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DIA DE LA MARMOTA? 
NO GRÀCIES! 
Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

El 2 de febrer és el Dia de la Marmota, 
almenys, pel que sembla, als Estats Units. Un 
dia popularitzat per la simpàtica pel·lícula dels 
anys 90 que protagonitzava Bill Murray. Un 
dia que s’anava repetint cada cop, de manera 
tràgica perquè tots els detalls es reiteraven un 
dia i l’altre. Només la creativitat del 
protagonista li permetia introduir petites 
variacions en aquest devenir cíclic que el tenia 
atrapat. 

El 2 de febrer és el Dia de la Marmota, però 
també és el dia de la Candelera, dia de la vida 
Consagrada. I em sortia pensar: “menys dia de 
la Marmota, més dia de la Candelera!” 

El dia de la Marmota tot es limita a veure 
tràgicament que tot es manté exactament 
igual, i el marge de maniobra per introduir 
novetat és ben limitat. El dia de la Marmota és 
el sotmetiment a un destí terrible que 
s’imposa a la creativitat de la novetat. 

El dia de la Candelera, en canvi, és la irrupció 
de la novetat. La novetat del petit nadó que 
entra al Temple. La novetat del petit que entra 
en la vida dels dos ancians, Simeó i Anna, que 
malgrat l’aclaparament del transcurs dels anys 
sense veure, es troben cara a cara amb 
Salvador que esperaven. La novetat que 
aquest Salvador vingui tan humilment, com un 
petit nadó adormit plàcidament i a estones 
demanant la cura dels seus pares… La novetat 
d’unes vides trastocades profundament per la 
irrupció d’aquell petit, com va pasar amb les 
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vides de Maria i de Josep… 

Potser ens podem preguntar si, com a 
consagrats, com a consagrades, com a 
comunitats o com a congregacions, volem 
viure la novetat del dia de la Candelera. Ens 
podem preguntar fins a quin punt estem 
disposats a acollir la inspiració de l’Esperit que 
movia Simeó i Anna, acollir la novetat que 
inspiren i desitgen els més joves de les 
nostres congregacions, acollir la crida del 
Papa Francesc de fer camí junts. 

Menys dia de la Marmota, més dia de la 
Candelera! 
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EDUARD REY: “RELIGIOSOS, NO PERDEM 
LA CONNEXIÓ AMB AQUELLA LLUM QUE 
‘EN EL CORAZÓN ARDÍA’ ” 

 

Eduard Rey | President de la Unió de Religiosos de Catalunya 

Benvolguts germans i germanes, 

Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía... Amb aquests versos descriu 
sant Joan de la Creu la situació de la persona que vol dirigir-se cap a Déu. Ha 
trobat una llum, una llum que es reflecteix amb força en el seu interior, que hi 
encén un foc, i ha de posar-se en camí seguint-la, amb humilitat, però amb una 
gran confiança, donant-li més crèdit que a la pròpia llum del migdia. 

Sin luz ni guía pot descriure algunes de les sensacions que hem pogut tenir al llarg 
d’aquests dos anys de pandèmia. Sentia avui un representant dels hotelers de 
Barcelona a les notícies, i parlava d’una situació “angoixant i depressiva”. No són 
només ells. Es poden detectar els senyals d’un cansament d’aquesta situació una 
mica per tot arreu. Perquè en la vida són moltes les petites llums que solen fer de 
guia pel camí: projectes personals i comunitaris, amistats i relacions de tota mena... 
Moltes d’aquestes llums han oscil·lat amb força durant aquest temps, o ens n’hem 
vist apartats inesperadament, sense poder calcular quan s’acabarà. 

Fotografia: Catedral Barcelona (Guillem F. Gel.) 
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És temps, doncs, potser, d’una manera especial, de mirar de no perdre la 
connexió amb aquella llum que en el corazón ardía, i que no és només per a 
nosaltres, sinó, com diu el lema de la jornada d’enguany, perquè ens guiï en el 
nostre caminar junts amb les nostres comunitats i amb les persones que ens 
envolten.  

És una llum que es manifesta humilment, però l’ancià Simeó ens dirà que és llum 
de les nacions, fent-nos descobrir que és l’única que ho abasta tot, des de la 
nostra intimitat fins al sentit global del món i de la història i que res, ni tan sols 
aquest temps estrany i fatigós que encara estem vivint, no la pot ofegar.  

