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Missió comboniana a República Centreafricana 

 

 

 

VIURE LA FE ÉS    
COMPARTIR-LA 
César Ruíz | Missioner combonià 

El lema del DOMUND: «No podem deixar 
de parlar del que hem vist i sentit» (Ac 
4,20) és una invitació a donar testimoni 
de la nostra fe als més propers i als més 
llunyans; doncs «Déu vol que tots se 
salvin i arribin al coneixement de la 
veritat» (1Tm 2,4). 

«L'Església existeix per evangelitzar», i el 
Senyor suscita en ella vocacions 
missioneres per anunciar l'Evangeli als 
que encara no el coneixen; doncs tots 
tenen dret a rebre el missatge de la 
salvació per estimar Déu i viure com a fills 
seus. 

Per a nosaltres, els que seguim Jesús en 
la vida religiosa, aquest octubre missioner 
és una ocasió propícia per donar suport a 
l'Església en la seva tasca evangelitzadora 
oferint, en primer, les nostres oracions, i 
també alguna col·laboració econòmica per 
mantenir les missions entre els més 
pobres i abandonats. 

Per acabar el missatge d'aquest any, el 
papa Francesc diu: «Viure la missió és 
aventurar-se a desenvolupar els mateixos 
sentiments de Crist Jesús... Que el seu 
amor de compassió desperti també el 
nostre cor i ens torni a tots deixebles 
missioners». 
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CONEIX ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE LA UNIÓ DE 
RELIGIOSOS 

Continuant amb la intenció d‟apropar els membres de l‟URC als religiosos i religioses, en 
aquest nou número de l‟Horeb,presentem el nou responsable de formació de la Unió de 

Religiosos, Lluís Agustí Parrot. Ens explicara les seves sensacions personals respecte la vida 
religiosa, les seves pors i com creu l‟URCha d‟actuar en el context que avui dia ens envolta.  

Què somies per la vida 
religiosa? 

Una VR arrelada en Jesús al costat 
de la gent i oberta a compartir els 

tresors dels carismes fundacionals, 
que intenti viure de manera 

coherent i amb alegria el seguiment 
de Jesús. Una VR que miri cap a les 

perifèries existenc. 

Què et preocupa? 

La vitalitat personal i de les nostres 
comunitats, l‟acceptació del futur 
amb esperança, el ser capaços de 

viure la comunió entre les diferents 
famílies religioses, el sentit 
d‟Església de les nostres 

institucions, la transparència de la 
nostra vida... 

Quin paper voldria que la 
urc jugués avui? 

M‟agradaria que continués sent un 
espai de comunió fraterna i 

d‟intercanvi, de recolzament, de  

 
LLUÍS AGUSTÍ 

RESPONSABLE DEL SERVEI DE 
FORMACIÓ DE L‟URC (CEVRE) 

MARISTA 

Respectuós, atent a les 
necessitats-detalls, m‟agrada 
llegir, m‟agrada caminar i fer 
silenci per la natura (mirar, 

escoltar, sentir),  la pregunta 
sobre Déu està present en la 

meva vida. 
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diàleg intercongregacional, 
d‟animació en el seguiment de 

Jesús, de  cooperació en la missió, 
de vinculació a l‟Església. 

Per què és important la 
formació a la vida 

religiosa? 

Ens ajuda a trobar-nos amb 
nosaltres mateixos en cada etapa 
de la vida, ens estimula a viure en 
una permanent fidelitat creativa a 
l‟Evangeli i al propi carisma, ens 
aporta llum per interpretar els 
signes dels temps, facilita que 

siguem constructors de fraternitat... 
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400 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT, DEL FUNDADOR 
DE LES RELIGIOSES DE L‟INFANT JESÚS  

 

RELIGIOSES INFANT JESÚS| 27  d‟octubre, 2021 

Aquest octubre l‟Arquebisbe d‟Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, va presidir a l‟Escola Infant Jesús 
de Barcelona, l‟Eucaristia d‟acció de gràcies pels 400 anys del naixement del Beat Nicolau Barré 
(1621-2021), fundador de l‟Institut de les RR. de l‟Infant Jesús, les Dames Negres.. 
Concelebraren amb l‟Arquebisbe, el Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo; el Delegat 
dels Jesuïtes a Catalunya, P. Enric Puiggròs, s.j.; Mn. Josep M. Jubany, Mn. Josep Hortet, entre 
d‟altres. 

Hi van assistir quasi totes les Religioses de l‟Infant Jesús a Catalunya, fundades el 1666 per 
Nicolau Barré i que tenen com a carisma propi l‟educació cristiana de nens i joves. Actualment, 
estan presents a Europa (República Txeca, França, Irlanda, Itàlia, Regne Unit, Espanya), Àfrica 
(Camerun, Nigèria), Àsia (Japó, Malàsia, Singapur, Tailàndia) i Amèrica del Sud (Bolívia, Perú). 

També hi van assistir nombrosos professors i membres de la comunitat educativa, encapçalats 
pel Director General Jesuïtes Sant Gervasi-Escola Infant Jesús, Sr. Francesc Moreno, i antics 
alimnes i pares de l‟Escola, així com persones del Bon Pastor i Port, que van voler-se fer-se 
presents i sumar-se a la festa del IV centenari del Beat Nicolau Barré i que també serví per agrair 
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tot el treball que les Religioses de l‟Infant Jesús van dur a terme a l‟Escola fins el seu traspàs a 
l‟orde dels jesuïtes l‟any 2015. 

Escola, ensenyament i educació 

L‟Eucaristia es va iniciar amb unes paraules de benvinguda de la Gna. Mireia Galobart, 
exprovincial de les Religioses de l‟Infant Jesús i exdirectora de l‟Escola. Va destacar del fundador 
Nicolau Barré la seva actitud sensible a les necessitats dels nens i dones que estaven lluny de la 
cultura i de la formació humana i cristiana +explicava Galobart-. En aquell món de marginació, 
va descobrir en l'escola, l'oportunitat de promoure ensenyament i educació als més 
necessitats mitjançant una nova pedagogia, revolucionària en aquell segle, posant l'alumne al 
centre, respectant i potenciant la seva singularitat i acompanyant-lo en el creixement alhora de la 
imatge de Déu”.  

Religioses cules i actives  

Galobart va explicar com amb aquest propòsit va comptar amb “dones cultes, voluntàries i 
arriscades que trencant esquemes de l'època, obriren una bretxa en la cultura a França, per 
seguir-lo”. “En Nicolau Barré i en aquestes dones trobem el model i els nostres inicis, als quals 
hem donat sempre continuïtat i coherència, adaptant-nos als temps i circumstàncies”, va 
explicar. Va destacar també la influència del Concili Vaticà II i les orientacions dels nostres 
Capítols generals, que les a guiat a una “vida comunitària d‟estil senzill, cordial i encarnat en el 
lloc on vivim, des de les actituds bàsiques de disponibilitat i participació en la vida de les 
persones”. 

