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LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA      
CELEBRA LA 83 ASSEMBLEA 

 

LLORENÇ PUIG | Secretari general de l’URC 

L’Assemblea 83 de l’URC ha tingut lloc, novament, a l’escola de les salesianes a Torre Gironella, 
a Sarrià. S’ha iniciat, com habitualment amb l’eucaristia presidida pel bisbe Romà Casanova, i la 
intervenció del president de l‘URC, Fra Eduard Rey. 

A part dels temes habituals d’aquestes assemblees, com l’aprovació dels comptes i pressupost, 
la reunió ha tingut tres punts principals. D’entrada el Secretari General de Confer, Jesús Miguel 
Zamora, acompanyat per la Gna. Margarita Bordallo, coordinadora de les Confer Regionals han 
explicat el profund procés que està fent Confer per respondre millor a la seva missió 
d’acompanyar la vida consagrada i les Regionals en la seva tasca de suport a la vida religiosa 
localment.   

Promoure la trobada i coneixença mútua 

En segon lloc, partint del testimoniatge de la Gna. Viqui Molins sobre les trobades de 
religiosos/es del Raval, s’ha plantejat la idea de promocionar les trobades per barris pobles o 
comarques, de les comunitats religioses, amb aquest esperit de fraternitat i gratuïtat. És a dir, no 
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buscant respondre a una tasca concreta, sinó en primer lloc buscant simplement la trobada, la 
coneixença mútua i la fraternitat viscuda entre nosaltres. Els fruits ja vindran per si mateixos. 
Per afavorir aquestes trobades s’ha recordat el paper de l’URC, a disposició de facilitar la 
informació o la posada en marxa de trobades similars.   

Els reptes de les escoles cristianes 

Finalment, la sra. Meritxell Ruiz, Secretària General de la FECC, ha plantejat la situació actual de 
les escoles cristianes, sotmeses a uns reptes ben grans, que es manifesten en la pèrdua 
progressiva de línies a moltes escoles, i que posen en perill la continuïtat d’algunes d’elles. De fet, 
s’han estat tancant durant aquests anys ja diverses escoles.   

Davant això, Ruiz ha proposat anar veient què passa, quines decisions va prenent 
l’Administració, i assistir a una disminució de la presència de les escoles cristianes, o podem 
treballar més units per prendre mesures compartides, per treballar i pensar com a col·lectiu 
d’escoles cristianes, no mirant cadascú simplement la seva problemàtica pròpia. Meritxell Ruiz 
ha convidat a obrir un diàleg entre les institucions eclesiàstiques per fer una reflexió sobre 
quin paper han de tenir les escoles cristianes en el futur, quina missió i quin sentit tenen, i què 
podem fer junts per aconseguir que la presència i missió de les escoles cristianes pugui seguir 
sent rellevant.   

S’ha acordat crear un equip de treball que elabori un full de ruta de com es pot realitzar aquest 
diàleg compartit i fer passes per abordar els grans reptes que té l’escola cristiana.   

Informacions i avisos 

Finalment, en la part d’avisos, el P. Eduard Pini ha explicat la situació i les bones perspectives de 
l’escola Cintra, i la Gna Cristina Martínez, Teresiana, ha explicat la tasca que fa la Casa d’Acollida 
Puríssima Concepcion Victòria a Tortosa, per persones sense llar i famílies en necessitat del barri. 
En concret, ha fet una crida a les congregacions per enviar a una o més religioses a acompanyar i 
fer de referents en aquesta Casa d’Acollida, després que les Germanes de la Caritat de sant 
Vicenç de Paül han hagut de tancar la comunitat que tenien allà. 
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UN RECÈS D’ADVENT, OBERT A LES ARRIBADES 
IMPREVISIBLES 

 

LLUÍS SERRA  | 9 de desembre, 2021  

Advent, paraula sincopada d’adveniment, significa arribada. Enguany el recés de l’URC, celebrat 
el dissabte 4 de desembre, ha tingut com a tema central els «Advents inesperats», amb més de 
110 inscrits, malgrat situar-se a l’inici d’un pont de cinc dies. La litúrgia commemora el 25 de 
desembre l’arribada de Jesús. La vida, en canvi, té altres paràmetres imprevisibles. Déu pot 
arribar quan menys se l’espera.  

