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 “VENIU, SENYOR 
JESÚS!” 
Teresa Brull | Vice-presidenta de l’URC 

Nadal, meta d’una etapa del camí que iniciarem 
amb el “Veniu, Senyor Jesús” i que acabarem 
amb el “Veniu, adorem-lo”. 

I, entre l’un i l’altre, hem viscut transitant quatre 
setmanes sortint cada dia a l’alba amb la llàntia 
encesa de l’esperança i amb el desig apassionat 
de gaudir a fons del trajecte.  

A la motxilla, hem portat com a guia de camí a 
Isaïes que ens indicava els paratges preciosos 
que arribaríem a veure; ens il·lusionava fent-nos 
albirar com les esperances i els desitjos més 
profunds de fer Regne es farien realitat. Alhora, 
Mateu i Lluc ens han convidat a contemplar Déu 
Pare-Mare en Jesús, compassiu, misericordiós i, 
en Ell, trobar el rostre de cada germà i sortir al 
seu encontre fent-nos pròxims de tothom, 
especialment dels més vulnerables. 

El camí no l’hem fet sols o soles. Hem caminat al 
costat de les nostres germanes i germans de 
comunitat religiosa, parroquial, de barri, de 
veïnat; amb els professionals, col·laboradors i 
voluntaris, amb les persones a qui 
acompanyem. Amb totes elles hem compartit 
moments de joia, de dolor, d’encerts i de 
fracassos.  

Nadal, meta i camí que desperta en el nostre cor 
el GRÀCIES de l’arribada i L’ALEGRIA profunda 
de poder-ho CELEBRAR amb les nostres 
germanes i germans. 

Sí, amb el cor a vessar d’agraïment fet servei als 
més pobres, celebrem que DÉU-ÉS-AMB 
nosaltres. 

BON NADAL! 
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PREGUEM JUNTS AQUESTS DIES DE NADAL 

 

LLORENÇ PUIG | Secretari General de la Unió de Religiosos de Catalunya 

24 desembre 

Preguem per les nostres comunitats, que siguin llocs d’acollida, de presència 
d’evangeli i fraternitat en els nostres barris, pobles, ciutats. Que la gent trobi en 
nosaltres persones d'escolta, de cura, reflex de l’amor del Déu que ha vingut al 
nostre món, com recordem al Nadal 

25 desembre 

Avui, dia de Nadal, preguem per les persones que aquest dia el viuran com un 
moment trist, un moment de nostàlgia d’altres moments perquè tenen persones 
estimades que ja no hi són entre nosaltres. Que aquests dies, que poden ser també 
tristos, esdevinguin també dies de recordar-nos d’aquestes persones i de fer-los 
present d’una manera nova l’estimació que ens mostra el Senyor. 

26 desembre 

Avui, dia de sant Esteve, preguem pels religiosos i religioses que han mort en 
països de missió, que potser han mort violentament en països on la fe és 
perseguida, o on la pobresa genera tal violència que afecta també les nostres 
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comunitats. Preguem pels religiosos i religioses que, com sant Esteve, han donat o 
donen la vida tot proclamant l’Evangeli. 

27 desembre 

Preguem per les nostres companyes i companys de congregació que estan a les 
infermeries, o hospitalitzades, a les que l’edat o la malaltia els impedeix celebrar 
un Nadal més, com els altres anys. Que ens sapiguem fer propers, que 
experimentin l’amor del bon Senyor que va venir a nosaltres d’aquesta manera tan 
inesperada i humil. 

28 desembre 

Preguem, avui, dia dels Innocents, per tots els infants que pateixen la violència o 
el menyspreu o l’abús dels adults, els infants que perden la innocència, el 
somriure, el joc i l’educació que haurien de protagonitzar la seva vida. Que els 
tinguem presents i els sapiguem acompanyar i fer que el nostre món sigui més 
acollidor i curós amb els infants. 

29 de desembre 

Preguem per les persones més pobres o oblidades dels nostres barris: persones 
que viuen al carrer, persones que viuen soles, potser ja sense família, i són grans... 
També per les famílies que sabem que s’ho passen més malament... Que sapiguem 
fer-les presents a les nostres vides i fer-nos propers a elles des de la fraternitat 
que el Senyor ens va convidar a viure. 

30 de desembre 

Preguem pels malalts, els companys i companyes nostres, les persones 
conegudes que estan en aquests dies malaltes, i especialment aquells malalts dels 
que ningú se’n recorda. Que sentin ben a prop la cura i l’estimació de les persones 
que els atenen i que nosaltres també ens puguem acostar per acompanyar i cuidar. 