Que la celebració d’avui ens ajudi, doncs, a redescobrir-la en el centre de les 
nostres vides com a consagrats, i acompanyar amb ella el nostre món que 
procura emprendre de nou el camí.    
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MISSATGE DE LA CONFER PER LA XXVI 
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA: “CAMINANT JUNTS” 

 

CONFER | 2 de febrer, 2021 

Queridas hermanas y hermanos: 

El 2 de febrero celebramos la XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En 
esta ocasión nos guía el lema «Caminando juntos». Un lema sinodal, acorde con el 
discernimiento y la reflexión que la Iglesia universal ya está realizando, como 
preparación del próximo Sínodo: «Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación 
y Misión». 

Año tras año celebramos la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor. Cuarenta 
días después de Navidad, Jesús fue conducido al Templo por María y José. Lo que 
podía resultar un mero cumplimiento de la ley mosaica se convirtió, por mediación 
del justo Simeón y de la profetisa Ana, en un encuentro de Jesús con el pueblo de 
Dios. Jesús se manifiesta y es percibido como ‘luz’, para alumbrar a los que 
esperaban el consuelo de Israel y a todos los pueblos de la tierra. 

Toda la vida de Jesús, impulsado por la luz de Dios, fue también un estar siempre 
en camino. Marcos lo describe “recorriendo toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas y expulsando demonios” (cf. Mc 1, 39). En el relato de Emaús, “Jesús, 
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mientras los dos discípulos conversaban y discutían, se puso a su lado para caminar 
junto a ellos” (cf. Lc 24, 15). Las personas consagradas, al igual que todos los 
bautizados, caminamos juntas con Jesucristo. 

Un año más, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, nuestra 
vocación quiere expresar un seguimiento que se hace también luz y camino en 
comunión eclesial, conforme al Evangelio que anunciamos, proclamamos y 
predicamos. Somos conscientes de las implicaciones que el camino sinodal tiene. 
Caminantes con Jesús -el Señor- renovamos nuestra fidelidad teniendo en cuenta 
tres experiencias de sinodalidad, de escucha y compromiso: la experiencia de 
comunión con toda la Iglesia; la experiencia de participación comunitaria, en 
fraternidad y sororidad; y, la experiencia de misión compartida, inserta en las 
heridas del mundo. 

La experiencia de comunión con toda la Iglesia, desde la ‘escucha compartida’ de 
Dios en su Palabra y en la vida. Él nos convoca y reúne como miembros de su 
pueblo. Nos llama por nuestro nombre y nos concede a cada uno el don de la 
vocación.  Nos llama por nuestro nombre y nos concede a cada uno el don de la 
vocación. Nos envía e invita a caminar juntos en su presencia, vigilantes y atentos, 
para no perder esta orientación en la vivencia de la consagración. Juntos hemos de 
buscar, discernir y encontrar la voluntad de Dios para su pueblo.  

Un pueblo, formado por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que procuran 
el bien, construyen la justicia y la paz, pero también por toda la humanidad sedienta de 
esos dones. ‘Escuchar juntos’ a Dios en su Palabra ha de ser un ejercicio de comunión 
y de sinodalidad porque, si bien es verdad que hay un encuentro personal, íntimo e 
insustituible de cada cual con el Señor, también lo es el encuentro de todos, en 
comunión espiritual con Él, en la búsqueda y discernimiento compartidos. 

La experiencia de participación comunitaria, con fraternidad y sororidad en cada 
Congregación, y de las Congregaciones entre sí, es un signo sinodal precioso que las 
personas consagradas ya tenemos. Nuestra forma participativa de gobernarnos, de 
contar con las hermanas y hermanos de la propia comunidad y Congregación, son 
un valor inestimable que puede redundar en beneficio sinodal para toda la 
Iglesia. Debemos poner aún más en valor este tesoro como proyecto evangélico de 
vida. El aprecio por una vida comunitaria, más allá de nuestros límites y defectos, 
es un signo del Reino de Dios.  

Retomemos el don de la convocación con la fuerza que tiene y hagámoslo 
fructificar aún más ‘saliendo de cada familia religiosa’, para encontrarnos con otros 
desde la diversidad y riqueza de los carismas. Nos conducirá, sin duda, a percibir 
un horizonte de Dios más amplio, más completo y auténtico. Caminando con 
otros carismas, purificaremos el encuentro de cada uno con el nuestro. CONFER 
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anima a las Congregaciones en este camino de sinodalidad intercongregacional. 
Quizás debamos fomentarlo con más intensidad y hondura, como signo de 
nuestro compromiso sinodal en favor de la Iglesia y el mundo al que servimos. 

La experiencia de misión compartida inserta en las heridas del mundo. Es justo 
reconocer la entrega y el compromiso de muchas personas consagradas a los más 
pobres y vulnerables. Otros son capaces de acompañar las heridas de nuestras 
gentes en sus situaciones personales, familiares, laborales, sociales, existenciales, 
etc. La vida consagrada sabe estar también muy presente allí donde se gesta el 
pensamiento, las ideas, los análisis, las planificaciones económicas y sociales. Ahí 
donde germinan la cultura, las costumbres y sobre todo los valores humanos. Se 
ha preocupado de acompañar a las personas en las diversas etapas vitales de su 
formación espiritual e intelectual.  