El 13 de març de 2020 la nostra societat va iniciar el confinament per minorar els estralls de la 
pandèmia. Però el COVID ens va fer sentir vulnerables, fràgils... Vam vorejar la malaltia i la mort, 
a voltes força gent sense poder evitar-les. L’aïllament ens va abocar a cercar en la interioritat la 
força i el sentit del que ens estava passant. La vida exterior no ens podia distreure. En aquestes 
circumstàncies tan difícils, moltes persones van tenir consciència que la seva interioritat estava 
habitada perquè Jesús havia arribat al seu cor, encara que sempre hi és.  

La pantalles dels ordinadors s’han emplenat de rostres i de comunitats. El P. Llorenç Puig, 
secretari general, ha donat la benvinguda i ha presentat Lluís Serra, germà marista, com a ponent 
de la jornada, que s’ha iniciat a 2/4 d’11 fins a l’una. En cinc moments: pregària, reflexió, temps 
personal, reunió de grups i cloenda. En la pregària, realitzada en un clima d’escolta atenta, s’han 
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alternat tres textos bíblics amb tres cançons, finalitzant amb el res del parenostre. La reflexió ha 
tingut els següents apartats: (a) arribades i esperes; (b) arribades especials; (c) arribada del 
Messies; (d) el primer Advent (també inesperat), que s’ha centrat en la figura de Maria: 
espiritualitat (l’anunciació i el canvi de plans), comunitat (la visitació com a trobada d’interioritats 
habitades i compartides), i la missió (imatges més significatives de la seva vida); (e) Advents 
inesperats, especialment el cas de Zaqueu.  

Després del temps personal, s’han format aleatòriament diversos grups on s’ha pogut obrir el cor 
a partir d’algunes preguntes:  

1. Comparteix algun Advent de la teva vida que per a tu ha estat inesperat? Com ho has viscut? 
Quina experiència de Déu has sentit?  

2. Criteris per descobrir la presència de Jesús a la meva vida.  

3. EL Magnificat, perles de saviesa i d’espiritualitat. En el gran grup s’ha copsat la satisfacció 
d’haver viscut un moment privilegiat.  

Finalment, l’animador ha fet uns flaixos sobre temes de fons i s’ha acabat escoltant la cançó 
«Avui vull agrair la vida al cel», interpretada per Mònica Naranjo a la Basílica de la Sagrada 
Família: Han ressonat especialment aquests versets: «L’amor dona sentit a aquest món (...) 
creiem en l'esperança avui.»  

L’interrogant de l’article «Advents inesperats», publicat a l’anterior Horeb, està vigent: «En la vida 
religiosa tenim molta pràctica de celebrar la litúrgia de l’Advent, però no deixem perdre massa 
sovint Advents inesperats per manca de vigilància i discerniment?». 
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LA FAMÍLIA DOMINICA DE CATALUNYA INICIA 
UNIDA EL CAMÍ D’ADVENT 

 

DOMINICS | 3 de desembre, 2021  

Enguany, la Família Dominica de Catalunya va iniciar el camí d’Advent en el Convent de Santa 
Catalina Virgen i Màrtir de Barcelona, acompanyats per la celebració dels 800 anys del 
naixement al cel del nostre Pare Sant Domènec. 

Amb aquest motiu es van reunir més de 40 persones al voltant de la taula de Sant Domènec, per 
a celebrar el retir d’Advent, el dia 28 de novembre. El president del Secretariat Fra Xavier Català 
OP va fer la presentació del retir que es va estructurar de la següent manera: 

Primer es van llegir diferents textos sobre els traços més significatius de Sant 
Domènec projectant-se diverses imatges del nostre Pare durant la seva lectura. La lectura dels 
textos la van fer germanes de les Dominiques de la Anunciata, Dominiques de l’Ensenyament de 
la I.C., Dominiques de la Presentació, i germans de la Fraternitat Laical de Sant Domènec i 
Comunitat de Frares. Es van intercalar peces musicals a càrrec de l’organista Lorién Santana i la 
violinista Montserrat Palet. 