Orígens de la congregació 

També en l‟homilia, l‟arquebisbe Vives va destacar la figura del Beat Barré que primer fou frare 
mínim (1621-1686) i docent de teologia al convent de París. Va recordar com 1647, preocupat 
per la manca d'instrucció dels nens pobres, va obrir escoles gratuïtes on els nens poguessin 
aprendre primeres lletres i doctrina religiosa. Començà llavors a cercar que unes mestres 
posteriorment comunitat religiosa s'encarreguessin de la direcció. 

“Barré enviat a Rouen, trobà que el problema de la manca d'educació dels nens era encara major. 
Va resoldre actuar, formant una comunitat dedicada a l'ensenyament. Reuní un grup de joves 
aristòcrates que volien dedicar-s'hi i en 1662 obriren les primeres escoles. El 1666 formà una 
comunitat i els donà la regla del tercer orde dels mínims. Anys més tard, Barré va obrir un 
seminari per a la formació de les germanes, amb seu a la Rue de Saint-Maur de París: per això les 
germanes foren conegudes com a Dames de Saint-Maur.  

La congregació obrí escoles també a París, el Llenguadoc i Aquitània. A mitjan segle xix, sortí de 
França i obrí cases a Malàsia, Singapur i el Japó, a més d'altres llocs d'Europa. El 1860 es van 
establir a Barcelona, on obriren l'Escola Infant Jesús, també coneguda com a Escola de les Dames 



28 d‟octubre. 2021 
HOREB 

563 
 

 

7 

 

Negres. Obtingué l'aprovació pontifícia amb el decret de 21 de novembre de 1866: les 
constitucions foren aprovades en 1892. 

Agraïments 

Mons. Vives va voler agrair el treball de tota la Congregació que des de l‟any 1860 fins al 2015 
va regir l‟Escola situada a l'illa formada pels carrers d'Aribau, Travessera de Gràcia, Alfons XII i 
Avenir de Barcelona. Han estat directores de l'escola Infant Jesús: Pilar Maynar, Asuncion 
Brandoly, Núria Gelpí i Mireia Galobart, totes elles religioses de la Congregació. I des del 2015, 
sota la gestió de Jesuïtes Educació: Joan Blasco, Josep Maria Ramon i des de 2018, l'actual 
director Francesc Moreno. Es va tenir un record especial per a les Germanes ja traspassades. 

Al final de la Missa es van cantar els goigs a Nicolau Barré, i el Bisbe Sergi i els concelebrants 
van dir unes paraules d‟agraïment recordant com ha estat d‟important l‟Escola en les seves 
respectives biografies i en els llocs pastorals on les Religioses han col.laborat: barris d‟El Bon 
Pastor i Port, Bellvitge, Mollet del Vallès, Raval i voluntariat en Centres penitenciaris i pastoral 
obrera. 
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«NO OBLIDIN LA GRÀCIA DELS ORÍGENS… MARIA 
AUXILIADORA LES AJUDARÀ: VOSTÈS SÓN LES 
SEVES FILLES!» 

 

SALESIANS |25 d‟octubre, 2021  

El divendres 22 d‟octubre, el papa Francesc va tornar a manifestar el seu gran afecte cap a 
la Família Salesiana visitant la Casa General de les Filles de Maria Auxiliadora (FMA) a Roma 
per a trobar-se a les religioses que van participar en el XXIV Capítol General de l’Institut FMA. 
 
El Pontífex va exhortar a les germanes a estar en guàrdia contra la mundanitat espiritual, a 
recórrer sempre a la riquesa del carisma, a conrear l‟esperit de família i a ser comunitats 
generadores al servei dels joves i els més pobres. 

Acolliment i afecte salesià 

Amb un prolongat aplaudiment, les capitulars van donar la benvinguda al Pontífex quan va 
entrar a la Sala Capitular. La Mare General, Chiara Cazzuola, va dirigir una cordial salutació al 
Papa, agraint-li la seva presència i expressant-li l‟alegria estar “a casa” amb el Successor de 
Pere: 
«Estem gairebé al final del nostre XXIV Capítol General, en el qual reflexionem sobre el tema 
«Feu el que Ell us digui «(Jn 2,5). Comunitats que generen vida en el sí de la contemporaneïtat”. 
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“Va ser un procés molt exigent i estem segures -va prosseguir la Mare General- que la presència 
de Maria, mare, mestra i auxili poderós ens guia, com ho va fer en aquests 150 anys d‟història de 
l‟Institut FMA. I que ens crida a una regeneració en l‟Esperit Sant que fa que les nostres 
Comunitats Educadores siguin generadores de nova vida”. 

La Mare Cazzuola va precisar que “nosaltres sentim com FMA, el desig d‟una profunda renovació 
vocacional per a realçar l‟alegria i la bellesa de la crida de Déu. La trobada avui, Sant Pare, és per 
a nosaltres, per al nostre Capítol, una invitació a tenir més força vital, més entusiasme, més 
coratge evangèlic per a viure el mandat que l‟Església ens confia”. 

  

Paraules encoratjadores de Francesc 

A continuació, el papa Francesc, amb el seu estil senzill i familiar, va dirigir la seva paraula a les 
capitulars, valorant la centralitat de Maria a la reflexió capitular i les va convidar a fer com ella: 
“Mai apropiar-se d‟alguna cosa per a si mateixes, i indicar sempre a Jesús”. 

Després va encoratjar a continuar donant el servei que realitzen les FMA a tot el món, 
especialment a l‟actual context social multicultural i multirreligios, encara avui marcat per la 
pandèmia. 

Centrant-se a l‟objectiu del Capítol +Despertar la frescor original de la fecunditat vocacional de 
l‟Institut+ el papa Francesc va il·lustrar els desafiaments i la bellesa de la vida consagrada, sense 
negar «les fragilitats i penúries presents en les comunitats», però al mateix temps emfatitzant la 
possibilitat de viure precisament dins d‟elles “un kairós, un moment propici per a anar a les arrels 
carismàtiques”. 

El Sant Pare va recordar els perills de la «mundanitat espiritual», aquesta actitud subtil i 
perniciosa que, sense generar escàndols evidents, acaba tancant horitzons i llevant la pau; i va 
indicar com a sortida el retorn i la renovació del carisma que «és una realitat viva, no una relíquia 
embalsamada» (…) És la creativitat la que dóna fidelitat al carisma. Aquest és el camí de l‟Església 
que ens han mostrat els Sants Papes del Concili i després del Concili”. 

Per això, també va destacar la necessitat de fer créixer comunitats entreteixides amb relacions 
intergeneracionals, interculturals, fraternes i cordials. “Per a això, poden inspirar-se en l‟esperit 
de família que va caracteritzar a la primera comunitat de Mornese”; i va indicar l‟exemple de les 
«primeres Filles de Maria Auxiliadora» i els primers salesians compromesos en els suburbis de les 
metròpolis d‟Amèrica Llatina. “Quan van arribar a Buenos Aires, aquesta és la bellesa dels 
primers salesians, no es van anar als barris burgesos, no, van anar a buscar a les fronteres… Què 
atreu a una vocació? La santedat, el zel” va asseverar. 

