment de 
les vedruna de l’Índia i com, a l’inici de la reunió, es mencionava totes aquelles 
germanes que havien traspassat. “Un moment de dol i de suport fratern que 
acompanyava la realitat a cada un dels llocs on vivíem les vedruna”. 

El mode en línia ha estat el canal preferit durant aquest temps també en les 
reunions intercapitulars de les diferents congregacions. Va ser el cas de les 
teresianes: aquesta cita va reunir 62 germanes per internet el mes de novembre. 

Desig de retrobar-se cara a cara 

Tot i així, no hi ha res com el cara a cara i l’anhel de retrobar-se era cada dia més 
notori. Per això, amb l’arribada de les vacunes i la situació pandèmica més 
controlada, moltes congregacions han començat a fer trobades capitulars de 
manera presencial. 

Les germanes oblates finalment el mes de març, ja amb el document de treball 
definit, es van poder trobar presencialment a Madrid i fer el capítol provincial amb 
les germanes portugueses i italianes. També els caputxins de la província de 
Catalunya i Balears s’han reunit recentment a Barcelona després de reelegir 
provincial el mes de setembre, o els germans de La Salle a València. 

Són alguns exemples d’aquests capítols recents més atípics i mai viscuts fins ara. 
Tots ells amb les mesures sanitàries que han embolicat una mica l’organització i 
amb la famosa pauta de protecció, coneguda i experimentada per tothom: 
mascareta, gel, temperatura i distància. 

http://cga.vedruna.org/es/noticias/mujer-ecologia-integral-revision-de-estructuras-prioridades-futuro-197.htm
https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/reunion-intercapitular-noviembre-2020
https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/reunion-intercapitular-noviembre-2020
https://www.catalunyareligio.cat/ca/frares-caputxins-celebren-capitol-provincial
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-rey-reelegit-provincial-caputxins
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Un exemple l’expliquen les Germanes Carmelites Missioneres que van celebrar de 
manera presencial el capítol de la província Mater Carmeli Europa. “Vam tenir molts 
dubtes de què fèiem perquè suposava moure les germanes de sis països: Espanya, 
Portugal, França, Polònia, Itàlia i Romania”. Així ho explica la consellera 
provincial Marta Peiró. 

Detalla que a part de demanar la PCR de 48 h, van recomanar l’arribada 
esglaonada de les germanes dels diferents països. A més a més, van agafar dos 
centres per poder complir amb l’aforament i, “partint de la bona experiència” que 
tenien amb les escoles, explica Peiró, van fer grups bombolla segons l’origen, amb 
mampares de separació. 

La connexió amb els laics, que també van participar en les línies de treball, la van 
establir cada grup per internet. Ara, vist amb la distància Peiró assegura que “el 
protocol semblava molt més complicat del que després va ser; ens va poder més el 
fet de viure un capítol juntes en plena pandèmia, compartint allò que vam patir”. 

També en parla Josep Canal, visitador Auxiliar Districte Arlep, que inclou els 
germans de La Salle a Catalunya. Acabat d’arribar del III Capítol de 
Districte celebrat del 5 al 8 de juliol, assegura que “tot i la mascareta i l’angoixa, 
trobar-se amb germans i seglars que feia temps que no veiem ha estat motiu 
d’alegria”. “En el capítol vam poder renovar el consell de província i refer 
sensacions entre els germans”, hi afegeix. Segons explica, el 90% dels assistents ja 
duien la pauta de la vacuna completa. Tot i així, mentre estaven allà la cinquena 
onada començava a arribar, i Canal assegura que si hagués passat abans, potser 
s’hauria cancel·lat i fet en línia. 

Ara per ara la pandèmia continua. Tot i això, els religiosos o religioses de cada orde 
i congregació agafen forces en la dinàmica sinodal de treball i els valors del seu 
carisma són el motor per continuar fent camí. La vida religiosa, amb capítols 
presencials, en línia o ajornats, segueix endavant. 

 

 

 

 

 

 

https://www.carmiseuropa.org/es/portada/
https://capitulodistrito.lasalle.es/?p=384
https://capitulodistrito.lasalle.es/?p=384
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XVI CAPÍTOL GENERAL DE LES RELIGIOSES 
ANGÈLIQUES A SARAGOSSA 

 
CONFER|17 de juliol, 2021  

Del 5 al 17 de juliol s’ha celebrat el XVI Capítol General de les germanes 
Angèliques a la Casa d’Espiritualitat de Saragossa. 

Durant aquests dies i acompanyades de Lourdes Fernández ss.cc, com a 
facilitadora del Capítol, revisen la vida i missió de la Congregació per a veure les 
febleses i fortaleses, així com buscar camins que els ajudin a poder fer realitat el 
lema de “Convocades per a una missió sense fronteres”. En aquest Capítol General 
també es renovarà l’Equip de govern. 

Les germanes Angèliques són un Institut religiós que, mogudes pel testimoniatge 
del cor misericordiós de Jesús, busquen en tot la major glòria de Déu, la salvació 
dels homes i la seva pròpia santificació. 

Viuen una vida consagrada, en comunitat de fe, d’amor fratern i de servei apostòlic, 
segons el seu peculiar Carisma a l’Església: ser consol en la solitud. 
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NOU GOVERN GENERAL DE LES  GERMANES 

ANGÈLIQUES 

 

CONFER | 20 de juliol, 2021 

En el XVI Capítol General de les RR. Angèliques. En ell s’ha escollit al nou Govern 
General de la Congregació quedant establert de la següent manera: 

• Superiora General – Enedina Fernández 
• Vicaria General – Sofía Gutiérrez 
• Consejeras – Araceli Jiménez, María del Carmen del Amo (i Secretària 

general), María Begoña Borgoñón i com a ecònoma general, gna. Teófila 
Gonzalo. 

Les religioses Angèliques són un Institut religiós que, mogudes pel testimoniatge 
del cor misericordiós de Jesús, busquen en tot la major glòria de Déu, la salvació 
dels homes i la seva pròpia santificació. Viuen una vida consagrada, en comunitat 
de fe, d’amor fratern i de servei apostòlic, segons el seu peculiar Carisma a 
l’Església: ser consol en la solitud. 
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ELS FRARES CAPUTXINS CELEBREN UN 
CAPÍTOL PROVINCIAL EXTRAORDINARI 

 

CAPUTXINS CATALUNYA |10 de juliol, 2021  

Els frares Caputxins de Catalunya s’han aplegat en Capítol Provincial, continuació 
del que es va fer al mes de setembre que va haver de ser molt breu a causa de la 
pandèmia. La trobada s’ha realitzat a la casa d’espiritualitat Francesc Palau, de les 
Carmelites Missioneres a Barcelona. 

Les jornades han combinat temes de diàleg al matí amb recés a la tarda. El primer 
dia es realitzà una reflexió sobre l’experiència de la pandèmia amb cròniques de la 
Residència Assís i del Col·legi de Les Borges, i el testimoni del treball a l’Hospital 
Clínic a càrrec de fra Felipe.  