En un segon moment va tenir lloc l’eucaristia concelebrada per Fra Xavier Català, president del 
Secretariat i per Fra Enric Casellas, prior de Convent. Van finalitzar la trobada amb la visita a 
l’exposició sobre el jubileu de Sant Domènec i de la commemoració dels 450 anys de la batalla 
de Lepant. Tots els presents van sortir satisfets del Recés que va servir per a reafirmar els llaços 
de germanor i encoratjar en l’espiritualitat de l’Advent. 



N. 566. 9 de desembre, 2021 HOREB 
 

 

7 

 

EL LLOC DE LA DONA CELEBRA ELS 25 ANYS 
“OBRINT HORITZONS I MÉS…” 

 

OBLATAS/ URC | 2 de desembre, 2021  

El dilluns 29 de noviembre l'Institut d'Estudis Catalans va reunir les germanes oblates, juntament 
amb els professionals, laïcat, voluntariat i les dones, amb motiu del 25è aniversari del Lloc de la 
Dona, centre situat al barri del Raval d'aquesta ciutat. A la festa hi han participat moltes entitats i 
persones referents de les diferents administracions, així com amics i col·laboradors. 

Des de 1996, el Centre ha estat una proposta d'atenció integral per a les dones en contextos de 
prostitució i exclusió social. “Des del treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats i 
amb la participació de les mateixes dones, hem compartit vida i obert nous horitzons de 
futur”, explicava la representant de les Germanes Oblates a Catalunya, Puri Alzola. 

Compromís amb la transformació social 

A l'inici de l'acte, Puri Alzola va destacar el llarg recorregut a Barcelona, on han treballat amb un 
compromís que “es nodreix dels fundadors José María Benito Serra i Antonia María de Oviedo, 

http://www.llocdeladona.org/
http://www.llocdeladona.org/
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amb una forta sensibilitat envers les dones”. Tal com va destacar la germana oblata, “ha estat un 
camí de lliurament a una pedagogia potenciadora per al procés de canvi i alliberament de les 
dones”. 

Després d'aquest primer quart de segle, va destacar el propòsit que el Lloc de la Dona continuï 
sent una proposta d'atenció integral, participativa i compromesa amb la transformació social. 
“Sentim un gran respecte per aquest camí fet i compartit amb aquestes dones valentes i fortes 
que han lluitat per fer-se un forat a la societat moltes vegades desigual i excloent”. 

En línies de futur, Puri Alzola va reafirmar el propòsit de continuar en aquest camí sent 
testimonis de com treballant “a poc a poc la veritat canvia i el patiment de les persones es 
transforma en superació”. 

Reflexió i celebració 

Durant l'esdeveniment va tenir lloc diversos actes. Entre aquests, es va realitzar un debat sobre 
la realitat de la prostitució i el tràfic, coordinat per Mar Galcerán i en què han participat: Lourdes 
Perramón, superiora general de les germanes oblates, Rosa Cendón ( SICAR-Adoratrices ), Belén 
García (ANEM PER FEINA). D'altra banda, la festa, es va amenitzar també amb l'actuació en 
directe de la cantant Gloria Casal, el grup Les dones de Blanc i el cor Dona Gospel format per 
dones del projecte. 

Com diu el lema de la Festa “25 anys obrint horitzons i més…”, que els somnis segueixin fent 
realitat. 
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LA DIGNITAT DEL CANT QUE 
ESDEVÉ PREGÀRIA 

REVISTA ESGLÉSIA DE TARRAGONA | Novembre, 2021 

Benet, pare dels monjos, comença la seva Regla amb 
aquestes paraules: «Escolta, fill, les prescripcions del 
mestre, para-hi l’orella del cor…» (Cf. RB, Prol. 1). Per 
poder captar la Paraula que Déu li ha donat en la 
Sagrada Escriptura i escatir el seu sentit més profund, i 
perquè el monjo pugui discernir què és el que Déu li vol 
dir en el seu avui i ara, cal que escolti la paraula de Déu 
amb atenció. D’aquí neix l’estima del monjo per la 
paraula: la paraula el porta a Déu i li obre el camí de la 
seva recerca. I per això la llegeix, la medita, la 
reflexiona… Però aquest amor no s’acaba aquí: l’escolta 
atenta porta el monjo a dialogar amb Déu, el porta a la 
pregària. Quan el monjo prega dialoga amb Déu amb la 
mateixa paraula que Ell li ha donat. I essent tanta la 
importància que el monjo dona a la paraula, no en té 
prou pronunciant-la: l’ha de cantar. 

