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ADVENTS INESPERATS 

Lluís Serra |Marista 

2BBenvolguts i benvolgudes, 

Advent vol dir vinguda, arribada... Quan algú saps 
que ve, sovint l’esperes. Potser l’esperes i no arriba. 
Aleshores, quedes preocupat, fins i tot frustrat. 
Potser arriba i no te n’adones. Passa desapercebut. 
Una oportunitat perduda. Potser arriba i et sorprens 
perquè no l’esperaves. La nova presència et canvia 
l’agenda, inclús la vida. Viure el ritme litúrgic permet 
participar del dinamisme d’un col·lectiu i ajuda a fer 
desfilar temes que són crucials a la vida. Però el teu 
ritme personal potser segueix altres paràmetres. El 
dol d’una mort et pot visitar en temps nadalencs ola 
joia d’un naixement en temps quaresmals.  

Fullegem l’evangeli. Quan Jesús arriba  a Jericó, 
s’aplega una gentada a rebre’l. Es tracta de l’advent 
grupal. Zaqueu, baix d’estatura, ha de pujar a un 
arbre per veure’l. Jesús li diu: «Zaqueu, baixa de 
pressa, que avui m’he de quedar a casa teva». Es 
produeix l’advent personal, existencial: «Zaqueu 
baixà de seguida i el rebé tot content».  

El canvi de vida no es fa esperar. Els fariseus 
pregunten a Jesús: «Quan vindrà el Regne de Déu». 
Jesús els respon: «El moment és imprevisible. El 
Regne de Déu és enmig vostre». Hi ha advents 
inesperats. Com puc descobrir la presència de Jesús 
en aquestes situacions. Potser no l’has trobat, però 
això no vol dir que l’hagis perdut. No es tracta de 
resoldre un enigma, sinó d’endinsar-te en un misteri, 
tal com escriu Eric-Emmanuel Schmitt.  
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Israel esperava la vinguda del Messies, de manera 
genèrica, global. La incidència seria més col·lectiva 
que directament personal. Maria vivia a Natzaret. 
Era una noia verge, unida per acord matrimonial 
amb un home que es deia Josep. Si algun dia arribés 
el Messies, podia pensar, no sé si aconseguiria 
veure’l o parlar amb ell. Seria tan poderós i estaria 
tan sol·licitat! El moment és imprevisible i l’anunci li 
trenca tots els esquemes. Sempre que es produeix 
una arribada trascendent... brolla espontània la por, 
el temor. El canvi de plans de Maria és degut a un 
Advent inesperat, que li porta alegria. 

En la vida religiosa tenim molta pràctica de celebrar 
la litúrgia del’Advent, però no deixem perdre massa 
sovint Advents inesperats per manca de vigilància i 
discerniment? 

.   
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CONNECTA'T AL RECÉS D'ADVENT DE LA UNIÓ DE 
RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

 

URC |25 de novembre, 2021  

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) organitza un recés d’Advent per al proper dissabte 
4 de desembre, de 10 a 13 h. Amb el nom “Advents inesperats", el germà marista Lluís Serra 
conduirà aquesta trobada durant la qual es farà una reflexió al voltant d'allò que suposa 
l'Advent i a que ens convida aquest temps, avui dia. 

"Advents inesperats" 

A través d'una  introspecció sobre l'advent, el germà marista explicarà com aquest temps es 
presenta de vegades com menys t'ho esperes, fins i tot, tenint la certesa que arribarà. Una 
expectació que es manté amb esperança. Tal com exposa *Lluís Serra en la carta d'invitació: "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?". 