El segon dia es feu una reflexió entorn de la vida pastoral, en relació a l’OFS, el 
Consell de Laics, la Comunitat Cristiana de Sarrià, la Comissió d’Evangelització i 
l’acolliment al convent de Mallorca. 

El tercer dia la reflexió fou a l’entorn del projecte Sant Llorenç de Bríndisi de l’Orde 
en el que ja fa anys s’han creat petites comunitats en diversos llocs d’Europa per 
renovar el carisma. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-rey-reelegit-provincial-caputxins
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 També es va parlar d’un projecte de noviciat internacional per a algunes províncies 
d’Europa. A tal efecte es va connectar amb fra Eric Bidot, provincial de França i fra 
Víctor Herrero, formador de la província d’Espanya. El quart dia vam reflexionar 
sobre l’economia de la província i l’ús dels nostres espais. 

Una setmana, a cavall entre els mesos de juny i juliol, de retrobament fratern, de 
pregària i celebració en comú, diàleg, recés, en conjunt, una injecció de vida i un 
bàlsam per a les relacions entre els religiosos. 
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III CAPÍTOL PROVINCIAL DE L’ORDE DE LA 

COMPANYIA DE MARIA N. S. 

 

ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S. | 09 de juliol, 2021 

Durant els dies 7 al 13 de juliol, un total de 48 religioses de la Companyia de Maria 
s’han reunit a la Casa Provincial de Madrid per a celebrar la primera etapa de l’III 
Capítol Provincial de la Província d’Espanya. Les paraules d’obertura de Nélida 
Andrés, odn, Superiora Provincial, són una invitació per a viure des de l’agraïment 
enmig de la incertesa i la provisionalitat en la qual estem instal·lades. Hem viscut 
mesos plens de desafiaments, reptes i dificultats, però també de creativitat per a 
donar resposta, en l’aquí i ara al que Déu vol per a la Companyia. 

En aquesta etapa capitular es triaran a les delegades que assistiran al Capítol 
General i s’elaboraran els documents, que com a Província, aportarem per al 
discerniment de la missió dels pròxims sis anys. El Capítol porta per títol “Amb 
l’esperit d’unió viu des de les nostres arrels, gestem el futur mirant al Senyor 
que ens condueix”. 

Aquest any 2021, que celebrem els 100 anys de la Unió de totes les cases, 100 
anys d’universalitat, tornem a mirar a Aquell que condueix la nostra història i ens 
continua cridant a estendre la mà amb lucidesa, audàcia i creativitat. 
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La Companyia de María 

La Companyia de María fundada el 1607 per Joana de Lestonnac, és el primer Orde 
religiós apostòlic femenina cridada a donar resposta a les necessitats de formació 
de la dona del seu temps.Neix a Bordeus i arriba a Espanya el 1650. Estableix la 
primera casa a Barcelona, i és reconeguda, des de llavors, com “L’Ensenyament”. 
Nom que es conserva en molts llocs del món. 
En l’actualitat la seva presència és universal, vivint contínuament nous 
desafiaments que deixen patent la frescor del carisma amb el qual va néixer. 

La seva missió apostòlica es desenvolupa a través d’una xarxa de col·legis 
conformat per 22 centres educatius i altres projectes de caràcter universitari i 
social, situats en diferents contextos. 
La Companyia de María compta amb un projecte educatiu propi que s’expressa a 
través del seu model pedagògic “Signa” i el seu model d’evangelització “Unitas”, de 
caràcter universal. 
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CONGREGACIÓ PROVINCIAL XXI DE LES 
RELIGIOSES ESCLAVES DEL SAGRAT COR 
DE JESÚS 

CONFER | 21 de juliol, 2021 

 “Contemplar El seu Cor ens porta a 
mirar el món amb activa esperança” 
és el lema de la Congregació 
Provincial XXI de les Religioses 
Esclaves del Sagrat Cor de Jesús que 
ha començat el 19 de juliol a 
Granada.  

Animades per la germana Junkal 
Guevara, rjm van dedicar dos dies de 
discerniment i oració.  

Durant la reunió escolliran a les 
germanes que representaran a la 
Província d’Espanya en la 
Congregació General XXI. Desitgen 
ser testimonis, portadores de la Bona 
Notícia i l’esperança nascudes del 
seu Cor traspassat, en un món que 
s’ha tornat més fosc per la pandèmia 
global. Quanta vulnerabilitat ha 
quedat al descobert i quant ens 
convoca en l’esperança! 
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XXXII CAPÍTOL PROVINCIAL 
DE LA IMMACULADA DELS 
FRANCISCANS TOR 
CONFER |16 de juliol, 2021 

La Província Espanyola de la Immaculada dels 
Franciscans TOR ha realitzat el seu XXXII Capítol 
Provincial amb la presència del Ministre General de 
l’Ordre. Ha estat elegit el Ministre Provincial per a 
les fraternitats d’Espanya, el Perú i Newark, Nova 
Jersey – O.S. a. 

Fr. Manuel Romero és natural de Quintanar de la 
Orden (Toledo). Llicenciat en Teologia, especialitat 
Espiritualitat, per la UPCO. Aquests últims anys ha 
estat encarregat de la Pastoral dels col·legis 
franciscans de la seva Província, ha animat la 
pastoral parroquial de san Diego -barri del Pont de 
Vallecas-, i ha col·laborat en l’Equip 
Intercongregacional de Dinamització Comunitària 
de la Revista Vida Religiosa. 

L’11 de juliol va tenir lloc, en el temple de Llucmajor 
(Mallorca) on reposen les restes del restaurador de 
l’Orde a Espanya -P. Antonio Ripoll Salvà-, la presa 
de possessió al costat dels germans Consellers. 
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XXII CAPÍTOL GENERAL 
DE LES GERMANES 
JOSEFINES DE LA 
CARITAT 
GERMANES JOSEFINES |11de juliol, 2021 

Durant els dies 24 de juliol al 4 d’agost un total 
de 28 religioses del Institut Germanes Josefines 
de la Caritat es reuniran a la Casa General de 
Vic–Barcelona per a celebrar el XXII Capítol 
General, electiu i d’assumptes, amb 
el lema “Arrelades en Crist per irradiar 
esperança”: és una invitació per a viure des de 
l’agraïment enmig de la incertesa i la 
provisionalitat en la qual estem vivint. 

Sobre les Germanes Josefines 

La religiosa Caterina Coromina i Agustí, va 
fundar l’any 1877 la congregació religiosa de les 
Josefines de la Caritat. Ella, juntament amb altres 
germanes, es dedicaven a la cura de malalts des 
de 1864 en un pis al Carrer Nou de Vic. L’ajut 
per a crear l’institut li arriba de la mà del seu 
director espiritual, el pare Costa de l’Oratori de 
Sant Felip Neri. Així s’inicia la vida religiosa de 
les Josefines de la Caritat, dedicada a l’atenció 
dels malats i ancians, i a la vetlla a domicili. 