Durant segles, el monjo ha pregat cantant, perquè ha 
trobat en el cant la millor manera de magnificar aquest 
seu diàleg amb Déu, que du a terme a través de la Seva 
pròpia paraula.  

El cant fa que la paraula penetri més fàcilment a 
l’interior de tota persona. I a més ajuda a crear un 
esperit comunitari, perquè els qui canten junts 
experimenten allò que el llibre dels Actes deia de la 
primera comunitat: «La multitud dels creients tenia un 
sol cor i una sola ànima» (Cf. Ac 4,32). A més, sant 
Benet demana que el cant sigui ben executat: «Els 
germans no han pas de llegir o cantar tots per ordre, 
sinó aquells que puguin edificar els oients» (Cf. RB 38, 
12).  

El cant, doncs, ha de ser digne i ben executat perquè és 
pregària. Quan el monjo és a la pregària sap que és a la 
presència de Déu, i per això no hi vol ser de qualsevol 

http://urc.cat/2021/02/14/
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manera. D’aquí ve que l’oratori sigui un espai bellament 
decorat, i hagi de comptar amb una litúrgia ben feta i 
una música ben executada. 

Aquest és el motiu que a Montserrat, almenys des de fa 
set-cents anys comptem amb l’ajuda de l’Escolania: un 
cor de veus blanques que fa el servei de crear aquest 
ambient bell i harmònic en el que es desenvolupa la 
pregària. El cant dels escolans ajuda també els pelegrins 
a fer experiència de Déu a través de la bellesa de la 
música, i per tant, acompleix la finalitat principal del cant 
litúrgic: ajudar a entrar i endinsar-se en el Misteri de 
Déu. 

Efrem de Montellà 
Prefecte de l’Escolania de Montserrat 
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El MONJO OCTAVI VILÀ, REELEGIT ABAT DE POBLET 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 3 de desembre,  2021 

La comunitat cistercenca de Santa Maria de Poblet ha reelegit el monjo Octavi Vilà Mayo com a 
abat. La votació s’ha fet aquest dijous al matí en el marc d’un capítol de la comunitat. Aquest 
divendres rebran la visita regular de l’abat general, Mauro Giuseppe Lepori, i de l’abadessa de 
Talavera de la Reina, M. Eugenia Pablo. Tant la reelecció com aquesta visita de seguiment són 
procediments habituals que contemplen les constitucions de la congregació. 

“Passats sis anys has tingut temps de fer coses i també d’equivocar-te en moltes altres, i han 
estat uns anys particularment difícils; s’agraeix molt que la comunitat segueixi confiant en tu”, ha 
valorat el pare abat a Catalunya Religió. 

Reforçar la vida comunitària 

La comunitat cistercenca de Poblet a dia d’avui està formada per 25 monjos i dos postulants. 
Portes endins, Vilà es planteja “seguir treballant i reforçar cada vegada més la vida comunitària i 
els lligams entre nosaltres”. I de cara enfora vol “recuperar l’activitat normal d’abans de la 
pandèmia, hostatgeria inclosa, i els reptes de conservació del monestir”. Ara mateix estan 
acabant les obres de restauració de l’interior de l’església, que van començar fa cinc setmanes 
després que es produís un despreniment al sostre de la nau. 

https://www.efmr.cat/blog/2021/11/26/esglesia-monestir-poblet-obres-causa-despreniments/
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La confirmació al càrrec s’ha produït sis anys després que Vilà fos elegit abat, el 3 de desembre 
de 2015. Així ho va establir la comunitat en l’anterior votació: qui sortís elegit hauria de ser 
reconfirmat amb una nova votació al cap de sis anys. 

El procediment s’estableix també en l’article 87 § c de les Constitucions per als Monjos de la 
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, a la que pertany Santa Maria de Poblet. Unes 
constitucions que marquen també que el govern de la comunitat es pot exercir fins als 75 anys, 
moment en què l’abat ha de presentar la seva renúncia. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/octavi-vila-nou-abat-poblet
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A PUNT DEL XVI CAPÍTOL GENERAL DE LA 
INSTITUCIÓ XAVERIANA 

CONFER | 2 de desembre, 2021,  

A finals de desembre,  se celebrarà el XVI 
Capítol General de la Institució Xaveriana. 
On, a més de revisar el compliment dels 
Acords del Capítol anterior, aprofundiran 
en el lema d’enguany: “AGAFATS DE LA 
MÀ DE DÉU, FORGEM EL FUTUR”. 