¿Acaso todo esto, y mucho más, no representa una escucha y un encuentro con el 
mundo? Hemos hecho de esta escucha y encuentro una experiencia de 
sinodalidad en la misión compartida y en el camino como familias carismáticas. 
Contemos también para ello, cada vez más, con otros grupos de Iglesia y no 
olvidemos nunca tender puentes con aquellas instituciones o grupos no eclesiales 
que persiguen el bien común de la persona y su adecuado desarrollo y bienestar. 
Ahí todos podemos encontrarnos y hacer así de la sinodalidad, una experiencia 
que traspase los muros de la iglesia. 

La celebración de «la Jornada Mundial de la Vida Consagrada» pretende ayudar 
a toda la Iglesia a conocer y valorar cada vez más el testimonio de los que 
hemos elegido por vocación seguir a Jesucristo, asumiendo la práctica de los 
consejos evangélicos. Pero también quiere ser una ocasión propicia para 
renovar estos compromisos y reavivar los vínculos que inspiran y nutren nuestra 
entrega al Señor.  

Queremos dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y también 
mostrar con honestidad lo que somos y lo que hacemos, invitando a celebrar 
en comunión, con alegría y esperanza, el don que Dios ha depositado en 
nosotros y sigue derramando. Desde CONFER podemos constatar cómo las 
personas consagradas enriquecen al pueblo de Dios no sólo por los servicios 
que ofrecen sino -y sobre todo- por los ideales de vida que persiguen. Ideales 
llamados a ser expresados con creatividad y, siendo entendibles para la juventud 
actual, hacer posible que las nuevas vocaciones que Dios suscita, encuentren 
tierra de acogida y cuidado. 

En esta Jornada, «caminando juntos», se nos invita a seguir mirando el futuro con 
esperanza, contando para ello no solo con la fidelidad manifiesta de Dios y la 
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fuerza de su gracia, sino con la suma sinodal de nuestras riquezas, siendo luz allí 
donde la vida consagrada está presente. ¡No solamente tenemos una gran historia 
para recordar y contar, sino una gran historia que construir! Pongamos los ojos en 
el futuro hacia el que el Espíritu nos impulsa, para seguir haciendo con nosotros 
grandes cosas (cf. Vita Consecrata, 110). 

¡Gracias  a todas y a todos! La fidelidad a la propia vocación y a los diversos 
carismas en los que la desarrollamos y alentamos, como caminantes, nos 
posibilita ser luz. ¡Feliz Jornada Mundial de la Vida Consagrada! 

 

 

 

  

DESCARREGAT ELS MATERIALS  AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confer.es/noticias/jornada-mundial-de-la-vida-consagrada-2022
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R. LAGOS: “LA FORMACIÓ ÉS UN DELS 
GRANS REPTES DE LA VIDA CONSAGRADA” 

 

URC | 2 de febrer, 2022 

Rosario Lagos és religiosa de la congregació de les Germanes Caputxines de la 
Mare del Diví Pastor, fundades pel beat Josep Tous. Tal com exposen, són 
germanes que caminen en la línia que el seu fundador va predicar, “vivint de 
manera contemplativa, fraterna, humil enmig la pobresa i la senzillesa, sempre amb 
alegria”.  

La congregació està estesa a diferents parts del món i, concretament, a Catalunya 
té una forta presència. Lagos està a la comunitat de Pallejà, al bisbat de Sant Feliu, 
on es troba la Casa Noviciat i Casa d´Espiritualitat. Allà conviu amb les religioses de 
la comunitat i les novícies que es preparen per viure la vida religiosa.  

Rosario Lagos assegura que per a ella la vida consagrada és un “do de Déu donat a 
l'Església per mitjà de l'Esperit Sant”. Tal com diu, un do “arrelat en els exemples i 
els ensenyaments del Senyor Jesucrist”. “La visc com a donació d'amor. 
Concretament amb la missió de formadora ajudant en el discerniment vocacional 
de les joves novícies que es preparen per a la vida religiosa”.  