La congregació es va traslladar al convent, just 
al costat d’on ara hi ha la Clínica Sant Josep, al 
carrer Sant Segimon. Les Josefines van anar 
arribant a altres ciutats catalanes com Ripoll, 
Manresa, Martorell, Barcelona, Vilassar i Premià 
de Mar per seguir la tasca que havia iniciat la 
germana Caterina. 
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ASSEMBLEA PROVINCIAL DELS MISSIONERS 
PAÜLS 

CONFER | 7de juliol, 2021 
 

El dia 27 de juny va començar l’Assemblea 
Provincial dels Missioners Paüls de la Província 
Sant Vicenç de Paül-Espanya. Congregació 
fundada per sant Vicenç de Paül en 1617 a 
París (França). 

Santa Marta de Tormes (Salamanca) és on 
s’han reunit 40 missioners Paül s que, durant 
una setmana han treballat per a establir la ruta 
a continuar marcada per l’Evangelització i la 
Caritat durant els pròxims tres anys. 

L’Assemblea va ser presidida pel P. José 
Manuel Villar Suárez, C.M., Visitador Provincial. 
Entre els treballs encomanats, a més d’establir 
les pautes d’actuació durant els propers anys, 
també es troba el de triar als missioners que 
participaran a l’Assemblea General el mes de 
juny de 2022. Aquesta Assemblea se celebrarà 
a Roma. 

Durant els tres pròxims anys, al Visitador 
Provincial i al seu consell els correspondrà la 
tasca de continuar fent passos en la 
configuració de la Província Sant Vicent de 
Paül-Espanya, nascuda fa quatre anys i mig de 
les províncies canòniques de Barcelona, Madrid 
i Salamanca. 
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FR. MASSIMO FUSARELLI, NOU MINISTRE 
GENERAL OFM 

 

 

ORDO FRATRUM MINORUM | 16de juliol,2021  

El dimarts 13 de juliol de 2021, en el Col·legi Internacional Santo Lorenzo de 
Brindisi (Roma), el Cardenal João Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, designat per el Papa 
Francesc com a Cardenal Delegat per a presidir el Capítol General OFM 2021, va 
anunciar amb alegria que Fr. Massimo Fusarelli ha estat elegit nou ministre general 
OFM per al sexenni 2021-2027. 

Nascut a Roma el 30 de març de 1963, va prendre l’hàbit franciscà el 28 de juliol 
de 1982. Va fer els seus vots temporals el 30 de juliol de 1983 i va emetre els vots 
solemnes el 8 de gener de 1989. Va ser ordenat sacerdot el 30 de setembre de 
1989.Després de cursar els estudis teològics en el Antonianum de Roma, va 
obtenir la Llicenciatura en Ciències Patrístiques en el Augustinianum de Roma.Va 
ser definidor provincial, animador de la pastoral vocacional i després de la formació 
permanent; Secretari general per a la Formació i Estudis des de 2003 al 2009; 
Visitador general per a la Província de Nàpols i després per al procés d’unificació 
de les Províncies del Nord d’Itàlia. Va ser elegit Ministre provincial de la Província 
de Sant Bonaventura dels Germans Menors de Lazio i Abruzzo el 2 de juliol de 
2020. Fr. Massimo va ser escollit com el 121è successor de Sant Francesc.   
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NOU CONSELL GENERAL 2021-2027 DE LES 
RELIGIOSES DE LA PURESA DE MARIA  

 

RELIGIOSES DE LA PURESA DE MARIA | 21 de juliol, 2021  

El Consell general de les religioses de la Puresa de Maria ha estat elegit, durant 
l’Assemblea Plenària del matí de el 17 de juliol de 2021, dins de les competències 
pròpies de l’Capítol General XXVII. 

Quina és la missió de el Consell general? 

Les conselleres generals, en comunió amb la Superiora general, tenen la missió de 
col·laborar amb ella en el govern de l’Institut. Per complir amb fidelitat la seva tasca 
han de seguir amb atenció la vida de l’Institut, de les seves comunitats i de les 
seves obres, dins el context sociològic i eclesial que els caracteritza, per suggerir 
solucions i iniciatives convenients a la Superiora general. (Cfr. Const. 118) 

Un cop triades les quatre conselleres generals, el Capítol tria entre elles a la Vicaria 
general, qui supleix la Superiora general quan aquesta no pot exercir la seva 
missió. Entre les 3 conselleres restants, la Superiora general nomena la secretària 
general de la Congregació. La funció principal de la Secretària general és la 
redacció de les actes de Consell, el manteniment actualitzat de l’Arxiu històric de la 
Congregació i la redacció dels documents relatius als assumptes de l’Institut. 

 

http://urc.cat/les-religioses-de-la-puresa-de-maria-trien-el-nou-consell-general-2021-2027/
https://www.pmaria.es/consejo-general-del-sexenio-2021-27/
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Qui formaran el Govern General en el pròxim sexenni? 

Les Germanes que formaran l’equip de govern de l’proper sexenni són segons la 
imatge d’esquerra a dreta: 

• Isabel Padilla (Consellera General) 
• Elisa Anglés (Superiora General) 
• Núria Calvera (Consellera General) 
• Marina Aramburu (Secretària General) 
• M. Luisa Costa (Vicaria General) 

Demanem llum per a les nostres germanes que al llarg del pròxim sexenni 
conduiran a la Congregació perquè la Llum de Crist Ressuscitat sigui la seva guia 
durant aquest període. 
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ELISA ANGLÉS FARRELL, NOVA SUPERIORA 
GENERAL DE LA PURESA DE MARIA 

 

PURESA DE MARIA |16 de juliol, 2021 

La nostra germana Elisa Anglés Farrell ha estat escollida com a nova Superiora 
general per al pròxim sexenni. L’elecció ha estat duta a terme durant el matí del 16 
de juliol del 2021 dins del Capítol General XXVII celebrat a Sant Cugat del Vallés. 

Per què s’ha triat una Superiora general? 

El Capítol General té com a fi pròpia promoure la vitalitat espiritual i apostòlica de 
l’Institut, assegurar la seva unitat i fidelitat al carisma i adaptar a les exigències 
actuals els factors mudables de la vida personal, comunitària i apostòlica de 
l’Institut. Cada 6 anys el Capítol general ha de reunir-se ordinàriament per a exercir 
una de les seves funcions pròpies: l’elecció de la Superiora general i de les seves 
Conselleres. així com proposar a la Santa Seu els canvis que calgués introduir en 
les Constitucions de la Congregació. (Cf. Const. 105) 

Quina és la missió de la Superiora general? 

La Superiora general té autoritat pròpia sobretot l’Institut i sobre cadascuna de les 
germanes que el formen. La seva principal missió és ajudar, amb un govern 
espiritual i apostòlic, a les religioses i a les comunitats a descobrir l’acció de 
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l’Esperit Sant en elles, en el seu camí de seguiment a Jesús a l’Església. (Cf. Const. 
111). 