Es proposen aconseguir nous objectius 
que estimulin i prolonguin a la societat 
actual, la seva pròpia vocació i poder 
donar resposta a les necessitats més 
urgents del món d’avui. En aquest Capítol 
es renovarà l’actual Consell General. 

S’iniciarà el dia 27 de desembre amb uns 
dies d’oració i reflexió. Se celebrarà a la 
seva casa de Santa María de Galapagar 
(Madrid). 
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MATÍAS AUGÉ, DISTINGIT AMB EL VIII MEMORIAL 
PERE TENA DE PASTORAL LITÚRGICA 

 

CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA | 1 de desembre, 2021      

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el VIII Memorial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica al P. Matías Augé Benet, religiòs claretià. El lliurament del guardó serà 
dimecres 9 de febrer de 2022, a les 12:00h a l’aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. 

Amb aquest memorial es vol posar de relleu el servei que el P. Matías Augé ha realitzat per a 
divulgar la reforma litúrgica promoguda pel Vaticà II des de la seva funció de consultor, així com 
a professor –ara honorari–, del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma i altres centres; 
perquè ha format molts professors de litúrgia de tot el món en la reforma litúrgica; perquè 
col·labora activament en revistes de prestigi en àmbit de la liturgia, i en particular, com articulista 
de la revista Phase del CPL. 

El P. Matías Augé, claretià i liturgista 

El P. Matías Augé Benet va néixer a Perafort (Tarragona) en 1936), pertany a la Congregació 
dels Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria (Claretians). És president emèrit de l’Institut de 
Teologia de la Vida Consagrada Claretianum (Roma), i professor honorari del Pontifici Institut 
Litúrgic de l’Ateneu Anselmianum de Roma, on ha ensenyat durant més de quaranta anys. Ha 
estat professor encarregat de la càtedra de Litúrgia i Sacramentologia general a la Facultat de 

https://memorialperetena.cpl.es/
https://memorialperetena.cpl.es/
https://www.seminaribarcelona.net/
https://phase.cpl.es/
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Teologia de la Pontifícia Universitat del Laterà i professor visitant proper a les institucions 
universitàries eclesiàstiques. 

Del 1994 al 2015 ha estat consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments, i participa actualment en diverses de les seves comissions. Es considerat un del 
liturgistes més important del postconcili. És membre del Comitè Científic de la 
col·lecció Monumenta Studia Instrumenta Liturgia, a més a més de formar part del consell de 
redacció de les revistes Ecclesia Orans i Rivista Liturgica. 

El seu interès l’ha orientat igualment cap a la historia del monacat antic y la seva important 
biografia contempla centenars de títols, entre libres y articles especialitzats, sobre litúrgia i 
historia de la vida consagrada. 

Autor de nombroses publicacions sobre litúrgia, ha publicat en la col·lecció «Biblioteca litúrgica» 
del CPL: Liturgia: Historia, celebración. Teología, espiritualidad i A través del año litúrgico. Cristo 
mismo, presente en su Iglesia. 

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica 

 i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el 
nostre món actual, i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la 
vida cristiana. 

En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015); al bisbe Julián 
López i al pare Joan Maria Canals (2016); a l’arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez (2017); 
a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018); a l’arquebisbe Piero Marini (2019); al P. Juan 
Javier Flores Arcas, osb (2020) y al Instituto de Liturgia ad instar Facultatis del Ateneo 
Universitario Sant Pacià (2021). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111004
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111049
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111049
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=281
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=409
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=409
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=455
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=514
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=541
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=573
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=573
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=601
https://www.edusantpacia.cat/
https://www.edusantpacia.cat/
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LA CAPELLA DELS JESUÏTES DE SANT JOAN 
BAPTISTA CELEBRA 25 ANYS A BADALONA 

 