A més de la ponéncia, durant la trobada hi haurà un moment de pregària i es treballarà en grups, 
que donarà pas a fer una valoració final que tancarà la sessió. 
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Inscripció 

Per facilitar l'assistència a tot aquell que ho desitgi la trobada es durà a terme de manera 
telemàtica, a través de l'aplicatiu Zoom, de manera que ho podreu seguir personalment o en 
comunitat. Tot aquell que hi desitgi pot inscriure's de manera gratuïta al següent enllaç.  Un cop 
registrats, us enviarem, pocs dies abans del recés, un correu amb l'enllaç del Zoom on es podrà 
participar al recés.INSCRIU-T’HI : AQUÍ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhAui5ff-11d_uuz9DWdvy44EPlDaZK68Kc3Js6aTnC0oGbg/viewform
https://forms.gle/mUZtQpKtcx9NTXwD6
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PROFESSIÓ A LA 
CONGREGACIÓ DE LES 
GERMANES 
CAPUTXINES DE LA 
MARE DEL DIVÍ PASTOR 
24 de novembre, 2021 

“Et basta la meva gràcia: la força es realitza 
en la feblesa” (2 Cor 12,9) 

El dia 21 de novembre la gna. Leonarda 
Arellano Mejía ha fet la seva primera professió 
religiosa en la Congregació de les Germanes 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor, en 
Pallejá, on ha viscut un any de prenoviciat i 
dos anys intensos de Noviciat i de 
discerniment vocacional.  

La gna. Leonarda, nicaragüenca, ha cursat els 
dos anys de Formació Inicial a l’URC. La 
felicitem de tot cor per aquest compromís de 
seguiment de Jesús i demanem a Maria, Mare 
del Diví Pastor, que la beneeixi en el camí de 
fidelitat”. 

 

 

http://urc.cat/2021/02/14/
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LLIURAMENT DEL GUARDÓ DE LA 8A EDICIÓ DEL 
MEMORIAL CASSIÀ JUST A FIACAT 

MEMORIAL CASSIÀ JUST|22 de novembre 

El pròxim 9 de desembre té lloc l’acte de lliurament del 
guardó de la 8a edició del Memorial Cassià Just. L’entrega 
es farà a les de sis de la tarda, a l’auditori del Palau de la 
Generalitat, i serà presidit per l’Hble. Sra. Lourdes Ciuró i 
Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

L’entitat guardonada ha estat la Federació Internacional 
de l’Acció dels Cristians contra la Tortura (FIACAT). Es 
tracta d’una organització internacional no governamental, 
fundada l’any 1974, que té com objectiu la defensa dels 
drets humans, l’abolició de la tortura i de la pena de mort. 
Està  formada per associacions ecumèniques de 26 països. 
L’entitat actua a Catalunya (ACAT Catalunya) des de 1982, 
i compta amb la participació de creients catòlics, 
protestants, ortodoxos i quàquers. 

Construcció d’un espai comú 

Aquest guardó du el nom del pare Cassià Maria Just i Riba 
(1926- 2008), abat emèrit de Montserrat.  Aquest 
reconeixement promogut per la Direcció General d’Afers 
Religiosos té per objecte reconèixer treball de persones, 
entitats i institucions a favor de la construcció d’un espai 
comú de respecte a la llibertat religiosa i de pensament i de 
foment del diàleg i la relació entre les diferents confessions 
religioses, així com de difusió de la pluralitat religiosa 
present a Catalunya. 

Vols assistir-hi? 

Donada la situació, l’acte serà amb aforament limitat, aquell 
que vulgui assistir-hi ha de reservar una plaça, a través 
d’aquest formulari. Les invitacions s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció. 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7F87AmxFdlFPscqt5eD899dUMTdLOU1DN1JKTEFITlREWE0zSkpBS1FIWC4u
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L’ÀMBIT CULTURAL DE BENEDICTINES: FRONTISSA 
ENTRE MONESTIRS FEMENINS I SOCIETAT 

 

CATALUNYA RELIGIÓ |15 de novembre, 2021  

Les benedictines dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i Sant Benet de 
Montserrat han presentat oficialment el projecte ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. Nascuda 
el juliol de 2020, ha estat creada per conservar, gestionar i difondre el seu patrimoni documental, 
històric i cultural en successió del ja desaparegut SAF, el Servei d’Arxius de la Federació 
Catalana de Monges Benedictines. 