Concloent, va convidar novament a conrear la tendresa i la proximitat cap als joves, va parlar de 
l‟oportunitat de renovació que constitueix el 150 aniversari de la fundació de l‟Institut i va 
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concloure: «No s‟oblidin de la gràcia dels orígens, la humilitat i la petitesa dels inicis que van fer 
transparent l‟acció de Déu a la vida i en el missatge dels qui, plens d‟estupor, van iniciar aquest 
camí. Maria Auxiliadora les ajudarà: vostès són les seves filles!”. 

Clausura del Capítol amb el Rector Major 

El diumenge 24 d‟octubre, les Salesianes van concloure el seu XXIV Capítol General a la seva 
Casa General, que va començar l‟11 de setembre de 2021. Durant els 44 dies d‟escolta, oració, 
diàleg i discerniment, les 172 capitulars van escollir com a nova Mare General, a la Mare Chiara 
Cazzuola, a les seves germanes que l‟acompanyaran en el Consell General, i van reflexionar 
juntes sobre com ser «Comunitats que generen vida en el cor de la contemporaneïtat». 

Al final del matí d‟aquest diumenge, don Ángel Fernández Artime, X Successor de Don Bosco, va 
presidir la solemne Eucaristia de clausura del CG XXIV. A la introducció es va recordar a través 
de signes i gestos, la història de les Noces de Caná, icona que va acompanyar l‟esdeveniment 
capitular des de la seva preparació i que ara continua sent un fil conductor del Document 
Capitular. 

Després, en la seva homilia, el Rector Major, dirigint-se a les capitulars, va expressar: “Heu viscut 
un temps abundant d‟Esperit Sant i de Gràcia, un enriquiment personal, de profundes 
conviccions que ara es converteix en un compromís de tots per a compartir i testimoniar. En ser 
fidels al carisma salesià esteu cridades a ser vida per a molts, llum en la missió entre els més 
pobres, carícia de Déu per als més llunyans i necessitats d‟humanitat i de proximitat. El Capítol 
comença ara, continuarem caminant junts col·laborant amb la creativitat de l‟Esperit Sant en la 
missió educativa salesiana”. 

Amb l‟Eucaristia, les paraules finals de la Mare General i les tasques del Secretariat, es va 
concloure el XXIV Capítol General. 
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MONTSERRAT ACULL LA XI TROBADA IBÉRICA DE 
SUPERIORS I SUPERIORES BENEDICTINS 

 

ESGLÉSIA BARCELONA| 25 d‟octubre, 2021 

Les verges consagrades de les diòcesis de Catalunya i de les Illes Balears s’han reunit aquest 
dissabte 23 d’octubre al Centre Salesià Martí Codolar, acompanyades pel Delegat Episcopal de 
Vida Consagrada de Barcelona, P. Joan Josep Moré. També s‟hi ha fet present, com és habitual 
en aquestes trobades, el bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell, referent de l‟Ordo Virginum a 
Barcelona. 

Compartir l‟experiència de vida consagrada 

Les trobades interdiocesanes es celebren tres cops l‟any amb l‟objectiu de compartir l‟experiència 
de vida consagrada a les diverses diòcesis, estrènyer els lligams entre les participants, pregar 
plegades, celebrar l‟eucaristia, i aprofundir en diversos temes de formació permanent. Aquests 
darrers dos anys han estat treballant el tema dels sagraments; concretament, en aquesta ocasió 
han comptat amb la formació que ha impartit el P. Joan Josep sobre el sagrament de la unció dels 
malalts, qüestió especialment interessant per a les verges consagrades, ja que un bon nombre 
d‟elles treballa en la cura de persones malaltes o ancianes, directament o indirecta, sigui en el 
marc de la seva acció apostòlica o bé professionalment parlant. 

Sinodalitat 

Les reunions interdiocesanes de les verges consagrades, a més d’ajudar a cadascuna de les 
participants a aprofundir en la seva vocació, són una magnífica ocasió per posar en pràctica la 

https://marti-codolar.net/ca/marti-codolar/
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sinodalitat que ens proposa en els nostres dies l’Església, a través de la crida que el Sant Pare 
ens adreça a fer camí tots plegats. 

Orde de les Verges 

L‟Orde de les Verges és possiblement la forma de vida consagrada més antiga que existeix en 
l‟Església, recuperada després del Concili Vaticà II. L‟any 2018 es va publicar la instrucció 
Ecclesiae Sponsae Imago sobre l‟Orde de les Verges, elaborada per la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, i aprovada pel Papa Francesc, 
per tal d‟oferir indicacions clares que orientin els Bisbes diocesans respecte a les peculiaritats de 
l‟Ordo Virginum. El maig de 2020 es va celebrar el cinquantenari de la promulgació del Ritual de 
la consagració de verges, renovat per mandat de Pau VI el 1970. La primera consagració a 
Catalunya es va celebrar l‟any 2000, a Barcelona, on actualment  ja són 12 les consagrades. 
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ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA APOSTÒLICA DE 
CATALUNYA A MANRESA 

 

JESUÏTES CATALUNYA| 25  d‟octubre, 2021 

El cap de setmana del 23 i 24 d‟octubre ha tingut lloc al Centre d‟Espiritualitat Cova Sant Ignasi 
de Manresa, la primera assemblea de la Plataforma Apostòlica de Catalunya de la Companyia de 
Jesús. 

Ha comptat amb la participació de 45 persones, jesuïtes, laics i laiques, aproximadament la 
meitat membres del Consell de la Plataforma -que aplega superiors i responsables d‟institucions-
, i l‟altra meitat convocades per garantir una àmplia presència d‟àmbits i de generacions diverses. 

Al llarg del cap de setmana s‟ha treballat a partir de les Preferències Apostòliques Universals 
(PAU) de la Companyia de Jesús, per tal de fer-ne una lectura i aprofundiment des de la nostra 
realitat que ajudi a anar articulant un projecte apostòlic de Plataforma, que concreti en el nostre 
territori el projecte de Província.  

De la reflexió a partir de les Preferències Apostòliques Universals en van sortir subratllats 
interessants. Es van assenyalar febleses o riscos, però sobretot es van recollir idees i propostes 
que poden anar marcant un camí. Del treball amb els joves, per exemple, en sortia la necessitat 
de fer-los protagonistes i corresponsables de les activitats, no només receptors. També es va 
parlar de creativitat i diversitat en la manera d‟oferir els Exercicis Espirituals. De la preferència 
apostòlica que ens convida a caminar amb els exclosos es va dir que “forma part de la nostra raó 
de ser”, per la qual cosa, és imprescindible que es treballi des de totes les nostres institucions i 

https://www.jesuits.global/es/uap/introduccion/
https://www.jesuits.global/es/uap/introduccion/
https://www.jesuits.global/es/uap/introduccion/
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comunitats, com ja s‟està fent amb diverses experiències, i no reservant-la només a les entitats 
del sector social. En la mateixa línia, en la cura de la casa comuna i el treball per l‟ecologia 
integral, sortia també la transversalitat d‟aquesta qüestió i la necessitat de formació que faci 
possible una veritable conversió ecològica. 