Formem un mateix cos 

La Superiora general compta amb un grup de 4 germanes que treballant juntes i 
dinamitzant el mateix carisma tenen la missió de col·laborar amb ella en el govern 
de l’Institut. Les Germanes que formaran l’equip de govern del pròxim sexenni són: 

• gna. Isabel Padilla (Consellera General) 
• gna. Núria Calvera (Consellera General) 
• gna. Marina Aramburu (Secretària General) 
• gna. Mª Luisa Costa (Vicària General) 

 

La Superiora general i el seu Consell, durant el seu govern estan cridades a viure 
un camí de comunió. Així ens convida l’Església a dur-ho a terme: 

«Sentiu-vos interpel·lats per les tres paraules que caracteritzen el tema del Sínode 
dels bisbes sobre l’Església sinodal: comunió, participació i missió. Reseu, 
reflexioneu, confronteu-vos i compartiu les vostres experiències, les vostres 
intuïcions i els vostres desitjos… Perquè l’Església sinodal no sigui un miratge, sinó 
un somni a realitzar, és necessari somiar junts, resar junts, participar junts.» (Cf. 
CIVSVA, 24 de juny 2021) 
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RELIGIOSES DEL SAGRAT COR DE JESÚS: 
CAPÍTOL ESPECIAL 

RELIGIOSES DEL SAGRAT CORDE JESUS            
| 16 de juliol, 2021 
 

La germana Barbara Dawson, la nostra 
Superiora General, ha convocat formalment el 
Capítol especial 2021 que abordarà i destriarà 
dues qüestions: com reconfigurarem la nostra 
manera de ser Un Sol Cos i com compartirem 
els nostres recursos per al futur de la nostra 
vida i missió. 

Durant l’últim any i mig, cadascuna de les 
nostres àrees / districtes / províncies ha 
realitzat els seus respectius Capítols en 
preparació per al Capítol especial que es durà a 
terme al novembre de 2021. 

Convidem a la Família del Sagrat Cor al fet que 
ens acompanyi resant l’Oració per al Capítol 
especial i segueixi les notícies i actualitzacions 
sobre el Capítol Especial que es publicaran en 
la pàgina web del Capítol especial. 

Confiem aquest procés i el nostre discerniment 
a Maria, font de la presència de Déu entre 
nosaltres, perquè puguem obrir els nostres cors 
a la crida de Déu i continuar revelant l’amor de 
Déu com a dones de fe entre el poble de Déu. 
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CAPÍTOL PROVÍNCIAL DE LA SANTÍSSIMA 

TRINITAT I DELS CAPTIUS 

 

CONFER | 19 de juliol, 2021 

Del 14 al 21 de juliol han estat reunits a la Casa de Retir Cristo de El Pardo de 
Madrid, per a celebrar el Capítol de la Província de l’Esperit Sant de l’Orde de la 
Santíssima Trinitat i dels Captius.  

Aquest serà el primer capítol ordinari després de la unificació de les províncies de 
l’Orde a Espanya, sota la presidència del Ministre General de l’Ordre, fr. Luigi 
Buccarello.La primera part del Capítol ha tingut caràcter electiu, la segona part té 
caràcter de programació, centrant-se en la necessitat de reavivar el do de Déu en 
nosaltres, inspirats en 2 Tim 1,6, amb una atenció especial a la pastoral juvenil i 
vocacional, en continuïtat amb el treballat en al Capítol General de l’Ordre l’any 
2019. 

Ha resultat elegit Ministre Provincial el religiós fr. Pedro Aliaga Asensio, nascut a 
Villanueva del Arzobispo, Jaén, l’any 1971, és doctor en història eclesiàstica per la 
Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma, ha estat Conseller General de l’Orde 
(2007-2013), Vicari General (2013-2019), responsable de formació de l’Orde 
(2007-2019), dirigint a Roma des de 2007 fins avui el curs de preparació per a la 
Professió Solemne en l’Orde dels joves formants de tot el món. 

Des de 2015 fins ara ha estat Ministre de la Casa de la Santíssima Trinitat de San 
Carlo alle Quattro Fontane a Roma, pertanyent a la Província de l’Esperit Sant. 
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Han estat escollis com a equip de govern de la Província els consellers Daniel 
García Camino (vicari provincial), Antonio Jiménez Fuentes, Joseba Koldobika 
Alzola Ramos i Pedro José Huerta Nuño. David García García-Rico ha estat elegit 
Secretari Provincial i Luis Miguel Alaminos Montealegre Ecònom Provincial. 
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III CAPÍTOL DEL DISTRICTE DE LA SALLE ARLEP 

 

LA SALLE/ CONFER|12 de juliol, 2021  

Els Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) han celebrat des del dilluns 5 i fins al dijous 8 de 
juliol la segona sessió del III Capítol del Districte Arlep sota el lema “Somiar i teixir 
fraternitats”.Els participants en aquesta trobada s’han traslladat fins a la localitat valenciana de 
Llíria, on ja es va celebrar la primera sessió del Capítol el passat gener de 2020. La pandèmia ha 
obligat a retardar aquesta segona part, prevista en un inici en dates similars fa just un any. 

La primera jornada es va obrir amb la benvinguda del Germà Visitador Titular, José Román Pérez, 
que va fer una invitació als 69 convocats – 9 d’ells convidats entre els quals estan associats i un 
Germà Provincial dels Germans Maristes- a viure aquesta trobada des del respecte i la 
fraternitat, a més de recordar la situació per la qual estem travessant i la necessitat de cuidar els 
detalls i el respecte a les mesures de protecció sanitària. 

Entre els projectes i temes que s’han debatut estan els reptes actuals de la comunitat lasaliana, 
l’estructura de les comunitats, la gestió per al servei del carisma i la missió, o com cuidar a les 
persones, viure La Salle contagiant vida, o el servei als més desfavorits.A més, s’han votat els 
estatuts i s’ha realitzat una avaluació global del que ha suposat la trobada i les decisions 
adoptades. 
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Nomenament de Visitadors Auxiliars i renovació de càrrecs clau en la missió al Districte ARLEP 

El Germà José Román Pérez, Visitador Titular del Districte ARLEP, ha anunciat el nomenament 
dels Germans Visitadors Auxiliars que hauran d'exercir el càrrec de superiors majors en 
l'animació i govern distrital fins a l'1 de setembre de 2024, així com ha aprovat la renovació en la 
seva missió dels delegats de missió Pastoral, Formació i Identitat, l'Ecònom i el secretari de 
l'Districte. El Germà José Román proposava per aquest servei als següents Germans com 
Visitadors auxiliars: 

• Germà José Antolínez Costa. Servei específic de les Comunitats de Germans majors 
amb infermeria. 
• Germà Josep Canal Alavedra. 
• Germà Juan González Cabrerizo. 
• Germà Jesús Félix Martínez Martínez. Servei específic de l'Animació de la Xarxa d'Obres Educatives 
lasal·lianes. 
• Germà Juan Carlos Orús Orcástegui. 
• Germà José Tomás Cuéllar. 
• Germà Esteban de Vega Alonso. 

D'altra banda, el Germà José Román renova la seva confiança en el Germà Jorge Serra Canduela, 
com a delegat de Missió Pastoral; Juan García Callejas, com a delegat de Formació i Identitat; el 
Germà Miguel Tena Rosa, com Ecònom del Districte; i Jaume González Blázquez, com a Secretari 
General del Districte. El Visitador Titular els agraeix, a més, la seva dedicació en aquests últims 
quatre anys i la seva disponibilitat per als tres següents. 