31 de desembre 

Preguem, en aquest darrer dia de l’any, per les persones que ens han deixat, els 
difunts que hem conegut i estimat, els que han mort aquest any estant sols o 
soles, els que han perdut el gust de la vida i han desesperat, els que han mort per 
la violència, els que han mort sense pau, i els que han pogut morir en pau i 
acompanyats. Per tots ells, per totes elles, Senyor. Acull-los en el teu si amorós, 
te’ls confiem a tu. 
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1 de gener 

Preguem, en aquest primer dia de l’any, dia de la Pau, per la pau al nostre món, 
perquè les nostres comunitats i nosaltres mateixos siguem constructors de pau, 
amb tantes persones de bona voluntat que també treballen per la pau. Que aquest 
any que comencem, aquest 2022 que estrenem, sigui un any més cordial, més 
fratern, on la pau sigui més present cada dia. 
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RELIGIOSOS I RELIGIOSES DE L’ARXIDIÒCESI 
DE TARRAGONA CELEBREN EL RECÉS 
D’ADVENT 

 

BISBAT TARRAGONA | 21 de desembre, 2021  

El passat dissabte, dia 18 de desembre, la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada 
de Reus, de les germanes missioneres claretianes, va acollir el recés diocesà de la 
vida consagrada, que va ser dirigit pel Pare Varghese, carmelita descalç. 

El religiós va reflexionar sobre la preparació de Nadal a través de les «Cautelas» de 
sant Joan de la Creu, uns consells per a preparar el cor per tal de viure millor la 
relació amb Déu i amb els nostres germans. El P. Varghese va convidar a revestir-
se de l’home nou creat a imatge de Crist i ser capaços d’identificar quins obstacles 
es poden trobar en el camí. 

La trobada va acabar amb una estona de silenci i pregària, i la celebració de 
l’Eucaristia. 
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TANCAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
FORMACIÓ INICIAL 

 

FORMACIÓ URC (Lluís Agustí)| 16 de desembre, 2021 

Hem acabat aquest primer trimestre de formació inicial amb molt bona nota. 
Gratitud a tots els professors/es que han fet possible la seva realització: Florenci 
Bové, Maite Valls i Lluís Serra. Agraïment a les Novícies/is que amb esforç i 
constància han seguit les classes i han participat activament.  

Felicitats a les  formadores i formadors que heu facilitat la participació. Us 
encoratgem a continuar endavant i començar el segon trimestre amb noves forces 
després d’aquest temps de Nadal. El dia 10 de Gener de 2022 ens tornarem a 
veure.  

Ens desitgem un Bon Nadal i millor any nou 2022. Jesús, Maria, Josep des del 
portal de Betlem ens criden a viure  en la confiança, l’esperança i la compassió 
enmig d’un món que cerca i anhela un LLIBERTADOR de les seves angoixes, 
patiments i injustícies.  En Jesús trobem la pau que tant anhelem. Ell ens retorna la 
dignitat de viure com a persones. 
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SALESIANS: CAPÍTOL INSPECTORIAL AL 
2022 

 

SALESIANS | 16 de desembre, 2021  

La Inspectoría Salesiana María Auxiliadora celebrarà a la Casa-Seminari de Málaga 
del 18 al 22 d’abril del 2022 el Capítol Inspectorial on participaran més d’un 
centenar de salesians i seglars de les presències salesianes d’Andalusia, Aragó, 
Catalunya, Comunitat Valenciana, Canàries, Extremadura, Illes Balears i Regió de 
Múrcia. 

El Capítol Inspectorial és una trobada que té com a objectiu abordar temes 
estratègics de la Congregació i serà la tercera edició que se celebra des de la 
unificació de les inspectories d’Espanya el 2011, després dels compartits durant 
els cursos 2015-16 i el 2018-2019. 

Aquestes sessions, convocades segons l’article 172 de les Constitucions 
Salesianes, donaran continuïtat al treball iniciat al Capítol General 28, amb especial 
atenció a les Línies Programàtiques del sexenni assenyalades pel Rector Major i el 
seu Consell. «Per a la Inspectoría María Auxiliadora es tracta d’una oportunitat 
providencial per discernir la voluntat de Déu davant del repte sempre actual de 
com ser avui coherents a la nostra opció de consagrats, al servei dels joves, segons 
el carisma de Don Bosco», compartia Ángel Asurmendi, provincial de la Inspectoría, 
com a al·lusió al discurs d’obertura del Rector Major a Valdocco el passat CG28. 
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El tema que es desenvoluparà durant el mes d’abril, que porta com a títol «Prioritat 
de la missió salesiana entre els joves d’avui», marcarà les línies del Projecte 
Orgànic Inspectorial que guiaran la vida i missió de la Inspectoría per als propers 
sis anys. A més de donar a conèixer el tema, anunciar el nomenament de Juan 
Bosco Sancho com a Regulador del CI’22 i la composició de la comissió 
precapitular integrada per Salesians i seglars, es presenta als mesos previs la 
imatge corporativa que presidirà la trobada i les diferents comunicacions. 

El nou logotip: un fil invisible que va al cor i a l’essència salesiana 

Inspirat en l’enunciat «Prioritat de la missió salesiana entre els joves d’avui», la 
imatge corporativa desenvolupada per la Delegació de Comunicació a partir de la 
reflexió de la comissió precapitular pren com a punt de partida la trobada clau de 
Don Bosco amb un dels molts Bartomeu Garelli que habiten les presències 
salesianes. 