A banda del contingut, la trobada ha estat una experiència de cohesió de la pròpia plataforma, 
que s‟ha viscut amb ganes d‟escoltar i compartir, de buscar complicitat en els altres. També amb 
agraïment per sentir-se part d‟aquest recorregut que compta amb una història i una tradició, i 
alhora que s‟impulsa cap endavant amb un fort accent en el treball transversal i intersectorial. 
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MONTSERRAT ACULL LA XI TROBADA IBÈRICA DE 
SUPERIORS I SUPERIORES BENEDICTINS 

 

URC | 25 d‟octubre, 2021 

El monestir de Santa Maria de Montserrat ha acollit + del 19 al 23 d‟octubre- la XI Trobada 
Ibérica d‟Abats i Abadeses benedictins, que comprèn les comunitats benedictines d‟Espanya i 
Portugal. Al voltant d‟una trentena de benedictins i benedictines, entre abats i abadesses, 
superiors i superiores, priors i priores, s‟han reunit durant tres dies, dedicats a compartir formació 
i a establir vincles de fraternitat entre les diferents comunitats. Han participat el nou pare Abat 
Manel Gasch, acompanyat del seu predecessor, P. Josep Maria Soler. Del Monestir de Sant Benet 
de Montserrat, l‟abadessa M. del Mar Albajar, del Monestir de Sant Daniel de Girona, la priora 
Asumpció Piferrer i de Sant Pere de les Puel·les, l‟abadessa M. Esperança Atarés. 

Sessions de formació 

La trobada va comptar amb dues sessions de formació per aprofundir en el context i realitat que 
envolta les comunitats. En la primera sessió, el jesuïta Diego Molina va tractar la situació del 
monacat en el context actual, repassant els reptes d‟avui. 

Molina va destacar la situació de precarietat actual, així com, el desafiament de les comunitats 
per mantenir l‟equilibri sabent adaptar-se a l‟actualitat del moment, en contrast amb la proposta 
monàstica. Va senyalar la necessitat de formar-se i d‟actualitzar-se constantment, amb el 
dinamisme de mantenir la identitat benedictina com a proposta pel món. 
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En la segona sessió el religiós camil, José Carlos Bermejo, va tractar la psicologia de 
l‟envelliment i del sofriment des d‟una clau més teològica, concebuda enmig del context actual. 

Nous horitzons 

“Nivell formació obre horitzons i ens actualitza en temes que ens afecten tant als superiors com a 
la comunitat”. Així ho afirma l‟abadessa de Sant Benet, M. del Mar Albàjar que destaca els fruits 
d‟aquesta trobada que possibilita l‟intercanvi d‟experiències comunitàries i de servei i per 
aprofundir en els vincles entre benedictins i benedictines”.  En aquest sentit, assegura com per 
als superiors és, alhora, “un bon entorn per compartir els reptes de ser superiores en comunitats 
més afeblides i en un entorn complex”. 

Força per continuar amb sent “llevat” 

D‟altra banda, Albajar destaca com aquesta convivència els fa més conscients de la “xarxa 
monàstica existent”. “Tots els que seguim aquest camí que no ens veiem, però hi som, i coincidir i 
veure‟ns fa més evident el sentiment de comunitat entre nosaltres, reforça dóna empenta per 
continuar el camí”, exposa.  “Ens dona força per continuar sent el llevat enmig del món, que vol 
mantenir viu el regne que Crist proposava, amb el to benedictí que és l’acollida i la pregària”, 
afegeix. 

Durant la trobada s‟ha fet una visita cultural i espiritual a la Casa d‟Espiritualitat de Manresa, on 
van aprofitar l‟ocasió per contemplar les pintures de Rupnik exposades amb motiu del cinquè 
centenari. Van finalitzar la trobada al Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
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DIA DEL DOMUND, JORNADA MUNDIAL DE LA 
PROPAGACIÓ DE LA FE. 

 

DELEGATS DE MISSIONS DE CATALUNYA |24 d‟octubre, 2021  

El diumenge d‟aquesta semana, 24 d’octubre, celebrem la Diada del DOMUND, Jornada 
Mundial de la Propagació de la Fe. 

El lema d‟enguany és: «Explica el que has vist i sentit.» 

Per poder obrir el nostre cor i explicar el que hem vist i sentit, necessitem haver viscut 
intensament la proximitat i la intimitat amb Déu. La seva Paraula en l‟Evangeli, la pregària i, 
sobretot l‟Eucaristia, ens ompliran d‟Ell i aleshores la nostra visió i oïda seran molt diferents. 

La fe en Déu, encarnat en la persona de Jesús, ens dona la plenitud de la Vida i en ella recolzem 
la nostra esperança. Aquesta fe, que hem rebut gratuïtament, hauria de vessar del nostre cor i 
escampar-se per tot el món, com un doll d‟aigua fresca i cristal·lina. 

Sabem molt bé que tots som missioners, des del nostre baptisme, i per donar compliment a 
l‟exigència que comporta, hem de veure i sentir les veus del món amb els ulls de Déu. 

Per això, avui recordem *de manera molt especial* els nostres germans missioners i 
missioneres, que escampats pel món van sentir un dia la crida del Senyor. Amb la seva resposta 
generosa, ho van deixar tot per anar a països llunyans a escampar la Bona Notícia de l‟Evangeli. 
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Els que els escoltin trobaran la gran joia de sentir-se fills de Déu, que ens estima a cadascú i que 
ens ha fet hereus del seu Regne etern. 

Tampoc podem oblidar el treball que fan els missioners en bé de les persones d‟aquests països, 
perquè puguin tenir una vida millor i més digna. 

En el nostre món veiem i sentim les veus dels que reclamen el pa material, perquè tenen fam; 
però també molts reclamen el pa espiritual de l‟estimació, el respecte i la germanor entre tots. En 
definitiva, el pa de la Vida, que sols es troba en Déu. 

La Diada del DOMUND ens brinda, doncs, l‟oportunitat d‟acostar-nos als missioners i 
missioneres amb el nostre recolzament, pregària i almoina generosa, escoltant el clam de les 
terres de missió. Jesús ens ho va dir ben clar: «Tot el que feu a un d‟aquests més petits, m‟ho feu 
a mi.» 

Què farem?… Pensem-hi i siguem generosos!… 
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HOMENATGE DE PUIGCERDÀ A VEDRUNA 

 

BISBAT D‟URGELL| 22 d‟octubre,2021 

El dia 15 d‟octubre, al Casino Ceretà de la Vila de Puigcerdà (Cerdanya), va tenir lloc l‟acte 
solemne d‟homenatge a les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna (fundades per Sta. 
Joaquima Vedruna) de Puigcerdà. Després de 167 anys de presència ininterrompuda a la Vila, es 
veuen urgides per edat i pandèmia a clausurar la Comunitat religiosa però mantindran la 
titularitat del Col·legi de l‟Escola Vedruna de Puigcerdà. 