El monestir de les Puel·les, seu de la nova entitat, va acollir l’acte de presentació dijous. Davant 
un auditori ple d’amics i amigues, usuaris dels arxius, col·laboradors i monges de les dues 
comunitats, van obrir l’acte la mare Maria del Mar Albajar, presidenta de l’ACUB i abadessa del 
monestir de Sant Benet de Montserrat, i Yvonne Griley, directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya. Ambdues van coincidir en remarcar i reivindicar el fet monàstic femení 
com a motor de creació cultural i espiritual. 

De la mà d’Irene Brugués, directora tècnica i arxivera de l’ACUB, es va exposar la missió amb la 
qual neix aquesta nova entitat: gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental, cultural i 
històric *passat, present i futur* de les benedictines; potenciar i fomentar el coneixement de la 
vida monàstica benedictina, especialment femenina i crear, promoure i transmetre cultura. I ho fa 
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amb la voluntat i visió d’esdevenir un centre cultural i patrimonial de referència del monacat 
benedictí femení; una porta oberta al patrimoni documental i històric de les benedictines; un 
espai per crear i compartir coneixement entorn la vida i cultura benedictina femenina. 

Cultura i testimoni de fe 

Per això el projecte se sustenta en els valors d’obertura, acollida, preservació, qualitat, 
empoderament i col·laboració. Valors que, com va exposar la seva directora, han volgut que 
siguin presents en el nom i el logo de l’entitat, ja que el nom recull aquesta idea de cercar i crear 
un espai, un àmbit, entorn de la cultura de les benedictines ―cultura entesa en sentit ampli: 
patrimoni, història, coneixement, però també una forma de vida, de testimoni de fe, de relació 
amb el món―, a més de incloure el nom d’Acub, un dels porters del temple que apareix en 
diverses ocasions a la Bíblia. 

Un nom que referma la voluntat de l’entitat d’esdevenir porta, frontissa entre dues realitats: el 
món intern de les comunitats monàstiques i el món extern de la societat que les envolta; dos 
mons que sovint es presenten com a estancs i aïllats, però que participen d’una mateixa realitat i 
que les comunitats Sant Pere de les Puel·les i de Sant Benet de Montserrat volen potenciar a 
través de canals de comunicació recíproca com l’ACUB. 

Una “raresa” en un món jeràrquic i masculí 

Durant l’acte van intervenir Almudena Gutiérrez, vicepresidenta de l’Associació de Professionals 
de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, qui va remarcar la necessitat que des de 
l’Administració es faci costat a projectes així, fomentant-los i auxiliant-los amb una línia de 
subvencions adequada a les necessitats i realitats tant concretes d’aquest tipus d’arxius privats. 

Per la seva banda, el capellà Robert Baró, secretari del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de 
Catalunya i canonge arxiver de la Catedral de Barcelona, va destacar la “raresa” que suposa 
l’ACUB en l’àmbit dels arxius d’Església, on el panorama és molt jeràrquic i masculí, per això va 
recordar el paper que aquesta entitat pot exercir per obrir camí i assessorar a la resta d’arxius 
femenins d’Església. 

La doctora Núria Jornet-Benito, directora del Departament de Biblioteconomia i Documentació 
de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, va posar de 
relleu la implicació de l’ACUB en la recerca científica participant de forma activa en projectes de 
recerca I+D de la Universitat de Barcelona en matèria d’espiritualitat femenina i paisatges 
monàstic, i en tot tipus de congressos, jornades i publicacions derivades, així com en l’acollida 
d’estudiant en pràctiques de diverses disciplines. 