El logotip, acompanyat per les inicials CI, suggereix amb traços dinàmics, allò 
essencial d’aquest diàleg en què el sant italià escolta, fent realitat les ‘paraules a 
cau d’orella’, s’atura per respondre amb fidelitat a la joventut d’avui i de demà des 
de l’amorevolezza. 

Un traç fi sense artificis, com a picada d’ullet al relat tradicional compartit en 
diferents dinàmiques, Bon dia i moments d’activitats de Temps de Lleure, que 
representa «un fil invisible que connecta aquells que estan destinats a trobar-se, 
sense importar temps, lloc o circumstàncies. El fil es pot estirar o contraure, però 
mai trencar». Un traç combinat amb els colors corporatius que simbolitza la 
prioritat de la missió salesiana entre els joves d’avui, el perfil del salesià per als 
joves d’avui i el treball al costat dels seglars, la missió i la formació. 

D’altra banda, i com a picada d’ullet a Pablo Ruiz Picasso, pintor universal i 
ambaixador malagueny, que representa la ciutat amfitriona. Un homenatge als 
dibuixos d’un traç en què va demostrar la grandíssima habilitat per omplir de sentit 
el buit sense aixecar mai la mà del paper, sense poder tornar enrere i corregir. Una 
invitació a mirar, com deia Don Bosco, endavant, sempre endavant. 

Una imatge corporativa que es llança abans de l’esdeveniment i que s’omplirà de 
vida amb la feina compartida del 18 al 22 d’abril del 2022 a Málaga. 

 

https://www.salesianos.edu/convocado-el-capitulo-inspectorial-de-2022/
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SINODALITAT I VIDA CONSAGRADA AL 
BISBAT DE SANT FELIU 

 

BISBAT DE SANT FELIU | 14 de desembre, 2021 

La Delegació per a la Vida Consagrada del bisbat de Sant Feliu va organitzar per al 
dissabte 11 de desembre, un recés en aquest temps d’Advent. La trobada es va 
realitzar a la Casa de l’Església, en format de matinal, començant a les 10h i 
acabant després de l’eucaristia de les 13h, que va ser presidida pel bisbe Agustí a 
la capella de la Casa. 

Van assistir-hi aproximadament unes 25 religioses de 6 congregacions diferents, 
per meditar i pregar entorn la sinodalitat i la vida religiosa, conduïts per una reflexió 
del delegat diocesà, el P. Josep Maria Henríquez, osb. Un aspecte destacat pel 
ponent va ser que els religiosos i religioses ja viuen, per la seva mateixa vocació, 
una dimensió de sinodalitat i per tant, poden fer una reflexió i una aportació molt 
enriquidora, perquè neix de la vida mateixa, en aquest procés sinodal que viu 
l’Església actualment. 
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EL CONVENT DE SOR LUCÍA CARAM ES 
REFUNDA: “EL NOSTRE CLAUSTRE ÉS EL 
MÓN” 

 

VIDA NUEVA| 9 de desembre,2021 

El monestir de Nostra Senyora dels Àngels i Santa Clara de les dominiques de 
Manresa inicia un procés de discerniment de cinc anys en el que podria ser una 
‘refundació’ de la comunitat contemplativa. Així ho dóna a entendre sor Lucía 
Caram, la popular religiosa, que ha anunciat que s’han endinsat en “una nova 
formulació carismàtica buscant un camí jurídic per a viure’l dins de l’Església i, en la 
mesura del possible, també en l’orde”. Aquesta nova marxa, tal com relata la pròpia 
Caram, comptaria amb l’acompanyament i el vistiplau del Papa Francesc. 

“Continuem sent una comunitat de vida contemplativa, però no som monges de 
clausura”, aclareix la consagrada argentina que subratlla que “el nostre claustre és 
el món, perquè on està la gent que sofreix és el nostre espai de contemplació”. 

En principi, es tractaria d’una experiència de cinc anys “que continuarà madurant 
buscant el nostre encaix”, relata Caram, la qual cosa implica que la seva comunitat 
deixa de pertànyer a la Federació de la Immaculada, que aglutina a diversos 
convents dominics. “Cadascun ha de ser fidel a la seva vocació i des d’alguns dels 
monestirs no s’entenia la nostra opció. Per això, per a viure millor la vida fraterna, 
hem decidit desvincular-nos jurídicament perquè no se sentin responsables de 
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determinades opcions que hem anat prenent i que continuarem fent”, especifica, 
subratllant que “seguim en comunió amb totes les monges de l’orde”. 

“Durant aquests anys hem estat treballant i destriant, fent passos des d’intuïcions 
perquè el nostre convent fos casa per als més empobrits”, afegeix, amb el 
convenciment que “no podem romandre quietes quan els nostres germans perden 
la vida al Mediterrani, perden els seus treballs, les seves cases i no tenen per a 
menjar i truquen a la porta del nostre convent a la recerca d’ajuda, d’algú que els 
escolti i l’acolliment”. 