Els vots religiosos, un repte avui dia 

La caputxina és conscient que a la societat d’avui dia hi ha molts reptes per a la 
vida consagrada. Dos d’aquests són: el vot de pobresa enmig d’una societat que 

https://capmdp.org/
https://capmdp.org/
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“lloa el consum i la possessió material”; i el vot de castedat, “enmig d’una societat 
que glorifica la gratificació sexual”. Rosalia assegura que cal “un esperit de 
discerniment” per desafiar “el malbaratament”. “Des de la formació, hem de saber 
educar-nos i formar-nos en la pobresa evangèlica, voluntària pel seguiment de 
Crist - exposa-. Hem d'estar convençudes, convençuts que vivim aquesta 
pobresa per Crist. Ser profetes. Que allò material no prengui el centre del nostre 
cor”. Respecte al vot de castedat, convida a preguntar-se a les novícies si 
aquesta “llibertat” - que suposa el sexe - “humanitza o deshumanitza”. “És una 
societat que no dóna valor a la vida cèlibe. Tot és efímer i relatiu”, continua.  Per 
això, un gran repte per a la vida consagrada és treballar profundament a la 
formació”. “Hem de fomentar les trobades profundes amb Déu i després amb la 
fraternitat, que els permeti arribar a adquirir una maduresa afectiva per optar per 
Crist per mitjà de la seva consagració” 

Oportunitats 

D’altra banda, com oportunitats, assenyala “l'intercanvi enriquidor entre les 
cultures que ens porta a experimentar la interculturalitat com una aportació a la 
universalitat”. “Això exigeix de la Vida Religiosa una kénosis, un morir i néixer de 
nou”, afegeix.  Rosario també, convida a adaptar-se a la intercongregacionalitat i 
la missió compartida amb els laics.  

“Això exigeix de la vida consagrada una nova expressió del carisma, de manera 
adequada que va més enllà dels límits d'un institut religiós. Avui se'ns convida a 
repensar la comunicació, la participació i la trobada amb els laics”. “L’oportunitat és 
que avui alguns estan atrets pel carisma i volen compartir l'espiritualitat de les 
nostres congregacions.”  

Mira el vídeo:  AQUÍ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aK7jA0tfik
https://www.youtube.com/watch?v=7aK7jA0tfik
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JOSEP GENDRAU: “LA VIDA RELIGIOSA S’HA 
CONSERVAT PERQUÈ S’HA POSAT AL 
SERVEI DE LA HUMANITAT” 

 

URC | 2 de febrer, 202 

Josep Gendrau fa setanta anys va professar la forma de vida franciscana dintre de 
l’Orde de Frares Menors. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una 
activitat religiosa intensa, dintre la qual destaca la seva tasca en serveis pastorals 
parroquials i com guardià de diverses fraternitats franciscanes (Crist Rei-Mare de 
Déu de la Salut ; de sant Rafael de la Guineueta; Del convent Franciscà del Remei, 
també del convent de sant Antoni de Lleida i del convent de sant Antoni de 
Barcelona). Actualment, és el Vicari de la Fraternitat Franciscana del convent de 
Sant Antoni de Barcelona.  

Vida consagrada: "Identificació amb Crist" 

Com a franciscà, concep la vida consagrada com “un intent de identificació amb 
Crist, tal com ho va fer Francesc d'Assís”, explica. “Intentar de viure i transparentar 
a Crist en tota la nostra vida” - continua- tal com va dir Verdaguer: “Nats tots dos 
en un pessebre, d’un mateix amor colpits, si no són bessons ho semblen, sant 
Francesc i Jesucrist”. Així, l’espiritualitat franciscana és el que guia les seves 
passes.  

https://franciscans.cat/
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“M’esforço per dur una vida senzilla, menor i en fraternitat -continua-. Hi dedico 
molts moments de pregària, treball pastoral, atenció als pobres, als malalts i 
necessitats”. Tal com explica, aquest dia a dia ho comparteix tot amb els germans 
de la Fraternitat. “Sobretot, miro de viure-la amb il·lusió i alegria, que és una altra 
de les característiques de l’espiritualitat franciscana”, afegeix. 

Tornar als orígens i ser més testimonis 

Tot i les adversitats del context actual, Josep Gendrau, assegura que “la vida 
consagrada té futur” però, que “cal retornar a les fonts”, com diu el papa 
Francesc. Tal com afirma, “hi han hagut diverses situacions crítiques i la vida 
religiosa s’ha conservat perquè s’ha posat al servei de la humanitat”.  

Segons fra Gendrau, com a franciscà, cal “manifestar el llegat de Sant Francesc” 
que va “viure amb autenticitat, generositat, i amb sinodalitat”. Per això, insisteix a 
“tornar al orígens, perquè la vida consagrada es bella, bonica i engrescadora, si ens 
donem generosament, i ens relacionem sense esperar res a canvi, a Déu i als 
germans”. El franciscà subratlla la fraternitat com a via per la vida consagrada, 
pensant en el fundador. “Francesc d’Assís va assimilar  una nova manera  de 
relacionar-se, i, en haver optat per l'Evangeli, el va cristal·litzar en forma de 
Fraternitat: un grup d'iguals en què la responsabilitat ve condensada a la 
reciprocitat, i on el discerniment col·lectiu entra a formar part essencial de la 
recerca de la voluntat de Déu”. En aquest sentit, Gendrau exposa la necessitat de 
“ser més testimonis” i “escoltar el món i a nosaltres per donar una resposta 
solidària a tothom que ens necessita”, afegeix. 