L‟Acte fou presidit per l‟Il·lm. Sr. Alcalde de la Vila de Puigcerdà, Albert Piñeira; l‟Arquebisbe 
d‟Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; la Gna. M. Dolors Sitjes, Provincial per a Europa; la Gna. 
Montserrat Espinalt, Presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació; la Directora General 
de l‟Escola Vedruna de Puigcerdà, Sra. Anna Camps i l‟Adjunt a Direcció, Sr. Àngel Maurell. I va 
comptar amb la presència de nombroses Germanes Vedrunes de Catalunya així com professors, 
amics i famílies vinculades a l‟Escola Vedruna de Puigcerdà, així com del Delegat d‟ensenyament 
del Bisbat d‟Urgell, Mn. Pepe Chisvert i dels Mossèns de la Vila de Puigcerdà.Particularment 
significativa fou la presència de les 3 religioses que fins a darrers d‟agost formaven la Comunitat 
de Puigcerdà: les Germanes Maria Viñas, Maria Montgrony Viñas i Conxita Segalà.El Sr. 
Arquebisbe en les seves paraules va agrair la presència de la Comunitat Vedruna a Puigcerdà 
durant tants anys i va subratllar el valor de la vida consagrada i religiosa per al nostre món amb 
la seva presència, pregària, testimoni i intercessió, més enllà del seu servei actiu en la pastoral o 
l‟educació. Va destacar el valor de l‟obra educativa cristiana de l‟Escola que demanà que es pugui 
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mantenir ben viva amb la valuosa col·laboració de la comunitat de professors i els pares dels 
alumnes, en estreta cooperació amb la Parròquia. 
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«LA MISIÓN PRINCIPAL DE CIJ ES CONTRIBUIR AL 
VÍNCULO ENTRE LA FE Y LA VIDA» 

ESGLÉSIA BARCELONA | 22  d‟octubre, 2021 
 

El teòleg i economista José Ignacio 
García, sj, amb una trajectòria molt vinculada 
a l‟acció social i el compromís per la justícia, ja 
sigui des de la recerca, la reflexió o l‟acció 
directa, és el nou director de Cristianisme i 
Justícia (CiJ), que aspira a mantenir 
“l‟excel·lent activitat desenvolupada” pel seu 
predecessor, Xavier Casanovas. 

Quin és el paper de CiJ davant els reptes 
actuals? 

La missió principal de CiJ és contribuir a 
mantenir el vincle entre la fe i la vida. Per als 
creients sempre existeix la temptació de 
buscar refugi i apartar-nos de la realitat. I a la 
realitat se la pot mirar de maneres molt 
diferents: ideològiques, interessades, 
mandroses… El nostre desig és mirar aquest 
món com el veuen –i el pateixen- els pobres 
i els exclosos. És una manera de mirar que 
aprenem de Jesús en l‟Evangeli, que ens 
espanta perquè posa en qüestió moltes coses 
que donem per suposades. 

Com podem prendre més partit i implicar-nos 
més? 

Òbviament, la mirada no canvia el món, però 
és imprescindible perquè els canvis que 
promovem estiguin en sintonia amb els valors 
que descobrim en l‟Evangeli. A partir d‟aquí, 
crec que el repte rau a trobar la coherència 
entre la nostra fe i les opcions que anem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.cristianismeijusticia.net/
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prenent a la vida. 

Què destaca de la programació d‟aquest 
curs? 

Enguany celebrem els 500 anys de la 
conversió de Sant Ignasi, una invitació a 
tornar sobre aquest procés tan personal com 
és la conversió. “De la ferida al cor del món” 
és el títol del curs, que busca mostrar les 
connexions entre la llibertat de les persones, i 
la seva passió per Déu, quan decideixen 
sobre les seves vides; i les implicacions, 
comunitàries i socials, que tenen aquestes 
decisions que anomenem conversió. 
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TXAD: JOVES REFUGIATS SUPEREN OBSTACLES 
PER A L‟EDUCACIÓ SUPERIOR 

 

SERVEI JESUÏTA A REFUGIATS| 21 d‟octubre, 2021 

Al Txad, el Servei Jesuïta a Refugiats (JRS) col·labora amb l‟ACNUR com a part del programa de 
beques DAFI (Iniciativa Acadèmica Alemanya Albert Einstein per a Refugiats), que ofereix als 
estudiants refugiats i retornats qualificats la possibilitat d‟obtenir un títol universitari. 

En el curs acadèmic 2020-2021, 36 estudiants refugiats de Sudan i de la República 
Centreafricana (RCA), entre ells 12 noies, van obtenir el seu primer títol de grau en universitats i 
instituts de Txad. 

Alguns dels graduats en Ciències de l‟Educació comparteixen la seva experiència i els seus 
somnis per al futur. 

Marcel 

L‟elecció de matricular-me en Ciències de l‟Educació no va ser casual. Des que era a l‟escola 
primària em vaig quedar impressionat pels meus professors, que em van ensenyar bé; més 
encara quan veig que el desenvolupament de tots els països no pot donar-se sense l‟educació. 
M‟agradaria ser professor per a ajudar a les generacions més joves. 

El dia que em van seleccionar [per a la beca DAFI], em vaig sentir molt feliç; encara estava en 
l‟institut i pensava que no aniria a la universitat. 

https://www.acnur.org/es-es/programa-dafi.html
https://www.acnur.org/es-es/programa-dafi.html
https://www.acnur.org/es-es/programa-dafi.html
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Alfred 

Vaig triar aquesta carrera per a poder ajudar als que vindran després de mi perquè em van 
inspirar els meus professors. També vull ser administrador per a resoldre els problemes del 
sistema educatiu del meu país. 

El desenvolupament d‟un país passa per l‟educació i gràcies a ella he arribat a ser el que sóc avui. 

Abraham 

La guerra a la República Centreafricana em va motivar a estudiar Ciències de l‟Educació, ja que 
els meus compatriotes no tenien accés a l‟educació. 

Diuen que l‟educació pot canviar la vida d‟una persona. Pots ajudar la comunitat i a les seves 
famílies a superar la pobresa, com jo, que sóc orfe de pare i mare i que gràcies a l‟educació no 
dependré de ningú en el futur. Rebre educació significa ser autònoms, ser independents per a 
fer-se càrrec d‟un mateix i també per a ser útil per a la societat. 
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TRES FRARES RELATEN EL SEU CONFINAMENT AL 

CONVENT DE SABADELL 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 20 d‟octubre 2021 

El dia 15 d‟octubre, al Casino Ceretà de la Vila de Puigcerdà (Cerdanya), va tenir lloc l‟acte 
solemne d‟homenatge a les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna (fundades per Sta. 
Joaquima Vedruna) de Puigcerdà. Després de 167 anys de presència ininterrompuda a la Vila, es 
veuen urgides per edat i pandèmia a clausurar la Comunitat religiosa però mantindran la 
titularitat del Col·legi de l‟Escola Vedruna de Puigcerdà. 