Va cloure l’acte la mare Esperança Atarés, vicepresidenta de l’ACUB i abadessa del monestir de 
Sant Pere de les Puel·les, amb paraules d’agraïment per tota la feina feta fins ara a través del 
SAF i encoratjant a seguir treballant en la mateixa direcció. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/federacio-catalana-monges-benedictines
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/federacio-catalana-monges-benedictines
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/federacio-catalana-monges-benedictines
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LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL P. BONAVENTURA, 
EN UNA MOSTRA AL MUSEU DE MONTSERRAT 

ABADIA DE MONTSERRAT |18de noviembre, 
2021 

Les fotografies que el biblista i orientalista P. 
Bonaventura Ubach (1879-1960) va fer a Síria, 
Iraq, el Sinaí i sobretot Palestina durant les 
primeres dècades del segle XX conformen el gruix 
de l’exposició “La mirada del biblista. Instants 
d’eternitat.  

El Pròxim Orient al fons fotogràfic del P. Ubach”, 
que es pot visitar a la Sala Daura del Museu de 
Montserrat fins el 17 de juliol de 2022. 
Organitzada per l’Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed) i l’Abadia de Montserrat, la 
mostra compta amb una selecció de les millors 86 
imatges d’entre les més de 6.000 que va realitzar 
el P. Ubach entre 1922 i 1951 en els seus viatges 
al Pròxim Orient.  

Unes imatges amb què Bonaventura Ubach volia 
retenir sobre el paper un món bíblic que estava en 
vies de desaparició -sota l’avenç imparable de la 
modernitat i els conflictes que ja es forjaven a la 
regió+ i que utilitzaria per il·lustrar l’ambiciosa 
Bíblia de Montserrat (28 volums, publicats entre 
1926-1974, 3 volums dedicats únicament a les 
imatges), un projecte col·lectiu que va dirigir i al 
qual va dedicar la seva vida.  

Com explica el comissari de la mostra, l’arqueòleg 
Joan Eusebi Garcia Biosca, són objectiu de la 
càmera del P. Ubach paisatges, monuments i 
restes arqueològics, formes de vida com la dels 
beduïns, cerimònies i rituals, i comunitats 
cristianes i àrabs…; fotografies que li permeten 
evocar escenes bíbliques. Per fer-ho s’acosta amb 
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cura quasi etnogràfica a la població local i deixa 
sempre fora de focus les manifestacions de 
modernitat. I si bé l’objecte central de l’exposició 
és la producció fotogràfica del P. Bonaventura 
Ubach, la mostra inclou diversos àmbits que amb 
documentació i imatges glossa la figura i l’obra 
del monjo i contextualitza el moment en què, 
d’una banda, s’engeguen diversos projectes de 
traducció dels evangelis al català i, de l’altra, 
s’inicien les exploracions científiques al Pròxim 
Orient des d’una mirada orientalista i biblista.  

L’exposició es tanca amb una mostra d’altres 
mirades fotogràfiques sobre la regió +des de 
comercials a periodístiques- coetànies de l’època 
del P. Ubach. Una selecció d’imatges de 
l’exposició es poden descarregar en alta qualitat a 
https://bit.ly/IEMed_biblista2021 mentre que el 
dossier de premsa el podeu trobar a 
https://bit.ly/MiradaBiblista.  

Exposició virtual L’exposició té continuïtat virtual 
a https://bibliotecademontserrat.cat/ubach, on hi 
ha informació de l’exposició i de forma 
progressiva es podran consultar les 5.000 
imatges restaurades digitalment del fons 
fotogràfic del P. Ubach, fruit d’un projecte de 
recuperació i digitalització impulsat durant els 
darrers tres anys per l’Abadia de Montserrat i 
l’IEMed. I també es complementa, al mateix 
Museu de Montserrat, amb la col·lecció 
d’arqueologia del Pròxim Orient (antiga Pèrsia, 
Mesopotàmia i Egipte), que conté un ampli ventall 
de materials arqueològics adquirits en bona part 
pel P. Bonaventura Ubach des del 1906. 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/IEMed_biblista2021
https://bit.ly/MiradaBiblista
https://bibliotecademontserrat.cat/ubach
https://bibliotecademontserrat.cat/index.php/mirada-biblista/
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COMENÇA EL CAPÍTOL 
ESPECIAL DE LES RELIGIOSES 
DEL SAGRAT COR 
RELIGIOSES DEL SAGRAT COR|12 de novembre, 2021 