Mira el vídeo:  AQUÍ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCz_zwJp17M
https://www.youtube.com/watch?v=VCz_zwJp17M
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VÍDEO DEL PAPA DE FEBRER:  
“PER LES RELIGIOSES I CONSAGRADES” 

 

XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA | 1 de febrer, 2022 

El Vídeo del Papa del febrer acaba de sortir a la llum amb la intenció de pregària 
que Francesc confia a tota l'Església Catòlica a través de la Xarxa Mundial de 
Pregària del Papa. Aquest mes, el Sant Pare agraeix la missió i la valentia de les 
dones religioses i consagrades, alhora que demana resar per elles “perquè 
segueixin trobant noves respostes davant dels desafiaments del temps actual”. 

En aquesta edició, que va comptar amb el suport i la col·laboració de la Unió 
Internacional de Superiores Generals (UISG), que aplega més de 1900 
congregacions religioses, Francesc reivindica el paper de les dones que es 
dediquen a la vida consagrada i el seu missatge és contundent: Què seria 
l'Església sense les religioses i laiques consagrades? No es pot entendre 
l'Església sense.” Segons les estadístiques que va publicar l'agència Fides el 2021, 
hi ha més de 630 mil dones religioses a tot el món. 

Opció preferencial pels pobres i marginats 

En sintonia amb el missatge que ha reiterat en innombrables ocasions al llarg del 
seu pontificat, Francesc demana a les dones i religioses consagrades que centrin la 
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seva tasca apostòlica fent “incidència amb els pobres, amb els marginats, amb tots 
els que estan esclavitzats per els traficants”. 

El Video del Papa d'aquest mes, amb vídeos i fotografies, relata el seu compromís 
al terreny: al mig dels pobles indígenes, al costat dels nens en situació de carrer, als 
pobles on falten aliments i medicaments, entre els migrants i els aturats, juntament 
amb les víctimes del tràfic. Sense oblidar la seva gran aportació intel·lectual i civil: 
les religioses i consagrades ensenyen a les universitats, participen a les cimeres 
internacionals sobre el medi ambient i intenten mediar en les crisis polítiques. 

Les religioses i consagrades a la vida de l'Església 

Al Vídeo del Papa, Francesc també reconeix que, de vegades, les dones religioses 
són “injustament tractades, fins i tot dins de l'Església”. Per això les crida a lluitar 
contra això ia no desanimar-se; els demana que segueixin mostrant "la bellesa de 
l'amor i la compassió de Déu com a catequistes, teòlogues, acompanyants 
espirituals", i "a través de les obres apostòliques que realitzen." 

Sor Jolanta Kafka, Presidenta de la UISG, va comentar a propòsit del Video del 
Papa: «Ens sentim, com a religioses, molt animades i cridades pel Papa Francesc, 
tant a la nostra vida comunitària com als reptes que avui tenim a la missió. Unim la 
invitació a pregar per les religioses i consagrades del món amb la pregària per 
totes les dones, els homes, els nens i especialment els joves que trobem cada dia al 
ministeri. Amb ells compartim el dinamisme de la vocació a què estem cridats, per 
participar de l'alegria de l'Evangeli i l'esperança en un món on tots som germans. 
Com que UISG sentim la responsabilitat de respondre a les paraules del Papa 
Francesc per continuar amb valentia i alegria en la nostra missió de testimoniar la 
bellesa de la consagració: lliurar-se totalment pel Regne a exemple de Jesús». 

Per part seva, el P. Frédéric Fornos SJ, Director Internacional de la Xarxa Mundial 
de Pregària del Papa, va afegir: “És incalculable el valor que aporten els centenars 
de milers de dones religioses i consagrades a la vida ia la missió de l'Església a 
través del món. Vaig fer tota la meva formació amb religioses i n'he treballat 
moltes, així com consagrades, en propostes pastorals, educatives o socials per 
respondre als desafiaments del món d'avui. Formen part de les meves millors 
experiències a la missió (…) 

 

Continua el llegint i mira el vídeo :  AQUÍ  

 

https://thepopevideo.org/?lang=es
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CASALDÀLIGA, MEDALLA D’OR AL MÈRIT 
CÍVIC DE BARCELONA: “NO VA CALLAR” 

 

CLARET PAULUS | 1 de febrer, 202 

El bisbe claretià Pere Casaldàliga ha rebut aquest dijous la Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic de l’Ajuntament de Barcelona, a títol pòstum, tal i com van acordar per 
unanimitat els grups municipals “en reconeixement al seu combat permanent 
contra els abusos de poder i l’explotació, i pel seu ferm compromís a favor de la 
justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels pobles indígenes”. En el mateix acte 
també s’ha lliurat la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Pare Manel. 