 

Llegeix les cròniques de les diferents jornades del capítol: Primera jornada / Segona jornada / 
Tercera jornada 

https://www.lasalle.es/124-uncategorised/3184-iii-capitulo-de-distrito-arlep-cronica-de-la-primera-jornada-de-la-segunda-sesion
https://www.lasalle.es/130-distrito/3187-iii-capitulo-de-distrito-arlep-cronica-de-la-segunda-jornada-de-la-segunda-sesion
https://www.lasalle.es/130-distrito/3190-iii-capitulo-de-distrito-arlep-cronica-de-la-cuarta-y-ultima-jornada-de-la-segunda-sesion
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M. DOLORS SITJES, NOVA PROVINCIAL DE LES 

VEDRUNA D’EUROPA 

 

CATALUNYA RELIGIÓ|14 de juliol, 2021   

La catalana Maria Dolors Sitjes és la nova provincial de les Carmelites de la Caritat Vedruna 
d’Europa. Infermera de professió, Sitjes és una figura consolidada i té una àmplia experiència en 
tasques de govern a la congregació. Li cedeix el testimoni Maria Gràcia Gil en acabar el primer 
trienni al capdavant de la Província Vedruna Europa (PVE). 

En aquest nou mandat s’hi han de llegir també les prioritats congregacionals. El mes d’abril, el 
Consell General Ampliat va establir com a línies de fons la qüestió de la dona a l’Església, 
l’ecologia integral i la reforma de les estructures. 

El nomenament oficial del nou equip provincial tindrà lloc aquest dijous, festivitat de la Mare de 
Déu del Carme, a les 18 hores, a la Casa Mare de les Carmelites de la Caritat Vedruna, a Vic. A 
causa de les restriccions sanitàries, hi assistiran només de forma presencial una representació de 
les comunitats de Catalunya. L’acte serà retransmès pel canal de YouTube de la Província 
Vedruna Europa. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/m-dolors-sitjes-hospital-es-mi-escola-teologia
https://www.vedruna.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC45VG65OHS12iQMFNO0RjHg
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“És una organització molt bona si l’acompanyem” 

Mentre no es formalitza el relleu, són dies per a prendre consciència i per encarrilar la nova 
responsabilitat. “Demano al nostre Déu de vida que em doni pau, que em mantingui forta, que 
m’agafi de la mà i ho encaro amb molta confiança”, explica Dolors Sitjes. 

L’encàrrec que rep de la congregació a Europa és una missió compartida, que passa també per la 
figura de les delegades provincials. “Som un equip i això em dona seguretat i m’allibera pensar 
que no estaré jo sola”. La religiosa considera que “és una organització molt bona si 
l’acompanyem” i subratlla així a la importància d’acompanyar el projecte, les germanes i les 
comunitats. 

Infermera de professió, els últims mesos ha estat a primera línia de l’atenció a pacients de 
Covid com a directora del Servei d’Acompanyament Religiós i Espiritual de l’Hospital de 
Granollers. L’acompanyen en l’Equip Provincial una altra infermera, Carmen Montes, i María 
Irizar, psicòloga, que repeteix per a un nou període de tres anys. 

Dedicada a l’Hospital de Granollers 

M. Dolors Sitjes neix el 24 de febrer de 1950 a Arbúcies. Entra als dos anys a l’escola Vedruna 
del seu poble, i des de molt petita té clara la seva vocació religiosa, amb la il·lusió de ser 
missionera. 

Entra al noviciat de Caldes de Malavella als 17 anys. Poc després comença els seus estudis 
d’Infermeria, i treballar a l’Hospital de Granollers, continuant l’obra iniciada el 1855 per la 
successora de santa Joaquima, Paula Delpuig, a qui les autoritats de l’època van demanar fer-se 
càrrec de la gestió de centre. 

El 1978 és nomenada subdirectora d’Infermeria. A mitjans dels anys 90 s’ofereix voluntària per 
posar en marxa un Servei d’Acompanyament Religiós i Espiritual. Però abans fa formació per a 
aquesta nova responsabilitat. Passa els següents anys a l’Institut Internacional de Teologia de 
Pastoral Sanitària, adscrit a la Pontifícia Facultat de Teologia Teresianum, i s’incorpora al SAER el 
1997. 

El 1989 és nomenada consultora a la Província de Girona. Assumeix després diversos càrrecs i 
serveis a la congregació. El 2002, després de compaginar la feina com a provincial de Girona 
amb l’acompanyament a persones malaltes, es veu obligada a deixar les seves funcions a 
l’hospital durant un temps. Una tasca que reprèn immediatament a l’acabar el seu servei a 
aquesta província. Però el “descans”, com ella mateixa el descriu, no li va durar gaire. El 2012 és 
nomenada delegada de la Zona C, una de les tres que conforma la recentment unificada 
província d’Europa. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-pandemia-t-adones-persona-humana-es-poca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-pandemia-t-adones-persona-humana-es-poca
http://www.catalunyareligio.cat/ca/m-dolors-sitjes-hospital-es-mi-escola-teologia
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Des 2018, Maria Dolors Sitjes s’ha dedicat a temps complet a l’Hospital de Granollers. En els 
moments més durs de la pandèmia, ha atès i acompanyat creients i no creients, i ha fet de pont 
amb les famílies quan no se’ls permetia acompanyar els seus. “Dono gràcies a Déu i estic molt 
content de poder sortir pel meu propi peu, però no et menteixo si et dic que trobaré a faltar les 
nostres breus trobades”, li escrivia fa unes setmanes un pacient, en Roc, en una carta pública 
d’agraïment. 

El nou equip provincial 

Maria Dolors Sitjes no és l’única professional sanitària en el nou Equip Provincial. Carmen Montes 
va treballar durant 20 anys a l’Hospital Clínic Universitari de Puerto Real, a Cadis, en diverses 
àrees com Maternitat, Psiquiatria, UCI, pneumo-cardio, Urgències i Pal·liatives. 

Des de 2003 forma part de la comunitat de la Residència Vedruna de Gent Gran de Puerto Real, 
que ha superat aquests mesos de pandèmia sense un sol contagi. El centre es va aïllar de 
l’exterior, però va mantenir en tot moment les visites de familiars a través d’una vidriera i va 
posar en marxa una intensa i creativa agenda d’iniciatives i activitats de tota mena, aconseguint 
mantenir un ambient familiar, inclosa l’eucaristia diària perquè un dels residents és sacerdot. 
Nascuda a Lucena (Còrdova) el 1955, Carmen Montes té també experiència de govern a la 
província, com a delegada de la Zona B. 

Completa l’equip provincial Maria Irizar (Sant Sebastià, 1973), llicenciada en Psicologia, i que ha 
format part també de l’equip provincial sortint, al costat de Luisa Villanego. Va treballar enviada 
per la congregació en camps de refugiats de Guinea Conakry. Després del seu retorn a Espanya, 
ha estat requerida per la Província europea per a diverses responsabilitats de govern 
ininterrompudament des de 2012. 