Ayer tuvo lugar el inicio del Capítulo especial del 
Sagrado Corazón. De modo virtual, religiosas de todo el 
mundo conectarán entre ellas para vislumbrar juntas los 
retos organizativos que este mundo en cambio está 
demandando. Nuevas formas de organizarnos y de 
compartir recursos que requieren tomas de decisiones 
urgentes. Durante este acontecimiento, que durará casi 
un mes, os iremos informando de aquello que vayan 
compartiendo.  

Podéis seguir este Capítulo a través de la página web 
internacional y su sección específica para este evento: 
https://specialchapter2021.rscjinternational.org/es 

Después de dos días de reuniones previas, el Capítulo 
dará comienzo mañana de modo formal con una 
eucaristía a las 12h del mediodía (hora de Roma). Se 
ofrecerá desde la Casa Madre de la Sociedad, y presidirá 
la celebración Douglas Marcouiller, sj. En el enlace (en el 
párrafo anterior) se puede descargar una guía para 
seguir la eucaristía. Alentamos a toda la Familia del 
Sagrado Corazón a seguir las noticias de este Capítulo 
especial y a unirse en oración con todas las capitulares 
durante estas próximas semanas. 

Escolta el discurs d’inauguració de Barbara Dawson 
AQUI 

http://urc.cat/2021/02/14/
https://specialchapter2021.rscjinternational.org/es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2334&v=9dzuJUFYYJY&feature=emb_title
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PROJECTE CONREANT CAPACITATS DE LA 
JOVENTUT AL SENEGAL 

 

BOSCO GLOBAL |15de novembre,  2021 

El projecte Conreant les capacitats dels joves. Formació en Agroecologia, gràcies al finançament 
del Fons Menorquí de Cooperació, ha incidit principalment en la millora de capacitats i 
coneixement d’horticultura de les dones i la joventut, alhora que ha adequat 10 parcel·les per al 
conreu, millorant la seva situació econòmica i la seva sobirania alimentària. 

El Centre de Formació Professional (CFP) Don Bosco de Tambacounda ha estat testimoni dels 
tallers que han posat a l’abast de famílies del barri les eines necessàries per treballar la terra i 
augmentar la producció d’una manera més ecològica i sostenible, a través de tècniques de 
fertilització ecològiques. 

Per aconseguir els objectius del projecte s’han dut a terme, a més, diverses activitats, en les 
quals han participat dones, joves i persones adultes de la comunitat, amb els següents resultats: 

 10 joves i el seu entorn familiar han rebut la capacitació tècnica en horticultura ecològica. 

 S’han recuperat 5 hectàrees de sòl per a la producció agrícola. 

 S’han instal·lat sistemes d’irrigació sostenibles als horts a treballar. 
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 L’hort del CFP Don Bosco està funcionant i genera beneficis que repercuteixen en la joventut 
que hi treballa i en la comunitat educativa. 

 S’ha comunicat l’experiència a l’administració i s’ha divulgat entre altres entitats locals que 
treballen per a la inserció laboral de la joventut mitjançant el desenvolupament agrícola. 

Des de l’entitat valorem molt positivament els resultats aconseguits amb la implementació del 
projecte, així com la col·laboració, professional i fluida, amb el Centre de Formació Professional 
Don Bosco Tamba i el Fons Menorquí de Cooperació. 