Referent en la labor social 

Amén de la notorietat pública de Caram, la veritat és que la ingent labor social que 
capitaneja a Manresa s’ha convertit en un referent a la regió: “No sempre es va 
entendre aquesta missió, ja que es concebia que una comunitat de monges de 
clausura havia de dedicar-se exclusivament a l’oració i que la resta no ens tocava, 
no ens corresponia”. 

Caram assegura que aquest salt el donen a partir de l’experiència de Domènec de 
Guzmán que li va portar a vendre tots els seus llibres als quals denominava “pells 
mortes” mentre els seus germans als quals descrivia com a “pells vives” morien de 
fam: “Aquest despertar de Domènec des de l’oració per a lliurar-se als més pobres 
és el que ens ha portat aquests anys com a comunitat a seguir el seu exemple”. 

L’aposta de la comunitat passa també per compartir vida i missió amb els laics. “Hi 
ha un grup que comparteixen el nostre treball i servei als més pobres. Alguns fins i 
tot comparteixen alguns dies a la setmana la nostra vida en comunitat, la nostra 
oració i la nostra litúrgia”, detalla la monja contemplativa. 

“Junts -apunta la religiosa- volem realitzar la gran revolució de la tendresa i de la 
veritat, la revolució de la compassió, que és la passió compartida que va viure 
Jesús, fill de Déu, que va passar entre nosaltres fent el bé, compadint-se de les 
multituds, curant als malalts, donant esperança als que eren desesperats, alliberant 
als que ant Domènec de Guzmán”. “Som militants de l’esperança”, sentència 
Caram. 
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NOVA PROFESSIÓ ALS CAPUTXINS 

CAPUTXINS | 13 de desembre, 
2021 

El diumenge 12 de desembre, dins 
de l’eucaristia de la fraternitat, i 
amb presència de frares, familiars i 
amics, fra Marc Vallès va emetre 
els seus primers vots com a frare 
caputxí.  

Natural de Sant Andreu Salou 
(Girona), estudià Humanitats a 
Barcelona. Gràcies als sopars 
Alpha, promoguts per la Delegació 
de joves del bisbat de Barcelona, 
redescobrí la fe.  

Després d’un temps de 
discerniment, i d’una estada als 
Estats Units, participant en una 
experiència d’evangelització, va 
demanar l’ingrés al Caputxins. 
Passats dos anys de formació en 
el postulantat i el Noviciat, ara 
inicia la seva etapa com a frare de 
vots temporals. Enhorabona! 
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“EL MONESTIR DE MONTSERRAT CONTINUA 
SENT AVUI UN DINAMITZADOR SOCIAL I 
ECONÒMIC PEL PAÍS” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ| 15 de desembre, 2021 

L’any 2019 Montserrat va assolir un nou rècord de visitants, arribant als 2,67 
milions. L’any 2020, però, i degut a la pandèmia de la Covid-19, la caiguda de 
visitants va ser del 70%, percentatge de caiguda molt similar al de l’any 2021 en 
què la caiguda de visitants representarà el 60%. Què suposa però que una persona 
visiti Montserrat? Es genera un retorn quantificable econòmicament parlant? Un 
estudi de la consultoria EY encarregat per la Fundació Abadia de Montserrat 2025, 
ha analitzat l’impacte de la institució Montserrat i la seva influència en termes de 
contribució econòmica i social directament derivada de la seva activitat, en base a 
les dades de 2019. Els resultats mostren com per cada euro invertit a Montserrat el 
retorn és de 19,5 euros, alhora que per cada lloc de treball directe generat el retorn 
és de 8,5 llocs de feina indirectes i induïts més. 

“Quan parlem de monestirs benedictins sovint es fa referència a que a l’Edat 
Mitjana eren els dinamitzadors socials i econòmics d’un territori”, ha 
recordat Ignasi M. Fossas, majordom-administrador del monestir de Montserrat. 
Una influència, però, que tot i semblar d’èpoques molt pretèrites es manté avui a 
Montserrat. “Teníem la intuïció que això encara aquí passava avui”. L’informe, 
presentat avui en roda de premsa, posa de manifest com “Montserrat continua 

https://abadiamontserrat.cat/
https://www.ey.com/es_es


23 de desembre, 2021 
HOREB 

567 
 

 

15 

 

sent avui un dinamitzador econòmic i social pel país”, pel que fa a creació de llocs 
de treballs, retorn econòmic al PIB català i a projecció internacional del territori. 

L’estudi s’ha centrat en les dades de l’Abadia de Montserrat i les seves entitats 
dependents i associades: Publicacions de l’Abadia de Montserrat SA, L’Agrícola 
Regional SA, Central de Reserves de Montserrat SAU, Gestió de Serveis de 
Montserrat SLU, Fundació Abadia de Montserrat 2025, Montserrat Energia SL i 
Funicular Aeri de Montserrat SA (societat participada al 60%). L’any de referència 
és el 2019. 