L‟Acte fou presidit per l‟Il·lm. Sr. Alcalde de la Vila de Puigcerdà, Albert Piñeira; l‟Arquebisbe 
d‟Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; la Gna. M. Dolors Sitjes, Provincial per a Europa; la Gna. 
Montserrat Espinalt, Presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació; la Directora General 
de l‟Escola Vedruna de Puigcerdà, Sra. Anna Camps i l‟Adjunt a Direcció, Sr. Àngel Maurell. I va 
comptar amb la presència de nombroses Germanes Vedrunes de Catalunya així com professors, 
amics i famílies vinculades a l‟Escola Vedruna de Puigcerdà, així com del Delegat d‟ensenyament 
del Bisbat d‟Urgell, Mn. Pepe Chisvert i dels Mossèns de la Vila de Puigcerdà. 
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Particularment significativa fou la presència de les 3 religioses que fins a darrers d‟agost 
formaven la Comunitat de Puigcerdà: les Germanes Maria Viñas, Maria Montgrony Viñas i 
Conxita Segalà. 

El Sr. Arquebisbe en les seves paraules va agrair la presència de la Comunitat Vedruna a 
Puigcerdà durant tants anys i va subratllar el valor de la vida consagrada i religiosa per al nostre 
món amb la seva presència, pregària, testimoni i intercessió, més enllà del seu servei actiu en la 
pastoral o l‟educació. Va destacar el valor de l‟obra educativa cristiana de l‟Escola que demanà 
que es pugui mantenir ben viva amb la valuosa col·laboració de la comunitat de professors i els 
pares dels alumnes, en estreta cooperació amb la Parròquia. 
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VATTAMATTAM FA UNA CRIDA A DONAR 
TESTIMONI DE L‟ALEGRIA DE L‟EVANGELI AL MÓN 
D‟AVUI 

CLARETIANS | 25 d‟octubre, 2021 

El superior general dels missioners claretians, el 
pare Mathew Vattamattam, ha fet públic el seu 
missatge amb motiu de la festa de sant Antoni 
Maria Claret, fundador de la congregació dels 
claretians. Una festivitat que ha tingut lloc el 24 
d‟octubre. 

En el seu text, Vattamattam destaca la figura 
del pare Claret i els reptes als quals es va 
sotmetre com un exemple per la congregació. 
“En la societat convulsa del seu temps, el pare 
Claret va saber ancorar-se a Crist i portar a 
terme amb audàcia la missió que se li havia 
encomanat”, diu. 

El superior general remarca els reptes de la 
congregació que cal afrontar en “aquesta època 
de canvis”. Uns reptes que, per a Vattamattam, 
s‟han d‟afrontar estant “arrelats a Crist per 
donar els fruits de l‟esperit en l‟Església i en el 
món”. 

També convida a ser promotors de vocacions 
“irradiant l‟alegria de seguir a Crist d‟una 
manera única”. En aquest sentit, fa una crida a 
la Família Claretiana per “donar testimoni de 
l‟alegria de l‟evangeli en el món d‟avui”. 

En el missatge pel dia del fundador, 
Vattamattam expressa el record pels 51 
missioners claretians que han mort en el darrer 
any. Agraeix la seva gratitud i les seves vides i 
assegura que “la mort de tants missioners 
claretians en la nostra petita congregació ens 

 

 

 

https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/10/Fiesta-de-san-Antonio-Maria-Claret-2021-SP-ESP.pdf
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convida a resar i treballar per les noves 
vocacions”. 

Vattamattam també fa referència a la pandèmia 
i a la „nova normalitat‟. Una situació que s‟ha de 
viure “amb les lliçons apreses de l‟experiència 
viscuda”. Per Vattamttam, “hem d‟acollir la 
„nova normalitat‟ profundament arrelats a Jesús 
i audaços en la nostra vida i missió”. “No 
permetem que la pandèmia ens robi el nostre 
entusiasme missioner”, demana el superior 
general. 

Trobada a Vic aquest octubre 

Precisament Mathew Vattamattam es troba a 
Vic des del 17 d‟octubre. Hi estarà dues 
setmanes juntament amb tot el govern general 
de la congregació. En el període post+capitular 
“volem inspirar-nos en l‟esperit del nostre 
fundador per caminar cap a la realització del 
somni que el Senyor ens convida a teixir junts”, 
explica el superior general. 
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LA BEATIFICACIÓ CAPUTXINS A MANRESA ESTARÀ 

OBERTA A TOTHOM 

 

FRANCISCANS CAPUTXINS/BISBAT DE VIC | 21 d‟octubre, 2021 

El Bisbat de Vic i els Caputxins de Catalunya i Balears estan difonent un breu vídeo per a 
convidar a tothom a participar en la celebració de la beatificació dels tres màrtirs caputxins, que 
es farà a la Seu de Manresa el dissabte 6 de novembre a les 11 del matí,en un acte obert a 
tothom. La celebració, presidida pel Cardenal Prefecte de la Congregació per a les Causes dels 
Sants, Mons. Marcello Semeraro i concelebrada per diversos bisbes, sacerdots i frares caputxins, 
estarà oberta a tots els fidels i amb aquest vídeo se‟ls convida a participar- hi. El vídeo es difon a 
les xarxes socials i a través de WhatsApp. 

Celebració a Manresa 

La basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa té una capacitat per a 1.000 persones i s‟hi 
podrà accedir sense invitació fins que es completi l‟aforament. Seran presents a la beatificació 
veïns de les poblacions d‟origen, familiars dels nous beats i fidels en general. A partir de les 
10:00, s‟obriran les portes del Portal de Santa Maria per a l‟accés lliure. Dins del temple se 
seguiran les mesures de prevenció sanitària habituals en actes públics, com l‟administració de gel 
hidroalcohòlic a l‟entrada o l‟ús de mascaretes. 

https://www.bisbatvic.org/ca
https://caputxins.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=uktVu8p_TsQ
https://www.youtube.com/watch?v=uktVu8p_TsQ
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Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de 
Barcelona són els tres frares caputxins assassinats a Manresa l‟any 1936, per la seva condició 
religiosa, que seran beatificats. Beat vol dir en llatí “feliç”, “benaurat”. L‟Església, en declarar una 
persona com a beata, reconeix en ella +de manera oficial+ un model de vida i algú a qui acudir 
perquè intercedeixi davant Déu i en permet el culte públic. Quan la devoció a un beat s‟estén més 
enllà de l‟àmbit local, en la majoria dels casos, es procedeix a l‟inici del procés de canonització, 
per a declarar-lo sant. 

Primera beatificació que es fa a Manresa 

 El procés de beatificació d‟aquests tres màrtirs caputxins es va iniciar a la diòcesi de Vic el 1955; 
fou tramès a Roma l‟any 1962 i fou prosseguit i completat entre els anys 1997 i 2005. Finalment, 
el 24 de gener del 2020 el papa Francesc va aprovar de manera oficial la seva beatificació i, ara, 
es farà la celebració que es va haver d‟anular per la situació de pandèmia la passada tardor. És la 
primera beatificació que es fa al bisbat de Vic i a Manresa des de que el papa Benet XVI va 
traslladar aquestes cerimònies, que es feien a Roma, a les diòcesis per tal d‟apropar el testimoni 
dels beatificats a l‟Església local. 