El context a Tambacounda 

 La situació d’empobriment a la regió de Tambacounda és cada vegada més greu i això està 
obligant a la migració de gran part de la població, sobretot de joves, que tracten de millorar la 
seva situació i la de les seves famílies. Un dels motors econòmics principals és l’agricultura, però 
l’augment de temperatures, l’escassetat de pluges i la falta d’infraestructures per apoder 
conservar l’aigua i regar adequadament, unit a l’empobriment del sòl per l’ús incontrolat de 
químics, està provocant una important falta d’ingressos i fins i tot escassetat d’aliments en 
moltes famílies. 

En aquest sentit, el projecte s’ha gestat amb vocació de ser model d’actuació per a altres 
organitzacions que desitgin treballar en la mateixa línia. Des de Bosco Global esperem que pugui 
ser una petita llavor que es pugui sembrar en altres llocs de Tambacounda. 
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ELDA PEZZUTO REELEGIDA SUPERIORA GENERAL 
DE CONGREGACIÓ DE LES GERMANES DE SAN 
GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO 

COTTOLENGO | 13de novembre, 2021,  

El dissabte 13 de novembre durant el XI 
Capítol General de la Congregació de les 
Germanes de san Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, reunides a Celle Ligure 
(Italia), va ser reelegida Superiora General 
la Mare Elda Pezzuto per a un segon 
sexenni (2021-2027) ). Deo gratias! 

Per a obtenir més informació, faci clic a 
continuació (lloc web de Suore S.G.B. 
Cottolengo) 

 

 

 

 

https://www.suorecottolengo.it/
https://www.suorecottolengo.it/
https://www.suorecottolengo.it/
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EL SAER SUBRATLLA EL VALOR DE L’ATENCIÓ 
ESPIRITUAL DURANT LA PANDÈMIA  

 

ORDE HOSPITALARI SANT JOAN DE DÉU| 11 de novembre, 2021 

Amb el títol “Espiritualitat, la nova medicina?“, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha celebrat avui 
la 17a edició de la Jornada del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER). Ignasi Riera, 
Director d’Operacions Assistencials del PSSJD, i Isabel Grimal, Directora d’Infermeria, han donat 
la benvinguda a la jornada, que ha comptat amb 300 assistents, entre presencials i en línia. 
Grimal ha recordat que: “si no treballem l’espiritualitat de les persones que atenem no hi ha salut. 
I els fets ens ho demostren dia a dia. És per això que l’Ordre Hospitalària sempre ha apostat per 
aquesta àrea de l’atenció integral”.  

Atenció espiritual durant la pandèmia 

La primera part de la jornada ha donat veu a testimoniatges de l’atenció espiritual durant la 
pandèmia. El primer testimoniatge ha estat el de Laia Banyuls, familiar de pacient mort per 
Covid-19 a l’inici de la pandèmia. Banyuls ha agraït al SAER per “entendre la persona com un 
conjunt físic, psíquic, emocional i espiritual. Durant la pèrdua del meu avi ens van transmetre 
esperança i consol”. 
 
Seguidament ha intervingut Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, qui ha compartit la seva 
vivència de malaltia. Ha explicat que quan ho van diagnosticar una malaltia greu va tenir por, 
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però no va sentir tristesa. “La sorpresa me l’he emportat del Senyor, de la seva proximitat, per 
sentir la seva pau. I em commou l’acompanyament i l’amor de l’Església”. 
Per part seva, Laura Giménez, membre del SAER del PSSJD, ha reflexionat sobre la seva 
experiència d’acompanyament a pacients durant la situació d’excepcionalitat. “Durant la 
pandèmia el pacient i la seva família han estat un pack. Han estat moments de gran incertesa i 
els hem acompanyat per a afavorir un diàleg significatiu, atents a la necessitat humana de la 
reconciliació”. 
 