Així, per cada euro invertit a Montserrat el retorn quantificable és d’uns 19,5 euros. 
La constribució econòmica total de Montserrat ha estat, així, de 314,5 milions al 
PIB català, generat a través de compres i visitants. La contribució augmentada es 
dona sobretot en el sector de la hosteleria, la restauració i el turisme. Catalunya és 
el principal origen dels visitants dins de l’Estat espanyol. D’entre els visitants 
provinents de fora de Catalunya, la majoria prové de Madrid seguit de València i 
Càceres. La majoria dels visitants estrangers són de països europeus, essent també 
molt rellevant el pes dels originaris d’Amèrica i d’Àsia. Principals procedències de 
visitants estrangers: 15% EUA, 12% Rússia, 7% Corea del Sud, 4% França i 3% 
Alemanya. 

Una altra dada significativa és que per cada lloc de treball generat directament a 
Montserrat es contribueix a generar indirectament 8,5 llocs de treballs. Així, hi ha 
6.210 llocs de treball dels quals 655 són directes, 4.708 indirectes i 847 induïts. 

Les bones dades de visitants són del moment pre-pandèmia. Josep Altayó, 
director general d’Agrícola Regional SA, ha reconegut que preveuen una davallada 
de visitants pel 2022 d’un 30% respecte a les dades del 2019. “És difícil mantenir 
aquest nivell de caiguda”, ha assegurat, esperant que la recuperació del turisme, 
sobretot internacional, sigui una realitat. “Si no es recupera el turisme internacional 
no només patirà Montserrat sinó que també tota Catalunya en el sector turístic”. 
Malgrat les ajudes derivades de la pandèmia, ha reconegut que “sense ajudes la 
recuperació serà molt lenta”. 
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150 ANYS DESPRÉS MARIA CONTINUA 
PASSEJANT-SE PER LES NOSTRES CASES 

 

SALESIANES | 10 de desembre, 2021  

 La capella de la Casa provincial de les Salesianes va acollir, el dissabte 4 de 
desembre, una solemne Eucaristia presidida pel cardenal Carlos Osoro, 
arquebisbe de Madrid, en el marc del 150 aniversari de la fundació de l’Institut de 
les Filles de Maria Auxiliadora. Una família religiosa nascuda del cor de Don Bosco i 
de la fidelitat creativa de Mare Mazzarello que el 5 d’agost de 1872, al costat del 
primer grup d’onze dones joves, pronuncia el seu “Sí”, com Maria. 

Entre l’assemblea S. María del Rosario García, actual Vicària general de l’Institut, 
el Consell inspectorial, nombroses salesianes procedents de les 54 comunitats 
presents a Espanya, al costat de seglars representants de les comunitats 
educatives, nens i joves que han volgut viure aquest esdeveniment en primera 
persona. 

Al costat del cardenal va concelebrar el Sr. Fernando García, inspector 
salesià (SSM), a més d’altres salesians i representants de l’església local com a el 
Sr. Avelino Revilla, Vicari general de l’arxidiòcesi de Madrid i el pare Ángel 
Camino, ÓSSA, vicari episcopal de la Rectoria VIII. 

A la seva homilia Don Carlos va destacar tres paraules: escollides, agraciades, 
estimades per a regalar aquest amor de Déu que descobrim a la nostra vida. Ens 
va convidar a arribar – com feia Mare Mazzarello- al cor dels joves pel lliurament i la 
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dedicació a ells, perquè només llavors podrem restaurar els seus cors. I ens va 
instar a no oblidar que som un Institut que és tot de Maria. 

En finalitzar l’Eucaristia es va donar pas a l’acte commemoratiu en el qual es van 
anar narrant esdeveniments significatius de la història de l’Institut, a través dels 
canvis de seu de la Casa generalicia des de Mornese a Roma, passant 
per Nizza i Torí. Pinzellades d’història delicadament combinades amb música i 
cançó que va fer de l’acte un moment senzill i entranyable que va moure al cor a 
l’agraïment i al compromís per a continuar donant vida al carisma. 

Els joves estaven especialment convocats a l’últim dels actes del dia. Una nit d’art i 
oració sota el títol “Les petjades del meu camí”. Música, imatge, silenci i paraula 
es van conjugar amb finor i emoció per a facilitar la trobada amb Jesús. Tres 
moments, tres figures en les que centrar la nostra mirada: Maria als peus del que 
Maín posava les claus de la casa i les dels cors, Jesús lliurant la vida a la creu, 
i Mare Mazzarello representada amb una vinya, les seves cartes i un hàbit religiós. 
El protagonisme juvenil va oferir al moment un bonic to vocacional. 

Com un ressò es repeteixen al cor les paraules de Don Bosco a les germanes de 
Nizza: “Maria camina per aquesta casa”. Experimentem que no és una manera de 
dir, és real, és passat, és present i futur. Maria ha guiat aquests 150 anys d’història, 
de vida, i ho continuarà fent. 
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CONFERÈNCIA-COL·LOQUI: ELS REPTES 
ACTUALS DE L’ EDUCACIÓ JESUÏTA 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 1 de desembre, 2021  

El passat divendres 26 de novembre, l’Escola de Pares i Mares del Claver va 
inaugurar el seu curs amb la conferència-col·loqui Reptes actuals de la nostra 
educació jesuïta amb el Gregorio Luri, mestre, filòsof i pedagog, en diàleg amb 
l’Enric Masllorens (director general de la Fundació Jesuïtes Educació) i la Minerva 
Porcel (directora pedagògica de FJE). 