ARQUEBISBAT BARCELONA | 30 de novembre, 2021  

Fa vint-i-set anys, el bisbe Joan Carrera va demanar als jesuïtes que es fessin presents al barri de 
la Salut alta a Badalona per a dur a terme un projecte pastoral i social que responia a una crida 
eclesial. A partir d’aquella petició, es va construir la capella de Sant Joan Baptista, que 25 anys 
després, és tot un exemple de comunitat diversa i en sortida. Prova d’aquesta comunitat viva, 
ha estat la celebració de noces de plata que s’ha fet aquest cap de setmana amb l’arquebisbe de 
Barcelona, Card. Joan Josep Omella, que va presidir, acompanyat del rector Mn. Isidre Ferreté (sj), 
present des dels inicis. Durant la celebració, es va anunciar el retorn de la comunitat de jesuïtes al 
barri. 

Més d’un centenar de persones van assistir a la celebració, que va comptar amb la 
participació dels diferents grups parroquials i entitats vinculades. Entre aquestes, la Fundació 
Salut Alta, des d’on s’organitza l’acció social que promou la parròquia. Aquesta branca social 
ha estat un dels pals de paller de la comunitat la qual, tal com destaca el rector, «ha treballat i 
acollit des dels inicis a tots els nouvinguts al barri i avui dia suposa una presència d’església 
seriosa, que viu la fe amb compromís i en solidaritat amb els veïns». «La fe la celebrem amb la 
litúrgia, però també la practiquem al carrer amb les diferents iniciatives», exposa Isidre Ferreté. 
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A l’inici, el  jesuïta va agrair a tota la comunitat la seva implicació i participació en tot moment. 
Una entrega que es feia palesa en les diferents fotografies exposades amb motiu dels 25 anys. 
Entre aquestes, hi havia feligresos d’abans i d’ara, molts d’ells d’orígens i edats diverses però tots 
ells units i membres d’aquesta família del barri de la Salut Alta. 

Testimoni d’església 

El cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, va recordar com Déu ha estat un veí més enmig de 
la comunitat. «Ell s’ha fet present en aquest barri, i vivint les tristeses, les penes i les alegries 
amb vosaltres. Aquí s’ha creat fraternitat i comunitat mentre vivim l’amistat amb Déu», va dir el 
Cardenal. En aquest sentit va agrair el testimoni de la comunitat, com el «Poble de Déu», 
«membres d’una família, fent camí junts, compartint la fe, l’amistat i els béns en solidaritat». 

Finalment, Omella va convidar a actuar seguint l’exemple del patró de la capella, Sant Joan 
Baptista, «exemple d’una vida senzilla i sacrificada pels germans». 

Un projecte de tots 

Durant la celebració es va recordar especialment, aquells que han fet possible la joia que 
caracteritza la comunitat. El mateix delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, en una 
carta va mencionar els tres iniciadors del projecte Isidre Ferreté, Jaume Flaqué, Carles Riera que 
juntament amb les germanes del Pradó, es van implicar de ple en el barri. Tal com mencionava el 
delegat a la carta: «Després d’aquests anys la capella continua oberta i amb una activitat viva i 
la Fundació Salut Alta…, donant suport a centenars de nens i  famílies necessitades». 

Retorn de la comunitat Jesuítica  

En la mateixa carta, el provincial va anunciar la bona nova que, de cara als mesos vinents, es 
restablirà la comunitat jesuita del barri de la Salut Alta, la qual fa un any i mig va haver de 
dissoldre’s. «Un motiu d’acció de gràcies i compromís de la companyia de jesús amb el barri i la 
diòcesi», va exposar Puiggròs. Segons es va anunciar es preveu que el retorn serà a partir del 
proper mes de setembre. 

La feligresia va rebre amb goig la notícia. Alguns d’ells recorden encara els inicis de la comunitat 
jesuïta al barri. És el cas de la feligresa que va intervenir, com a testimoni de tots aquests anys. 
Va tenir un especial record per aquelles persones que ja no hi són i que van fer una gran tasca. 

 

 

 



N. 566. 9 de desembre, 2021 HOREB 
 

 

18 

 

LLUÍS AGUSTÍ: “LA FORMACIÓ ÉS UNA EINA DE 
TRANSFORMACIÓ PERSONAL I COL·LECTIVA” 

LLUÍS AGUSTÍ | formacio.urc@confer.es  

Benvolguts lectors de l’HOREB, 

L’Equip de Formació de l’URC-CEVRE (M. Teresa, 
Llorenç, Lluís) presentem la programació 
d’activitats per al curs 2021-2022 referent a  
Formació Inicial i Formació Permanent.  