El regidor i cinquè tinent d’alcaldia del consistori, Albert Batlle, ha destacat que 
van ser “dues persones bones, en el sentit més pur de la paraula, estimades i 
admirades, referents ètics als qui mai agrairem prou el que han fet per nosaltres”. 
Batlle ha destacat la seva “voluntat ferma no només d’ajudar els altres a canviar la 
seva situació, sinó denunciar i remoure les injustícies que generaven pobresa i 
marginació”. 

“Es van rebel·lar contra la marginació. No van callar davant dels poderosos, no van 
abaixar el cap, no van mirar a una altra banda, aquest és el seu extraordinari valor. 
Van ser incòmodes davant molta gent. I la seva espiritualitat i fe van ser el motor 
indiscutible de la seva tasca. Eren dues persones valentes, perquè ser valent no és 
no tenir por, sinó ser capaç d’alçar la veu malgrat la por”, ha afegit Batlle en un 
Saló de Cent ple. 
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El tinent d’alcalde ha destacat la missió de Casaldàliga al Brasil. “El bisbe es va 
posar al costat de les comunitats indígenes que defensaven les seves terres 
explotades pels indígenes. I ja no va tornar mai més a casa seva, va fer-se un més 
entre ells”. “La fe cristiana era indissociable de la seva tasca”, ha conclòs Batlle, 
que ha destacat la tasca que fan la Fundació Pere Casaldàliga i ANSA mantenint la 
seva lluita. 

En el decurs de l’acte, el periodista Francesc Escribano ha fet la glossa de Pere 
Casaldàliga. Ha recordat que el va conèixer per fer un 30 minuts el 1985, i el va 
trobar “perseguit i amenaçat”. Ha destacat que “insistia que les seves causes eren 
molt més importants que la seva vida”. Va fer seva la lluita per la terra, va prendre 
posició d’una manera clara. “Deia qeu no n’hi havia prou de ser creient, que s’havia 
de ser creïble”, ha afegit Escribano. 

El periodista, que ha anat intercalant vídeos durant la seva explicació, ha dit que la 
darrera vegada que el va veure va ser fa set anys. “No es podia moure ni parlar, el 
seu vell amic Parkinson, com li deia ell, el tenia clavat en una cadira. Quan li vaig 
preguntar com estava, només va dir una paraula: estic viu. Era la seva lluita del 
moment”. “Aquest era Pere Casaldàliga, un cor ple de noms”, ha conclòs Escribano. 

“Van optar per les persones” 

En el mateix acte s’ha lliurat la Medalla d’Or a Manel Pousa i Engroñat, més 
conegut com Pare Manel, en reconeixement al seu compromís solidari i l’activisme 
social en favor de les persones en situació de vulnerabilitat, en especial la infància 
en risc i les persones privades de llibertat. Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe i 
en nom de la seva família, ha començat dient: “sóc feliç de rebre la medalla amb el 
Pare Manel, si Casaldàliga s’hagués quedat a Barcelona segur que haurien treballat 
colze a colze”. 

“Que aquest reconeixement serveixi a Barcelona i tots nosaltres per mantenir el 
llegat del bisbe Pere per un món més just. Si tanquem un moment els ulls podrem 
escoltar la seva rialla sorneguera de satisfacció i agraïment”, ha afegit Glòria 
Casaldàliga. 

La presidenta de la Fundació Pare Manel, Sandra Pardo, ha fet la glossa de 
Pousa. “Avui Manel ens tornem a enamorar de tu”, ha manifestat. Ha indicat que 
els dos premiats amb la Medalla d’Or a títol pòstum “van optar per les persones, 
la gent més desfavorida”. Finalment, Enric Pousa, el germà del Pare Manel, ha 
dit que si hagués assistit a l’acte hauria donat les gràcies a tots els veïns. “Mentre 
estigui al nostre cap i al nostre cor, ell sempre estarà amb nosaltres”, ha reblat.  
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ESCOLLITS ELS GUARDONATS EN LA III 
EDICIÓ DELS PREMIS CARISMA DE LA 
CONFER 

 

CONFER | 1 de febrer, 202 

La CONFER ha convocat al jurat dels Premis Carisma per a guardonar a diferents 
personalitats, institucions, fundacions etc, a les quals es reconeixen els seus valors 
evangèlics en l’exercici del seu treball diari. 