Va ser una trobada amistosa, serena, molt de comunitat educativa; un diàleg a 
diverses veus buscant, no la intel·ligència freda, sinó la saviesa: intel·ligència 
més bondat, una combinació que serveixi per viure millor!A això ens ajudava el 
Gregorio Luri, gran savi capaç de dir les coses difícils i complexes de manera 
senzilla i planera. A més a més, l’Enric Masllorens i la Minerva Porcel ens posaven 
el marc de la nostra institució: els grans pilars inspiradors de l’educació jesuïta: 
homes i dones pels altres, profunditat, solidesa i flexibilitat… 

I amb què ens podem quedar? Potser amb la “música” que sonava, amb gran 
sintonia: l’educació com a forma d’estimar, de recerca de la serenitat per confiar 
en la nostra tradició jesuïta enmig de temps incerts i de canvi.Si ho desitgeu, 
podeu veure la gravació d’aquesta xerrada – col·loqui a través del nostre canal 
Youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=at4WeniIE1M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=at4WeniIE1M&feature=emb_title
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26 ANYS D’ESTADA A TORTOSA DE LES 
FILLES DE SANT VICENÇ DE PAÜL 

 

BISBAT DE TORTOSA | 7 de desembre, 2021   

El dia 6 de desembre, es va celebrar a la Catedral una Missa d’acció de gràcies  
pels vint-i-sis anys d’estada a Tortosa de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül. La seua vida està dedicada totalment a Déu i al servei dels pobres, seguint 
Jesucrist, model del veritable amor, servint-lo en la persona dels més pobres i 
desfavorits de la societat. Van acompanyar-les en la celebració dues Filles de la 
Caritat, una en representació de la Provincial. 

L’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe. Mons. Enrique Benavent Vidal, fou 
concelebrada per sis sacerdots: Mn. Josep Ma Membrado, Mn. Ramon Labernié, 
Mn. Pascual Centelles, Mn. Pepe Insa, Mn. Rodrigo Monfort i Mn. José Ayllón. Va 
dirigir els cants, Joan Redó. S’inicià amb el cant d’entrada: “Cantem germans”. 
Després de les primeres paraules del Sr. Bisbe: “En el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres”, la Sra. Anna Algueró va fer la monició 
d’entrada. Ens hem reunit per agrair el treball i dedicació que han tingut les Filles 
de la Caritat envers els més pobres durant vint-i-sis anys a la Casa d’Acollida. 
També volem donar les gràcies als voluntaris que han col·laborat mitjançant la seua 
ajuda en el treball i també econòmicament. Moltes gràcies a tots. 



23 de desembre, 2021 
HOREB 

567 
 

 

20 

 

Després de cantar, “Senyor, tingueu pietat, es van proclamar les lectures. La 
primera lectura del llibre d’Isaïes (Is 35, 1-10), va fer-la Maria Eva Morelló. El Salm 
responsorial cantat: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor” i després de 
cantar l’Al·leluia, Mn. Rodrigo Monfort proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 5, 
17-26). Tot seguit l’homilia del Sr. Bisbe. 

Benvolguts germans en el sacerdoci, alcaldessa, regidors, germanes de la Caritat 
Ma Teresa i Mercè, altres Filles de la Caritat aquí presents, germans i germanes 
tots. En la vida de l’Església les institucions passen, el nostre servei eclesial 
s’acaba, però hi ha una cosa que perdura sempre. Diu sant Pau: “Si jo parlés el 
llenguatge dels homes i dels àngels però no estimés, no passaria de ser com les 
campanes que toquen… si tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, 
però no estimés, no seria res… si repartís tots els meus béns als pobres… però no 
estimés, de res no em serviria… La fe i l’esperança passaran… però l’amor no 
passarà mai…. L’amor és el més gran”. 

 Avui la nostra celebració té un doble sentiment: a) De gratitud a les Filles de la 
Caritat que durant vint-i-sis anys s’han donat a la Casa d’Acollida. No els agraïm el 
treball que han fet, sinó el que han fet a partir de l’amor de Crist. Han estat un 
testimoniatge de caritat, de lliurament, d’acollida de les persones. De tot això és pel 
que hem de donar gràcies a Déu. Fa uns dos o tres anys, en una entrevista a la TV 
van donar testimoni de la seua vida; testimoni d’humilitat, de pobresa i d’amor als 
pobres. Diu sant Tomàs de Villanueva: “Ningú pot estimar els pobres, si no estima 
la pobresa”. Això ens produeix un sentiment de gratitud al Senyor. És un regal 
veure com es donen a les persones. b) L’altre sentiment és que amb la seua marxa, 
la nostra diòcesi s’empobreix. El que m’agradaria és que aquestes pobreses 
institucionals ens portessin a una pobresa en la nostra vida. La vida de la diòcesi 
s’empobreix i es debilita, perquè perdem un testimoniatge de la caritat que serà 
menys visible entre nosaltres. També la vida de la ciutat sense vostès s’empobreix, 
ja que el seu testimoniatge s’ha fet visible en la nostra societat. Tots valorem el que 
han fet les Filles de la Caritat amb la seua presència entre nosaltres. 