Per part seva, la Dra. Núria Tous, de SJD Numància, ha afirmat que “la pandèmia ha canviat i 
ampliat la nostra mirada i ha fet emergir la pregunta del sentit. Hem descobert amb què i com 
podem sentir-nos acompanyats”. La Dra. Tous també ha volgut reconèixer la labor del SAER per 
la seva actitud d’humilitat, honestedat, de no jutjar, d’escolta compassiva. Una actitud que 
“genera un efecte dòmino a l’equip”. 
 
La jornada ha seguit amb una reflexió teòrica de la Dra. Maribel Rodríguez, psiquiatra, 
psicoterapeuta, docent i autora del llibre “Més enllà del narcisisme espiritual“, que ha presentat la 
ponència “Influència de l’espiritualitat en la salut: diferents paradigmes”. La Dra. Rodríguez ha 
recordat diferents aproximacions al concepte d’espiritualitat, entre elles, com “quelcom” que 
implica relacions harmòniques o connexió amb un mateix, amb altres, amb la naturalesa, amb 
Déu o amb una realitat superior. Té relació amb el sentit de la vida, l’amor, l’ètica, creativitat, 
consciència, el sagrat i el profund. 
 
A continuació, Mar Griera, professora del Departament de Sociologia de la UAB, i des de l’any 
2016, directora del grup de recerca ISOR (Recerques en sociologia de la religió), ha parlat sobre 
els diferents models sociològics i organitzatius que es donen al llarg i ample del món a l’hora 
d’estructurar l’atenció espiritual i religiosa sociosanitària. Per a completar aquesta 
informació, Josep Antoni Boix, responsable SAER del PSSJD, ha fet un repàs de l’organització 
dels serveis d’atenció espiritual en diferents dispositius sanitaris tant a Catalunya com a Espanya 
i la resta d’Europa. 
 
Finalment ha tingut lloc la lectura del Manifest per l’atenció espiritual en salut del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. En aquest manifest se subratlla que és essencial que 
l’atenció sanitària que rep la ciutadania sigui de naturalesa integral i que inclogui l’atenció 
espiritual i religiosa en el seu plantejament, des del respecte a les creences i opcions de vida de 
cada persona atesa. L’atenció espiritual ajuda a la persona atesa a canalitzar el reconeixement 
propi, la revisió de vida, la reconciliació, la cerca de sentit i esperança, i l’obertura a la 
transcendència. Existeix evidència, a més, que una adequada atenció espiritual, acompanyant 
aquestes experiències, pot ser font de pau, connexió, esperança i sentit, i contribuir d’aquesta 
forma a la sanació de la persona. 

Més informació, AQUÍ. 

https://www.pssjd.org/lespiritualitat-en-labordatge-integral-de-la-persona-atesa-centra-la-xvii-jornada-del-servei-datencio-espiritual-i-religiosa
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50 ANYS DE L’ESCOLA CLAVER: “APASSIONATS 
PER SEGUIR ENDAVANT” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ|11 de novembre, 2021       
 

Més de tres-centes persones entre educadors actuals i jubilats, alumnes, exalumnes i famílies 
s’han aplegat aquest diumenge al Col·legi Claver de Raïmat a Lleida per celebrar els cinquanta 
anys de l’escola. Ho han fet amb una eucaristia presidida pel superior dels jesuïtes a 
Lleida, Alexis Bueno, que ha donat així el tret de sortida als diferents actes que es realitzaran 
durant aquest curs. 

En l’homilia, Bueno ha recordat els inicis de l’escola quan el jesuïta Joan Ribalta va rebre 
l’encàrrec de convertir el que llavors era una casa de formació de jesuïtes en una escola. “Ell va 
ser jardiner, va plantar unes llavors, en va tenir cura i va sortir un arbre frondós en forma de 
comunitat”, ha dit citant les paraules del jesuïta Roger Torres al funeral de Ribalta. Bueno ha 
destacat l’ànima del projecte. 