Sobre la Província Vedruna Europa 

La Província Europa és una de les quatre províncies en què està dividida la congregació Vedruna, 
junt amb Amèrica, Índia, Àfrica i Japó, a més de la delegació de Filipines. 

Unificada el 2012, el gruix de les seves obres i comunitats són a l’Estat espanyol, tot i que també 
hi ha importants presències a Itàlia, Albània i el Marroc. 

Tot i la progressiva convergència, la Província Europa segueix sent amb diferència la més 
nombrosa de la congregació fundada el 1826 a Vic per santa Joaquima de Vedruna, amb més 
de 850 germanes (prop de dues terceres parts del total), grups de laïcat, un àmplia xarxa 
d’escoles i obres pastorals i socials, especialment amb joves, migrants i població en risc 
d’exclusió. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquima-vedruna-va-ser-dona-summament-integrada
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ACOLLIMENT A PERSONES TEMPORERES A LLEIDA 

 

JESUÏTES |30 de juny, 2021 

La Fundació Arrels-Sant Ignasi, juntament amb la Parròquia Sant Ignasi de la ciutat de Lleida, ha 
posat en marxa per segon any consecutiu, un dispositiu d'acollida d'onze places per a persones 
migrants que vénen a treballar de temporers en la recollida de la fruita a la zona. 

Juntament amb entitats com Càritas, Creu Roja, Plataforma amb Justícia Social i Lleida para los 
Refugiats, aquesta iniciativa pretén ser un servei d'allotjament temporal per a aquest col·lectiu 
que viu en condicions infrahumanes en assentaments precaris durant la temporada agrícola. "El 
servei intenta suplir un mínim de necessitats bàsiques com l'allotjament, els menjars i sopars, 
però, sobretot, el servei de calor humà a la persona que ve de fora amb una mirada perquè se 
senti digna, ben tractada, que es torni a sentir persona ", assenyala Rosa Majoral, directora 
d'Arrels-Sant Ignasi. Aquest projecte ha estat recolzat per la campanya #Seguimos de la 
Companyia de Jesús per fer front a la vulnerabilitat social al voltant de la pandèmia covid-19. 
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Després de vint anys, a Lleida hi ha la mateixa problemàtica: milers de persones d'origen africà 
arriben a Lleida per recollir fruita, on malviuen en assentaments en estat ruïnós, sense llum ni 
aigua corrent, en condicions indignes.  

En aquest projecte d'acollida, "les persones poden tenir un espai positiu on poder descansar, 
conversar amb persones voluntàries de les entitats, on poder conèixer-se i teixir un vincle i una 
relació amb la comunitat local", explica Majoral. Arrels Sant Ignasi acompanya i defensa els drets 
de les persones més vulnerables a Lleida i el seu entorn, com succeeix amb aquest col·lectiu de 
temporers, per aconseguir una societat més justa i humana. 

Veure vídeo “Acollida a persones temporeres”: aquí 

 
 

 

 

 

 
 

https://seguimos.jesuitas.es/acogida-a-personas-temporeras-en-lleida/
https://seguimos.jesuitas.es/acogida-a-personas-temporeras-en-lleida/
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PEREGRINACIÓ VIRTUAL 
PELS CAMINS DE SANT 
DOMÈNEC DE GUZMAN 
RÀDIO ESTEL|13 de juliol, 2021 

A partir del 6 d’agost i durant 13 dies la família 
dominicana d’arreu del món podrà participar 
al Dominicanus challenge, un itinerari geogràfic i 
espiritual pels llocs que van veure néixer, créixer i 
morir sant Domènec de Guzman, fundador de l’orde 
dels Predicadors (dominics) 

La iniciativa vol donar a conèixer els dominics i el sant 
espanyol, del qual se celebren ara els 800 anys de la 
seva mort. Consistirà en diferents etapes amb 
vídeos, relats, reflexions, pregàries… que facilitaran 
viatjar arreu del món i pel propi interior de cadascú. 

La inscripció (www.challengeinternacional.com) 
és gratuïta però es convida qui vulgui que faci 
una aportació a un projecte de la família dominicana, 
concretament a #SembramosFloresdeDignidad, un 
projecte de Selvas Amazónicas. 

Les etapes de la peregrinació comencen a Caleruega i 
segueixen a Palència, El Burgo de Osma, Madrid i 
Segòvia, a Espanya; Montpeller, Fanjeaux, Prulla, 
Tolosa de Llenguadoc, Carcassona i París, a França, i 
Roma i Bolonya, a Itàlia. 

 

https://www.selvasamazonicas.org/


N. 559. 22 de juliol de 2021 HOREB 
 

 

35 

 

LA UNITAT MÒBIL D’INTERVENCIÓ EN CRISI I EN 
DOL DELS CAMILS VISITA TARRAGONA I REUS 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA|12 de juliol, 2021  

La Unitat Mòbil d’Intervenció en Crisi i en Dol (UMI) ha visitat les ciutats de Tarragona i Reus del 
14 al 17 de juliol. Ho ha fet de la mà de Valentí Rodil, psicòleg expert en dol i director del projecte 
amb el suport dels equips de Voluntaris dels Centros de Escucha  Sant Camil de Tarragona i del 
Centre d’acompanyament en el dol de la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus. 

La Unitat Mòbil d’Intervenció en Crisi i en Dol és un servei del Centro de Escucha San 
Camilo de Tres Cantos (Madrid), un servei gratuït i extern del Centre que s’apropa allà on es 
produeix una situació de crisi per oferir el servei de l’escolta activa, el counselling i l’atenció 
especialitzada. Els Centros de Escucha  van ser creats per José Carlos Bermejo, director general 
dels Religiosos Camils d’Espanya l’any 1997 seguint la màxima de sant Camil de «més cor a les 
mans». 

La UMI ha visitat l’arxidiòcesi en diferents ocasions convidada per Càritas diocesana, 
pels Centros de Escucha a Tarragona i, més recentment, pel Centre d’escolta i acompanyament 
en el dol de la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus.Els serveis que es presten són totalment 
anònims i gratuïts. La UMI és un projecte finançat per la Fundació La Caixa, pels Religiosos 
Camils i en els seus desplaçaments pels mateixos Centros de Escucha  locals. 

 

 

 
 

https://www.humanizar.es/centro-asistencial/unidad-movil-de-intervencion-en-crisis-y-duelo-umi
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500 ANYS DE LA CONVERSIÓ DE SANT IGNASI: «ÉS 
UN MODEL DE VIDA MOLT ACTUAL» 
ESGLÉSIA BARCELONA | 11de juliol, 2021 
 

La Companyia de Jesús ja ha iniciat la celebració 
dels 500 anys de la conversió d’Ignasi i de la 
seva arribada a Manresa, el 1522. El camí que va 
fer Sant Ignasi, de Loiola a Manresa, de gairebé 
700 km., ja l’han completat a peu més de 2.500 
persones, des de 2012. Des de l’Oficina del 
Pelegrí del Camí Ignasià, que dirigeix el P. Josep 
Lluís Iriberri, sj, desitgen «que molta gent 
descobreixi el valor profund de fer un 
pelegrinatge, i que s’animin a fer-lo amb Sant 
Ignasi». 