La formació és una eina de transformació 
personal i col·lectiva. La “forma-acció” ens ha 
d’arribar al cor i moure’ns a l’acció. Davant la 
diversitat d’ofertes formatives, tenim el perill de 
convertir-nos en consumidors de formació. 
Podem saber de  molts temes, que ja està bé, 
però els processos formatius cal que moguin la 
nostra persona i ens ajudin a discernir què vol 
Déu de nosaltres. 

Us oferim un programa senzill  que com podeu 
imaginar no hi és tot. Tenim altres projectes que 
ja us els presentarem més endavant. Per exemple, 
ens agradaria iniciar una formació online pel 
proper curs, realitzar un pelegrinatge a la Cova de 
Manresa amb motiu de l’any ignasià i seguirem 
amb els exercicis espirituals a Montserrat. 

Us animem a participar  en la mesura que pugueu 
i us interessi. Si teniu propostes innovadores o 
temes que poden interessar no dubteu en fer-
nos-ho arribar a formacio.urc@confer.es. Seran 
benvinguts. 

Moltes gràcies per la vostra participació i el nostre 
agraïment a totes les persones que fan possible 
aquest programa. 
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FORMACIÓ INICIAL 

DESEMBRE 2021 

20dl- Final del primer 
trimestre 

GENER 2022  

10dl- Inici del segon 
trimestre. 

MARÇ 2022 

14dl- Final del segon 
trimestre. 

21dl- Inici del tercer 
trimestre. 

26ds-27dg- Recés de 
Quaresma. Pallejà. Rosa 
Masferrer. 

JUNY 2022 

11ds- Sortida cultural-
espiritual a Poblet.Visita 
al Monestir. Eucaristia. 
Vespres. 

13dl- Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

FORMACIÓ PERMAENT 

DESEMBRE 2021  

4ds- Recés Advent. Online  Lluís Serra 

GENER 2022 

15ds- Jornada de Formació: Sinodalitat i Vida 
Religiosa. Tot el dia. Presencial. Salesianes. 
Víctor Codina/Luisa Berzosa 

MARÇ 2022 

12ds- Matí de Formació: Eutanàsia i Final de la 
vida. Matí. Presencial. Salesianes. Margarita 
Bofarull. 

26ds- Recés Quaresma. Online. Lluís Serra. 

ABRIL 2022 

2ds- Pelegrinatge de l’URC a la Cova de 
Manresa. 

30ds- Recés Pasqua. Online. Lluís Serra. 

MAIG 2022 

14 ds - Matí de Formació: Acollir amb esperança 
el futur. Matí. Presencial. Salesianes. Eduard Pini. 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

-Més endavant indicarem les dates. 
 

 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DE VFORMACIÓ  
URC-CEVRE (2021-22) 

URC-CEVRE (2021-22) 

.  

 

*NB. En cas que la COVID impedís fer-ho presencial, ho farem online previ avís. 
*Per les activitats presencials cal respectar les normes sanitàries vigents en especial tenir 
completa la pauta de vacunació.  
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

VIDA RELIGIOSA I SINODALITAT 
 

PAS 1 

Inscripcions: Unió de Religiosos de 
Catalunya. Correu electrònic: 

urc.info@gmail.com Tot indicant el nom 
i cognoms de la persona o persones 

participants i la institució a la que 
pertanyen. 

 

 PAS 2  

Pagament 20 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 
Caixa”IBAN: ES 37 2100 3040 0622 

0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom 
de la persona que s’hi inscriu i al costat 

les lletres BIC 

 

Data: dissabte, 15 de gener, 2022 

Hora: 9.45-13.30 i de 15.15-17.15 

Lloc: Salesianes -Col·legi Santa Dorotea 
(Passeig Sant Joan Bosco, 24 –

Barcelona) 

 

 
 

LUISA BERZOSA 

FILLES DE JESÚS 

 
VÍCTOR CODINA 

JESUÏTES 
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
info@urc.cat 

www.urc.cat 
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