El testimoniatge cristià ens ha d’interpel·lar. Les germanes ens han ensenyat com 
acollir les persones, com ajudar-les, com tractar-les. És un repte per a la ciutat, per 
a la diòcesi i també per a les autoritats. El seu testimoniatge no és un repte per a 
que la Casa d’Acollida continue funcionant, sinó fer-ho evangèlicament, acollint les 
persones, interessar-nos per cadascuna i tractar tots com a germans. Per això el 
seu testimoni no ha de ser només un signe de caritat, sinó un exemple per als qui 
les hem conegudes. Volem expressar el nostre agraïment a les Filles de la Caritat 
per tot el que han fet durant aquests vint-i-sis anys a la nostra ciutat i a la nostra 
diòcesi. Moltes gràcies. 
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A continuació, Cinta Fontanet va fer les pregàries, encomanant especialment al 
Senyor les Filles de la Caritat, Maria Teresa i Mercè i la Casa d’Acollida. Arribat el 
moment de la Comunió vam cantar: “Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha 
estimat”.  La germana Maria Teresa ens adreçà unes paraules: Hola, adiós y 
gracias. Ha llegado la hora de decir adiós a las personas que se han cruzado en 
nuestras vidas y nos han acompañado. Gracias a todos los que nos han ayudado y 
colaborado de diferentes formas i adiós a las autoridades civiles y eclesiásticas. A 
todos, gracias. También gracias porque todos los aquí presentes nos habéis dado 
la oportunidad de acercarnos a las personas. Todas las hermanas que hemos 
estado en Tortosa: Sor Bibiana, sor Regina, sor Ma Teresa, sor Mercè, sor Emilia, 
sor Ramona, sor Victoriana, sor María Dolors i +sor Encarna, todas nos hemos 
sentido estimadas. A todos vosotros: gracias, hola i adiós. 

 El Sr. Bisbe Enrique, els lliurà un obsequi molt estimat pels tortosins, una imatge 
de la Mare de Déu de la Cinta. Que la Mare de Déu els acompanye allà on vagen, 
els digué. Acabà la celebració amb la benedicció final del Sr. Bisbe i l’himne de la 
Mare de Déu de la Cinta. 

I acabo amb algunes de les mateixes paraules que diu el “full-record” que ens van 
donar moments abans de l’inici de l’Eucaristia d’acció de gràcies: “Han obert les 
portes de casa als més pobres… però el que més han fet per tots ells, és obrir les 
portes del cor a tothom per donar empatia, carinyo i acolliment, que són les 
carències principals de les persones que viuen al carrer” “Gràcies per tot el que 
hem après de vosaltres!” “Compartir, donar del que es té, estar sempre dispostes a 
ajudar…” “SEMPRE ESTAREU PRESENTS!” 
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VEDRUNA CREA UNA EINA DE DIAGNOSI 
DELS ODS

 

VEDRUNA | 29 de novembre, 2021  

Podem mesurar l’impacte dels ODS a l’escola? Promouen canvis d’hàbits reals els 
aprenentatges que incentivem? Quin ODS convindria reforçar a cada centre? 
Aquest primer trimestre de curs Vedruna Catalunya ha presentat una eina per a la 
diagnosi del treball dels ODS en centres educatius. O el que és el mateix, un 
formulari per avaluar com s’estan implementant els ODS a l’aula. 

L’equip impulsor dels ODS Vedruna Catalunya –Montserrat Jiménez, coordinadora 
dels equips ODS de les 36 escoles Vedruna i autora de l’eina, Mario 
Mercader i Pep Paunero– van presentar l’eina de diagnosi a la junta de la Societat 
Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans el 22 de setembre. Al cap de 
pocs dies, Manel Salas, de l’equip de gestió, en parlava el dia 30 de setembre a 
Barcelona en el marc de la 9a Trobada de Centres Innovadors, organitzada amb la 
Institució Cultural del CIC, la Fundació Tr@ms,la Societat Catalana de Pedagogia i 
l’Associació ESPIRAL. 