Què aporta i quin valor afegit té el Camí Ignasià? 

Cada Camí té les seves particularitats i coses en 
comú. Els paisatges són molt comuns: els 
Camins de Pelegrinatge que circulen pels països 
de la Mediterrània no canvien gaire de paisatge. 
La novetat de cada Camí l’aporta el motiu 
fundant del Camí, que en el nostre cas és Sant 
Ignasi de Loiola, la seva experiència de 
transformació personal i de seguiment 
incondicional al Senyor Jesús. 

Necessitem gaudir d’una experiència interior de 
conversió com el Camí? 

L’ésser humà del s. XXI viu assedegat 
d’experiència, anhelant trobar a la seva vida 
quelcom que el pugui omplir. Molta gent sent 
interiorment la necessitat d’omplir un buit de 
vida que l’experiència del pelegrinatge sembla 
curullar, segons els abundants testimonis 
recollits per mi mateix al llarg dels meus 
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acompanyaments com a guia. 

El Camí és una bona via evangelitzadora? 

Sant Ignasi és un model de vida molt actual. 
Aquest home descobreix que la profunditat de la 
vida que ell cercava es troba en un altre camí, i 
ho deixa tot per fer realitat el seu somni més 
profund: viure la vida autèntica que no li donava 
el seu món del s. XVI. Avui no hem canviat gaire, 
per això el model de Sant Ignasi atrau molta 
gent, que sent també que el món no els dona allò 
que els promet, i s’estimen més emprendre 
camins alternatius, com va fer Sant Ignasi. 
Caminar amb ell pel Camí Ignasià t’ajuda a 
interioritzar el teu propi camí. 
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 2021 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA |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 (EXHAURIDES!) 

• AGOST (16 al 22 d’agost): Anton Gordillo, benedictí (ÚLTIMES PLACES!) 

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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AQUEST 25 DE JULIOL, PRIMERA JORNADA 
MUNDIAL DELS AVIS I DE LA GENT GRAN 

 

Text del missatge del papa Francesc per aquesta jornada que se celebra el quart diumenge de 

juliol, aquest any el 25 de juliol 

«Jo soc amb tu dia rere dia» 

Estimats avis, estimades àvies: 

«Jo soc amb tu dia rere dia» (cf. Mt 28,20) és la promesa que el Senyor va fer als seus deixebles 
abans de pujar al cel i que avui et repeteix també a tu, estimat avi i estimada àvia. A tu. «Jo soc 
amb tu dia rere dia» són també les paraules que com a bisbe de Roma i com ancià igual que tu 
m’agradaria dirigir-te amb motiu d’aquesta primera Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran. 
Tota l’Església t’és propera —diguem-ho millor, ens és propera —, es preocupa per tu, t’estima i 
no et vol deixar sol! 

Soc molt conscient que aquest missatge t’arriba en un moment difícil: la pandèmia ha estat una 
tempesta inesperada i violenta, una dura prova que ha colpejat la vida de tots, però que a 
nosaltres, a la gent gran, ens ha reservat un tracte especial, un tracte més dur. Molts de nosaltres 
han emmalaltit, i molts han marxat o han vist com s’apagava la vida dels seus cònjuges o dels 
seus éssers estimats. Molts, aïllats, han patit la solitud durant un llarg temps. 
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El Senyor coneix cadascun dels nostres patiments durant aquest temps. Està al costat dels qui 
tenen la dolorosa experiència d’haver estat deixats al marge. La nostra solitud —agreujada per la 
pandèmia— no li és indiferent. Una tradició narra que també sant Joaquim, l’avi de Jesús, va ser 
apartat de la seva comunitat perquè no tenia fills. La seva vida —com la de la seva esposa 
Anna— va ser considerada inútil. Però el Senyor li va enviar un àngel per a consolar-lo. Mentre 
ell, entristit, estava fora de les portes de la ciutat, se li aparegué un enviat del Senyor que li digué: 
«Joaquim, Joaquim! El Senyor ha escoltat la teva pregària insistent».[1] Giotto, en un dels seus 
famosos frescos,[2] sembla que ambienta l’escena de nit, en una d’aquelles moltes nits 
d’insomni, plenes de records, preocupacions i desitjos a les que molts de nosaltres estem 
acostumats. 

Però fins i tot quan tot sembla fosc, com en aquests mesos de pandèmia, el Senyor segueix 
enviant àngels pera consolar la nostra solitud i repetir-nos: “Jo soc amb tu dia rere dia”. Això t’ho 
diu a tu, m’ho diu a mi, a tothom. Aquest és el sentit d’aquesta Jornada que he volgut celebrar 
per primera vegada precisament aquest any, després d’un llarg aïllament i una represa encara 
lenta de la vida social. Que cada avi, cada ancià, cada àvia, cada anciana —sobretot els qui estan 
més sols— rebi la visita d’un àngel! 

A vegades tindran el rostre dels nets, altres vegades el rostre de familiars, d’amics de tota la vida 
o de persones que hem conegut durant aquest moment difícil. En aquest temps hem après a 
comprendre com en són d’importants les abraçades i les visites per a cadascun de nosaltres, i 
com m’entristeix que en alguns llocs això encara no sigui possible! 

No obstant això, el Senyor també ens envia els seus missatgers a través de la Paraula de Déu, 
que no deixa mai que manqui en les nostres vides. Llegim una pàgina de l’Evangeli cada dia, 
preguem amb els Salms, llegim els Profetes. Ens commourà la fidelitat del Senyor. L’Escriptura 
també ens ajudarà a comprendre el que el Senyor ens demana avui per a la nostra vida. Perquè 
envia obrers a la seva vinya a totes les hores del dia (cf. Mt 20,1-16), i a cada etapa de la vida. Jo 
mateix puc testimoniar que vaig rebre la crida a ser bisbe de Roma quan havia arribat, per dir-ho 
d’alguna manera, a l’edat de la jubilació, i ja m’imaginava que no podria fer molt més. El Senyor 
està sempre a prop nostre —sempre— amb noves invitacions, amb noves paraules, amb el seu 
consol, però sempre està a prop nostre. Vosaltres sabeu que el Senyor és etern i que mai no es 
jubila. Mai. 

A l’Evangeli de Mateu, Jesús diu als Apòstols: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot 
allò que us he manat» (28,19-20). Aquestes paraules es dirigeixen també avui a nosaltres i ens 
ajuden a comprendre millor que la nostra vocació és la de custodiar les arrels, transmetre la fe als 
joves i tenir cura dels petits. Escolteu-ho bé: quina és la nostra vocació avui, a la nostra edat? 
Custodiar les arrels, transmetre la fe als joves i tenir cura dels petits. No ho oblideu. 

https://esglesia.barcelona/actualitat/missatge-de-la-i-jornada-mundial-dels-avis-i-de-la-gent-gran/#_ftn1
https://esglesia.barcelona/actualitat/missatge-de-la-i-jornada-mundial-dels-avis-i-de-la-gent-gran/#_ftn2
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Tant és l’edat que tinguis, si continues treballant o no, si estàs sol o tens una família, si et vas 
convertir en àvia o avi de jove o de gran, si continues sent independent o necessites ajuda, 
perquè no hi ha edat en la que puguis jubilar-te de la tasca d’anunciar l’Evangeli, de la tasca de 
transmetre les tradicions als nets. És necessari posar-se en marxa i, sobretot, sortir d’un mateix 
per a emprendre alguna cosa nova. 