Fra Benet de Santa Coloma de Gramenet és el nom de religiós de Josep Domènech i Bonet, 
nascut a Santa Coloma de Gramenet el 1892. Fundador dels “Amics del cant gregorià” i mestre 
de novicis a Manresa. Fou un caputxí modèlic, de tarannà ascètic, i un exemple de vida 
consagrada, que sabia exigir +amb fermesa i dolcesa+ als seus novicis el seu progrés espiritual. 
Fra Benet fou detingut el 6 d‟agost del 1936 per uns milicians que l‟escarniren i el torturaren i, 
finalment, l‟assassinaren el dia 7 d‟agost d‟aquest mateix any. 

Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles és el nom de religiós de Joan Romeu i Canadell, 
nascut a Sant Pere de Riudebitlles el 1882. Mogut per uns forts ideals missioners, el 1917 fou 
enviat a l‟Amèrica Central on, durant 17 anys, treballà pastoralment a Cartago (Costa Rica) i a 
Managua (Nicaragua). Després d‟un apostolat molt intens, el 1930 retornà a Catalunya força 
malalt i visqué la darrera etapa de la seva vida al convent de Manresa, agraciat amb una fama de 
religiós bo i exemplar, observant i molt sacrificat. En esclatar la revolta, fou identificat i detingut 
com a eclesiàstic a casa d‟uns parents, on havia estat acollit, i +confessant la seva condició 
religiosa+ fou assassinat el 27 de juliol de 1936. 

Fra Josep Oriol de Barcelona és el nom de religiós de Jaume Barjau Martí, nascut a Barcelona el 
1891. El Pare Josep Oriol s‟ordenà sacerdot el 1915 i es dedicà a la predicació, atenció al 
confessionari, direcció espiritual i, també, a la recerca històrica. Preparà l‟edició del Chorale 
Psalterium, obra monumental que rebé els elogis del papa Pius XI. El P. Oriol i el reverend Pere 
Vintró foren els primers en morir assassinats a Manresa per la seva condició religiosa el dia 24 de 
juliol del 1936. El P. Oriol havia trobat refugi en una casa veïna al convent, celebrava 
clandestinament la Santa Missa i també visitava fidels a qui administrava clandestinament els 
sagraments. Fou en una d‟aquestes perilloses sortides que fou descobert i detingut. Després de 
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manifestar-se religiós, va ser insultat i assotat mentre ell perdonava els seus botxins. Finalment, 
fou assassinat als afores de Manresa. 

Frares caputxins 

Els frares caputxins són una branca de l‟Orde Franciscà, fundat per sant Francesc d‟Assís a Itàlia 
en el segle XIII. Sant Francesc volia viure seguint l‟evangeli de Jesús, en pobresa i fraternitat. Els 
caputxins són presents a Catalunya des de 1578. Han tingut convent a Manresa entre 1582 i 
2007, amb els parèntesis forçosos de l‟exclaustració al s. XIX i la guerra civil. 

 

VÍDEO DE CONVOCATÒRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rhHhav4IvM
https://www.youtube.com/watch?v=7rhHhav4IvM
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TROBADA DEL GRUP ANAWIN 

 

ANAWIM |21 d‟octubre, 2021  

El dia 18 d‟octubre de 2021 ens hem reunit per primera vegada desprès de la pandèmia el grup 
ANAWIM que, com sabeu, està format per totes les M. Generals, provincials o delegades 
permanents de les congregacions religioses femenines de Catalunya.Ens hem fet presents 13 
religioses a la Casa d‟Espiritualitat Ignasiana de Manresa (Jesuïtes), en el 500 l‟Anys de l‟arribada 
d‟Ignasi de Loiola a Manresa. L‟experiència ha sigut d‟una molt bona acollida. 

Una pregària i la presentació de les participants i de les nostres congregacions, abans de gaudir 
de la contemplació dels mosaics de Marko Rupnik SJ que representen tot el camí del Exercicis 
Espirituals de sant Ignasi amb una magnífica expressió religiosa comentada i presentada amb tot 
detall pel P. Lluis Magrinyà, SJ al qui agraïm molt la qualitat de la seva explicació tan propera i 
profunda. 

També hem tingut un moment per expressar, amb un senzill detall, fet pels homes de l‟Obra 
Social santa Lluïsa  de Marillac de Barcelona, en nom de l‟URC, l‟agraïment a les dues germanes 
que han acabat el seu servei a la Junta de l‟URC: M. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep de 
Girona i Mercè Arimany, germana Hospitalària de la Santa Creu. Han deixat el llistó molt alt per 
la junta que ara continua. 

Després de compartir el dinar hem dedicat un temps breu a programar la propera trobada que si 
Déu vol serà el dia 16 de maig a Valldoreix, a la casa de les Missioneres del Sagrat Cor. Han 
sortit possibles temes de diàleg que ens ajudaran a compartir la vida  i les inquietuds de cada 
situació, cosa que valorem com a positiva i necessària. 
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UN MURAL HOMENATJA LES PRIMERES MONGES 
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 

CATALUNYA RELIGIÓ| 19 d‟octubre, 2021  

Emma, Adelaida, Ranlo, Fredeburga i Ingilberga. Cinc dones que als segles IX i X van regir el 
destí d‟un dels primers monestirs benedictins de Catalunya, són recordades en el mural ceràmic 
que aquest dissabte s‟ha inaugurat al poble que encara en preserva el record en el seu nom: Sant 
Joan de les Abadesses. La realització d‟aquest mural és la culminació d‟un procés que va 
començar l‟octubre de 2017, l‟any en què es complien mil anys de l‟extinció del monestir, amb 
una jornada d‟estudis sobre el cenobi, sobre el monacat femení a l‟Edat Mitjana i, en general, 
sobre el paper de la dona en aquesta època. La jornada ha comptat amb la participació de 
destacats especialistes, i les conclusions s‟han publicat posteriorment en un llibre. 

Del contacte entre l‟Ajuntament  i la Federació Catalana de Monges Benedictines va sorgir la idea 
de perpetuar el record de les monges a Sant Joan d‟una manera pública i a l‟abast de tothom a 
través del mural, que s‟ha situat en un lloc històric significatiu: una de les façanes del Palau de 
l‟Abadia, al carrer del bisbe Soler, molt a prop del monestir i davant de les restes de la capella de 
Sant Miquel, l‟antiga infermeria del monestir. La realització ha estat a càrrec del taller de 
ceràmica de Sant Benet de Montserrat, amb el disseny de la germana Maria Regina Goberna. La 
pandèmia n‟ha endarrerit la inauguració fins ara. 