L’endemà, 1 d’octubre, Eduard Vives, com a representant ODS de l’escola Vedruna 
de l’Espluga, va fer-ne també una comunicació en el Festival d’Educació per la 
Sostenibilitat al Museu de la Vida Rural de l’Espluga. I des de les escoles també en 
fan seguiment: el 14 d’octubre van compartir treball en la primera trobada d’equips 
ODS Vedruna, aquesta vegada, per videoconferència.  

https://sites.google.com/xtec.cat/ods-centres
https://sites.google.com/xtec.cat/ods-centres
https://vedrunacatalunya.cat/vedruna-ods/
https://twitter.com/VedrunaCat/status/1440732042556178437
https://twitter.com/VedrunaCat/status/1440732042556178437
https://twitter.com/VedrunaCat/status/1443549394456952836
https://twitter.com/MuseuVidaRural/status/1435548186396045318?s=08
https://twitter.com/MuseuVidaRural/status/1435548186396045318?s=08
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‘Creant hàbits per a un món millor’ 

Ja el 2006 Vedruna va incloure l’educació ambiental a les escoles. Aquest projecte 
en xarxa va ser reconegut amb els Premis Escola Verda 2019. Ara, amb el curs 
2021-2022, l’equip impulsor ODS Vedruna Catalunya ha fet un pas més i ha creat 
l’eina de diagnosi dels ODS. L’eina forma part del projecte ‘Creant hàbits per a un 
món millor’, que pretén passar de l’activitat puntual a la integració dels objectius de 
desenvolupament sostenible al currículum. 

Dissenyada per a la posterior reflexió als equips docents i claustres de les escoles, 
l’eina consta d’un formulari elaborat a partir d’una rúbrica i que té en compte el 
Disseny Universal d’Aprenentatge. El formulari genera un gràfic de barres i un 
gràfic radial que dona un punt de partida per a traçar línies de reflexió i estratègia. 
A més, compta amb materials de suport per entendre, reflexionar i promoure 
iniciatives a l’aula. 

L’eina és fruit de la reflexió conjunta dels 36 equips ODS de les escoles, i de 
l’assessorament i guiatge d’experts en l’àmbit de la pedagogia de la sostenibilitat 
com Neus Lorenzo i amb la col·laboració de Jaume Feliu en l’àmbit tècnic. Introduir 
els ODS a l’aula ajuda a fer dels alumnes, persones crítiques, conscients de les 
problemàtiques mundials, i amb iniciativa per buscar solucions. 

El treball dels ODS entronca directament amb el Projecte Educatiu Vedruna, que 
estableix un seguit de compromisos amb la sostenibilitat, tant pel que fa a la gestió 
quotidiana dels centres, com l’educació per la justícia, la igualtat de gènere, 
l’eradicació de la pobresa, l’educació de qualitat i la reducció dels efectes de canvi 
climàtic i la participació dels joves en la transformació del present i del futur. 

Podeu consultar aquí la memòria de la trajectòria feta per incorporar els ODS a 
l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vedrunacatalunya.cat/vedruna-ods/
https://vedrunacatalunya.cat/descarregues/Llibret_Projecte_Educatiu_Vedruna.pdf
https://issuu.com/montserratjimvi/docs/escola_vedruna_i_ods__2_
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📰 L’URC INFORMA! 

 

ET VAS PERDRE EL RECÈS D’ADVENT? 
RECUPERA’L AL YOUTUBE DE L’URC 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) va organitzar un recés d’Advent en línia 
el passat dissabte 4 de desembre. Amb el nom “Advents inesperats”, el germà 
marista Lluís Serra va conduir aquesta trobada durant la qual es va reflexionar al 
voltant d’allò que suposa l’Advent i a que ens convida aquest temps, avui dia. 

MIRA’L AQUÍ 

 

 

 

 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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PENSANT EN EL CURS 2022-2023 

 LLUÍS AGUSTÍ | formacio.urc@confer.es 

Missatge del responsable de formació de 
l’URC, Lluís Agustí:  

L’Equip de Formació Permanent  està programant 
les propostes de formació per al curs 2022-2023. 
Si voleu aportar alguna iniciativa, suggeriment o 
tema  que us interessi podeu escriure a la següent 
adreça de correu: formacio.urc@confer.es   

Ens ajudaria molt a confeccionar el programa i a 
donar un servei de qualitat, més d’acord amb els 
vostres interessos i necessitats. Moltes gràcies. 
Que tingueu un Bon Nadal i millor any 2022. 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:formacio.urc@confer.es
mailto:formacio.urc@confer.es
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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. Víctor Codina/Luisa Berzosa. EN LÍNIA 
de 9:45 a 13:30 h (A través de ZOOM) 

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. 
 

 
*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.  

 

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

URC-CEVRE (2021-22) 

.  
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

VIDA RELIGIOSA I SINODALITAT 
 

PAS 1 

Inscripcions: Unió de Religiosos de 
Catalunya. Aplicar al formulari 

d’Inscripció. Indicar  nom i cognoms de 
la persona o persones participants i la 

institució a la que pertanyen. 

 

 PAS 2  

Pas 2 – Aportació voluntària 10 € en el 
compte corrent de “La Caixa” IBAN: ES 

37 2100 3040 0622 0034 0826. 
Indiqueu el nom i cognom de la persona 

que s’hi inscriu i al costat 
SINODALITAT.  

 

Data: dissabte,15 de gener, 2022 

Hora: 9.45-13.30 h 

Lloc: Format virtual. Connexió a través 
de l’aplicatiu ZOOM.  

 

 
 

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 

 

 

mailto:info@urc.cat
http://www.urc.cat/