Hi ha, per tant, una vocació renovada també per a tu en un moment crucial de la història. Et 
preguntaràs: però, com és possible? Les meves energies s’estan esgotant i no crec que pugui fer 
molt més. Com puc començar a comportar-me de forma diferent quan el costum s’ha convertit 
en la norma de la meva existència? Com puc dedicar-me als més pobres quan tinc ja moltes 
preocupacions per la meva família? Com puc ampliar la mirada si ni tan sols se’m permet sortir 
de la residència on visc? No és ja la meva solitud una càrrega massa pesada? Quants de 
vosaltres us feu aquesta pregunta: la meva solitud, no és una pedra massa pesada? El mateix 
Jesús va escoltar una pregunta d’aquest tipus a Nicodem, que li va preguntar: «Com pot néixer 
un home que ja és vell?» (Jn 3,4). Això pot ocórrer, respon el Senyor, obrint el propi cor a l’obra de 
l’Esperit Sant, que bufa on vol. L’Esperit Sant, amb aquesta llibertat que té, va a tot arreu i fa el 
que vol. 

Com he repetit en diverses ocasions, de la crisi en la que es troba el món no en sortirem iguals, 
en sortirem millors o pitjors. I «tant de bo no es tracti d’un altre episodi sever de la història del 
que no hàgim estat capaços d’aprendre —nosaltres som durs de cap!— Tant de bo que no ens 
oblidem dels ancians que van morir per falta de respiradors […]. Tant de bo que tant dolor no 
sigui inútil, que fem un salt cap a una forma nova de vida i descobrim definitivament que ens 
necessitem i ens devem els uns als altres, perquè la humanitat reneixi» (Carta enc. Fratelli tutti, 
35). Ningú no se salva sol. Estem en deute els uns amb els altres. Tots germans. 

En aquesta perspectiva, vull dir-te que ets necessari per a construir, en fraternitat i amistat social, 
el món de demà: el món en el qual viurem —nosaltres, i els nostres fills i nets— quan la tempesta 
s’hagi calmat. Tots «som part activa en la rehabilitació i l’auxili de les societats ferides» (ibíd., 77). 
Entre els diversos pilars que hauran de sostenir aquesta nova construcció n’hi ha tres que tu, 
millor que altres, pots ajudar a col·locar. Tres pilars: els somnis, la memòria i la pregària. La 
proximitat del Senyor donarà la força per emprendre un nou camí fins i tot als més fràgils d’entre 
nosaltres, pels camins dels somnis, de la memòria i de la pregària. 

El profeta Joel va pronunciar en una ocasió aquesta promesa: «Els vostres vells tindran somnis, i 
els vostres joves, visions» (3,1). El futur del món resideix en aquesta aliança entre els joves i la 
gent gran. Qui, si no els joves, pot prendre els somnis de la gent gran i dur-los a terme? Però per 
això és necessari seguir somniant: en els nostres somnis de justícia, de pau i de solidaritat hi ha 
la possibilitat que els nostres joves tinguin noves visions, i junts puguem construir el futur. És 
necessari que tu també donis testimoni que és possible sortir renovat d’una experiència difícil. I 
estic segur que no serà l’única, perquè n’hauràs tingut moltes a la teva vida, i has aconseguit 
sortir-ne. Aprèn també d’aquella experiència per a sortir ara d’aquesta. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#35
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#77
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Els somnis, per això, estan entrellaçats amb la memòria. Penso en com n’és d’important el 
dolorós record de la guerra i en tot el que les noves generacions poden aprendre d’ell sobre el 
valor de la pau. I ets tu qui el transmet, en haver viscut el dolor de les guerres. Recordar és una 
veritable missió per a tot ancià: la memòria, i portar la memòria als altres. Edith Bruck, que va 
sobreviure a la tragèdia de la Shoah, va dir que «només per il·luminar una sola consciència val 
l’esforç i el dolor de mantenir viu el record del que ha estat —i continua—. Per a mi, la memòria 
és viure».[3] També penso en els meus avis i en els que entre vosaltres vàreu haver d’emigrar i 
saben com n’és de dur deixar la llar, com fan encara avui tantes persones a la recerca d’un futur. 
Alguns d’ells, potser, els tenim al costat nostre i ens cuiden. Aquesta memòria pot ajudar a 
construir un món més humà, més acollidor. Però sense la memòria no es pot construir; sense 
ciments mai no construiràs una casa. Mai. I els ciments de la vida són la memòria. 

Finalment, la pregària. Com va dir una vegada el meu predecessor, el papa Benet, sant ancià que 
continua pregant i treballant per l’Església: «La pregària dels ancians pot protegir el món, 
ajudant-lo tal vegada de manera més incisiva que la sol·licitud de molts».[4] Això ho va dir 
gairebé al final del seu pontificat el 2012. És bonic. La teva pregària és un recurs molt valuós: és 
un pulmó del que l’Església i el món no poden privar-se (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 
262). Sobretot en aquest moment difícil per a la humanitat, mentre travessem, tots en la mateixa 
barca, el mar tempestuós de la pandèmia, la teva intercessió pel món i per l’Església no és en va, 
sinó que indica a tots la serena confiança d’un lloc d’arribada. 

Benvolguda àvia, benvolgut avi, al concloure aquest missatge voldria assenyalar-te també 
l’exemple del beat —i properament sant— Carles de Foucauld. Va viure com a ermità a Algèria i 
en aquest context perifèric va donar testimoni dels «seus desitjos de sentir a qualsevol ésser 
humà com a un germà» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). La seva història mostra com és possible, 
fins i tot en la solitud del propi desert, intercedir pels pobres del món sencer i convertir-se 
veritablement en un germà i una germana universal. 

Demano al Senyor que, gràcies també al seu exemple, cadascú de nosaltres eixampli el seu cor i 
el faci sensible als patiments dels més petits, i capaç d’intercedir per ells. Que cadascú de 
nosaltres aprengui a repetir a tots, i especialment als més joves, aquestes paraules de consol que 
avui hem escoltat dirigides a nosaltres: “Jo soc amb tu dia rere dia”. Endavant i coratge. Que el 
Senyor us beneeixi. 

Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig, festa de la Visitació de la B.V. Maria 

 

https://esglesia.barcelona/actualitat/missatge-de-la-i-jornada-mundial-dels-avis-i-de-la-gent-gran/#_ftn3
https://esglesia.barcelona/actualitat/missatge-de-la-i-jornada-mundial-dels-avis-i-de-la-gent-gran/#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Motivaciones_para_un_renovado_impulso_misionero
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#287
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