Els Premis Carisma tenen com a finalitat reconèixer el treball que diferents 
persones o institucions realitzen d’acord a la fi fonamental de la CONFER: animar, 
servir i promoure la vida religiosa. 

També es reconeix la labor de persones i/o institucions compromeses amb els 
altres a través de diversos àmbits de la seva activitat personal o professional. 

A la vista de les candidatures presentades i dels mèrits ressenyats, el Jurat ha 
decidit atorgar els següents Premis Carisma: 

· Premi Carisma de Formació i Espiritualitat: Prof. José Cristo Rey García 
Paredes, cmf. 

· Premi Carisma de Justícia i Solidaritat: Luna Reyes Segura, voluntària de 
Creu Roja i Abdou. 
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· Premi Carisma de Missió i Cooperació: Mons. Eugenio Arellano Fernández, 
MccJ. 

· Premi Carisma d’Educació: Universitat La Salle a Betlem. 

· Premi Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Escuela de Pastoral Juvenil 
con Jóvenes. 

· Premi Carisma de Salut : Santiago Requejo pel seu curt “Votamos” sobre la 
salut mental. 

· Premi Carisma de Comunicació: Daniel Pajuelo. Sacerdot marianista i 
Youtuber. 

· Premi Carisma Fe i Cultura: Brotes de Olivo. 50 anys de servei a l’evangeli a 
través de la música. 

· Premi Carisma d’Impacte: La Fundació FOESSA. 

· Premi Carisma Especial : L’Església a La Palma – Rector Alberto 
Hernández. 

El jurat que conforma aquests premis està format per: Jesús Miguel Zamora, 
Secretari General de la CONFER; Eva Silva, Responsable Servei de Comunicació de 
la CONFER; José María Legorburu, Vicepresident de la Unió Catòlica d’Informadors 
i Periodistes d’Espanya (UCIPE); Elsa González, Consell d’Administració de 
Telemadrid; Santiago Riesco, Periodista d’RTVE; José Beltrán, Director de Vida 
Nova; Silvia Rozas, Directora de Ecclesia; Manolo Bretón, President de Càritas 
Espanyola; Mayte Ortiz, Directora Fundació SM i Eva Fernandez, Corresponsal del 
Grup COPE a Itàlia i Vaticà. 

Pots accedir a la nota de premsa amb més informació clicant el següent enllaç 

 

 
 
 
 

https://www.confer.es/523/activos/texto/9794-nota-de-prensa--.pdf
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ELS MARISTES OBTENEN UN CERTIFICAT 
INTERNACIONAL COM A INSTITUCIÓ AMB 
ESPAIS SEGURS 

 

MARISTES | 31 de gener, 2022 

Les escoles i les obres socials maristes de la Província L’Hermitage hem rebut la 
certificació de Keeping Children Safe que ens acredita com a xarxa que ofereix 
espais segurs als infants i joves i que respecta els seus drets. Som l’única xarxa de 
Catalunya que té aquest reconeixement i ens omple de satisfacció poder-ho 
compartir amb tota la nostra comunitat. 

Aquesta certificació és una molt bona notícia per als Maristes. En total, en tota la 
Província tenim certificades totes les obres educatives, un total de 44 entre escoles 
i obres socials, 24 de les quals són a Catalunya. 

Certificar les escoles i les obres socials amb Keeping Children Safe significa aplicar 
els estàndards internacionals d’aquesta prestigiosa organització independent 
d’abast internacional i sense ànim de lucre en la defensa i la protecció dels infants. 
Els estàndars de KCS valoren el compromís de les persones que treballen amb 
infants i joves per assegurar que les seves organitzacions compleixen amb les 
responsabilitats que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets 
dels Infants per protegir nens i nenes de totes les formes d’abús, negligència, 
explotació i violència. 

https://www.keepingchildrensafe.global/
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Aquests estàndars, reconeguts a nivell mundial, es basen a tenir unes polítiques 
que expressin un compromís institucional, a identificar les responsabilitats de tot el 
personal d’una institució, a establir procediments de protecció de qualitat que 
prevegin entorns segurs, a sensibilitzar els adults i a formar-los, a treballar per 
l’empoderament d’infants i joves i a revisar de manera periòdica les mesures de 
protecció. 

Els Maristes ja fa temps que estem completament implicats en un canvi de cultura 
institucional, lliure i convençut, que ens porta a treballar sense pausa en el procés 
de prevenció i protecció dels drets d’infants i joves des de tots els nivells de les 
nostres obres educatives. De fet, ja des del 2011 estem desenvolupant i 
implementant protocols de prevenció i de protecció dels infants en totes les etapes 
de les escoles i a les obres socials i treballant la protecció amb materials 
pedagògics específics des d’Infantil-3 anys fins a Batxillerat. 