Ella mateixa ha estat l‟encarregada d‟explicar el mural davant dels assistents. Les figures de les 
cinc abadesses hi apareixen, cada una amb un lema que identifica el seu govern escrit en el nus 
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del bàcul: “Abbà Mare” per a Emma, “Escolta filla” per a Adelaida, “Jo soc el Bon Pastor” per a 
Ranlo, “Sempre a punt de servir” per a Fredeburga i “Cerca la Pau” per a Ingilberga. De l‟any 898 
al 1017, cinc dones que van aixecar una comunitat i que, al mateix temps, van construir país. Al 
seu costat, les ceramistes de Sant Benet han volgut fer-hi constar també el nom d‟altres monges 
que consten en documents de l‟època: Quíxol, Riquilda, Enquila, Caríssima, Elo, Gurgúria i 
Letgarda. Un testimoni de què no només els noms més destacats construeixen la història: “La 
comunitat la formen totes, les abadesses i les monges”, ha dit Regina Goberna en l‟acte 
d‟inauguració. 

El mural el formen 207 rajoles cuites a 960º de temperatura amb aplicacions de relleus de gres 
cuits a 1.245º, utilitzant els amplis coneixements tècnics adquirits pel taller en més de mig segle 
d‟història, durant el qual s‟ha fet un lloc destacat en el món de la ceràmica catalana 
contemporània. L‟acte ha acabat amb la intervenció de l‟abadessa de Sant Benet de 
Montserrat, Maria del Mar Albajar, seguida pel rector de Sant Joan, David Compte i de l‟alcalde 
de Sant Joan, Ramon Roqué, i ha comptat amb l‟acompanyament del músic ripollès Jordi 
Ballesteros. 

La trajectòria de la comunitat benedictina de Sant Joan va tenir un final abrupte, amb el decret 
del Papa Benet VIII que en decretava l‟expulsió el gener de l‟any 2017, darrere del qual cada 
vegada emergeix amb més força la hipòtesi dels interessos polítics i territorials del comte de 
Besalú, Bernat Tallaferro. El mural vol reivindicar la memòria de les monges benedictines que, 
per iniciativa del comte Guifré el Pelós, van ser el catalitzador de la repoblació d‟aquesta vall del 
Pirineu. Una memòria que el poble ha conservat en el seu nom mateix, Sant Joan de les 
Abadesses, i que ara té en el mural una explicació que reuneix la creació artística, la pedagogia 
històrica i la memòria espiritual 
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X ANIVERSARI DE LA BEATIFICACIÓ DE LA MARE 
JANER 

 

BISBAR DE SOLSONA| 13 d‟octubre, 2021   

El divendres dia 8 d‟octubre, l‟església de Santa Maria de Cervera s‟ompli per retre homenatge i 
donar gràcies pels deu anys de la beatificació de la Mare Janer i entronitzar la seva escultura 
creada per a l‟ocasió en la capella número 3 de la girola de Santa Maria. 

Aquesta capella seguia despullada després dels disbarats i destrosses sofertes durant la guerra 
civil. Presideix aquesta capella un històric vitrall dedicat a Sant Martí de Tous. Dita escultura 
representa la Mare Anna Maria Janer i Anglarill amb un nen als braços, un ancià, un soldat de 
guerra i un malalt abraçats a la beata que simbolitza l‟esperit de servei i ajuda als més 
vulnerables i necessitats que ella tenia. És una escultura de bronze de mida natural (1,73m 
d‟alçada, que era la seva estatura) sobre una peanya de pedra de 900kg esculpida per l‟escultora 
Rebeca Muñoz. 

Presidiren els actes el bisbe Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona, l‟arquebisbe 
d‟Urgell Joan Enric Vives i Mn. Xavier Romero, rector de Cervera, acompanyats per una vintena 
de capellans i frares de diferents indrets que van voler fer-s‟hi presents. També hi fou present el 
Paer en Cap, Joan Santacana, i un nodrit nombre de germanes, professors i professores de la 
congregació de la Sagrada Família d‟Urgell encapçalats per la Mare General, Laura Garione. 
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Repassant una mica la història sabem que Anna Maria Janer va néixer a Cervera el 18 de 
desembre de l‟any 1800 al número 47 del Carrer Major i que fou batejada a Santa Maria 
l‟endemà del seu naixement. Va estudiar al Real Colegio de Las Educandas del Carrer Major on 
més endavant en va ser professora. També va treballar molt temps a l‟Hospital, fins que, uns 
anys més tard, al febrer del 1849, es va fer càrrec de la Casa Caritat o de la Misericòrdia. Va 
morir als 85 anys. Cal destacar el seu gran interès per l‟educació  i la formació dels infants i joves, 
l‟altra virtut que ella sempre havia somiat. 

Aquesta diada farà història a Cervera, a Santa Maria i a l‟institut de les Germanes de la Sagrada 
Família d‟Urgell, ja que ella va ser la inspiradora del naixement d‟aquesta congregació. 
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MISIONS SALESIANAS PRESENTA A BARCELONA EL 
DOCUMENTAL “LIBERTAD”

 

CATALUNYA CRISTIANA| 15 d‟octubre, 2021  

“L‟infern a la terra.” Així és com el P. Jorge Crisafulli, missioner salesià, defineix la presó de 
Pademba Road, a la capital de Sierra Leone. En aquesta presó conviuen adults acusats de 
delictes de sang o violència sexual amb desenes de menors. 

És la dura realitat que descriu el documental Libertad, de Raúl de la Fuente, i que ens mostra la 
injustícia dels menors que viuen en aquesta presó. Tancats entre reixes per “delictes” com 
deambular pel carrer de nit sense un rumb fix o per trencar un vidre, sense judici i amb 
condemnes desorbitades. 

Aquest documental s‟ha presentat a Barcelona i ha comptat amb la presència del P. Jorge 
Crisafulli, director de Don Bosco Fambul, el qual, amb un ampli grup de voluntaris visita 
diàriament la presó per atendre els reclusos menors. 

Els missioners salesians els ofereixen dignitat, esperança i ajuda espiritual a través de menjar 
extra, revisions mèdiques, atenció psicosocial, activitats recreatives, ajuda legal... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvES1rjVFhw
https://donboscofambulsl.org/
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Libertad és una mostra del que fan els salesians a presons de més de 20 països, treballant amb 
els menors. El documental forma part de la campanya Inocència entre reixes: menors privats de 
llibertat, per visibilitzar una realitat carcerària on els menors no tenen rostre, ni veu, i són 
invisibilitzats. 

Com diu el P. Crisafulli, l‟objectiu és “portar una mica de cel a aquell infern”. Gràcies a la feina de 
Don Bosco Fambul, més de 250 persones de menys de 25 anys, la majoria menors d‟edat, han 
sortit de la presó. 

El director de Don Bosco Fambul reconeix que “mai de la vida no havia vist  un lloc així, tan 
lúgubre, tan brut... un lloc on perds la teva dignitat, on no tens rostre, on no tens ningú que 
t‟estimi”. 

Ell i l‟equip de voluntaris no deixen de portar esperança i quan aconsegueixen treure algú de la 
presó s‟obre el cel: “Quan els veig sortir de la presó i dir „soc lliure, això és el cel‟, em sento 
profundament content.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misionessalesianas.org/campanias/inocencia-entre-rejas-029/
https://misionessalesianas.org/campanias/inocencia-entre-rejas-029/
https://misionessalesianas.org/campanias/inocencia-entre-rejas-029/
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