“Un esperit molt fort i molt fràgil també” que els jesuïtes resumeixen en “una passió totalitzadora 
de la vida: per en tot servir i estimar”. Un esperit que, per Alexis Bueno, portaven dins els jesuïtes 
com Marc Vilarassau i que és l’essència de Claver i de tota la institució. Finalment, ha demanat 
saber mantenir “allò que és essencial, motor, inspiració i força en totes les crisis i moments 
difícils”. “Malgrat les dificultats, aquí estem, apassionats per seguir endavant”, ha assegurat. 

https://claver.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000014600-celebrem-els-50-anys-de-lescola
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/homilia_eucaristia_50_aniversari_collegi_claver.pdf
https://infosj.es/semblanzas/16054-semblanza-del-p-joan-ribalta-sj
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“Som hereus de tal riquesa” 

Durant la celebració diversos exalumnes han compartit allò que havia significat l’escola per a ells. 
S’han referit a l’acompanyament, els valors, els referents, l’amistat i l’acolliment per arribar a ser 
millor persona i millor cristià. En aquest sentit, el superior dels jesuïtes a Lleida també ha agraït a 
tota la comunitat educativa del llarg d’aquests 50 anys. “Caminem sobre les espatlles de tanta 
gent; som hereus de tal riquesa”, ha dit. 

L’eucaristia que ha tingut lloc al pati, davant l’Aula Natura Pare Ignasi Salat, ha comptat 
també amb la música dels Esclat de Songs. 

Aquest aniversari s’ha allargat en el temps per la pandèmia i les restriccions. Ara, des de Jesuïtes 
Lleida, es recuperen les celebracions. Entre altres actes, hi ha prevista una cantada a l’auditori, 
una caminada de Verdú a Raimat, la Festa Claver 50 aniversari i la publicació d’un llibre que 
recollirà els cinquanta anys d’història de l’escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

http://esclatdesongs.blogspot.com/
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XIX CAPÍTOL GENERAL DE LES FILLES DE SANT 
JOSEP 

 

CONFER  

Del 4 al 29 de novembre s’està celebrant el XIX Capítol General de les Filles de sant Josep. La 
celebració és presencial i té lloc en el Centre Marista “Fuentenueva” de San Lorenzo del Escorial 
(Madrid). 

Ha començat amb uns exercicis espirituals. Un cop conclosos, se celebrarà el dia 13 l’Eucaristia 
votiva de l’Esperit Sant com a inici de les sessions capitulars. 

El procés capitular i la seva celebració estan il·luminats pel lema “Comunitat Taller 
evangelitzadora des de l’esperança”. 
 
Les germanes agraeixen el servei d’animació que aporten a la Vida Consagrada des de la 
CONFER. Demanen orar al Senyor i a sant Josep, el seu patró i protector, perquè desperti en tota 
la Família Josefina, i especialment en les germanes capitulars, la capacitat d’escoltar i l’obertura a 
la novetat del seu Esperit, perquè donin respostes audaces als reptes que els presenta la realitat 
actual. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 

 

 

SANT IGNASI, ELS JESUÏTES I MANRESA 

 
SIGNES DELS TEMPS | 8 de novembre, 2021  

Entrevista a Enric Puiggrós, delegat dels jesuïtes a Catalunya, amb motiu de l'Any Ignasià. Fa 
500 anys de la conversió i l'estada de Sant Ignasi a Manresa. Puiggrós parla del llegat i els valors 
ignasians, i respon preguntes sobre l'actualitat religiosa a l'Església. També explica en quin punt 
estan les investigacions en els casos d'abusos sexuals a menors, comesos des de 1927 en 
escoles dels jesuïtes. I explica el sistema "Entorn segur", que Jesuïtes Educació ha implantat als 
centres. 

Ves al vídeo, AQUÍ. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/sant-ignasi-els-jesuites-i-manresa/video/6130686/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/sant-ignasi-els-jesuites-i-manresa/video/6130686/
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