De manera paral·lela, Maristes Catalunya estem col·laborant amb altres 
organitzacions que tenen objectius afins als nostres. Entre altres, hem participat en 
la redacció de la norma de l’Asociación Española de Normalización (UNE) CTN 
165/GT Prevención de la violencia frente a menores y personas en situación de 
vulnerabilidad i hem format part de l’equip d’experts que, amb EDUCO, hem creat 
una guia per implementar una política de protecció de la infància per a tots els 
centres de Primària i Secundària d’Espanya. 

Amb aquest treball en xarxa pretenem contribuir al canvi de mentalitat i de la 
cultura organitzacional del que entenem com a “safeguarding policy”, és a dir, de 
tot allò que afavoreix que els drets dels infants i joves no solament siguin 
respectats, sinó que els mateixos nois i noies siguin reconeguts com a subjectes de 
drets i protagonistes, amb la seva participació, de la implementació de qualsevol 
política de prevenció, promoció i protecció dels seus drets inalienables. 
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XVI ASAMBLEA 
GENERAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
JAVERIANA 
CONFER | 31 de gener, 2022 

Del 29 de desembre de 2021 al 5 de gener de 
2022, es va celebrar la XVI Assemblea 
General de la Institució Javeriana, a la casa de 
Santa María de Galapagar (Madrid) amb 
assistència de xaverianas d’Espanya i 
Amèrica. 

En ella, a més de revisar el compliment dels 
Acords de l’Assemblea anterior i analitzar la 
vida de la Institució durant el període entre 
assemblees, aprofundim en el lema que ens 
havíem proposat: “AGAFATS DE LA MÀ DE 
DÉU, FARGUEM EL FUTUR”. 

No són temps de lamentacions, són moments 
de viure la vocació amb il·lusió, amb la 
convicció que l’Esperit habita les nostres 
vides. La pervivència de la Institució serà 
possible si els trets de la nostra espiritualitat 
es mantenen perquè els hem viscut i 
compartit amb les persones de tots els àmbits 
on ens movem. 
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EL GOVERN I L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
INAUGUREN L’ANY IGNASIÀ 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 31 de gener, 202 

 Aquest dissabte Manresa ha acollit l’acte institucional d’inauguració de l’Any 
Ignasià amb motiu de la commemoració dels 500 anys de la conversió de sant 
Ignasi de Loiola. En l’acte hi ha participat el president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. 

“Ignasi de Loiola ens convoca i ens reuneix”. El regidor manresà i tinent d’alcalde 
de turisme i projecció de ciutat, Joan Calmet, ha destacat la figura del sant i el seu 
missatge. “Ignasi ens parla, i la seva paraula transmet valors atemporals i 
universals”, ha dit. En especial, ha fet referència a la “transformació”. Un valor “de 
canvi” que, per a Calmet, ha de permetre “pensar-nos i repensar-nos”. 

Sobre l’empremta d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages, Calmet ha assegurat 
que “no hi ha gaires petjades que sobrevisquin 500 anys”. S’ha referit al sant com 
a “el manresà més universal que podem imaginar” i a la seva empremta de 
“conseqüències molt importants i que han sobrepassat els límits”. 

Marc Aloy, en la seva intervenció, ha remarcat l’oportunitat que presenta per la 
ciutat aquesta celebració. Uns actes que han de portar a Manresa arreu “com ho va 
fer sant Ignasi”. També ha repassat les transformacions al món i a la 
Manresa actual amb relació als grans canvis globals de l’època d’Ignasi de Loiola, 

https://ignatius500.org/ca/
https://ignatius500.org/ca/
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fa 5 segles i ha cridat a “impregnar-nos d’aquest esperit per projectar-nos cap a un 
futur millor”. 

La presidenta de la Diputació de Barcelona ha explicat que el programa “honora el 
passat per rellançar la ciutat cap al futur”, revaloritzant “el seu enorme patrimoni 
amb una mirada renovadora”. En la mateixa línia, Laura Borràs ha parlat de 
Manresa com a “bressol del renaixement espiritual i polític”. “Un motiu d’orgull per 
a tot el país”, ha dit. Finalment, el president Pere Aragonès ha assegurat que la 
celebració “té un potencial enorme” i que “és una gran oportunitat per reforçar la 
projecció de Manresa al món”. 

Després de la dels parlaments institucionals, la sessió commemorativa ha seguit a 
la plaça Major de Manresa amb l’espectacle inaugural ‘Manresa Transforma’. Ha 
estat a càrrec de la companyia de dansa aèria Sacude i amb la participació de 
Xàldiga i de la Colla Castellera Tirallongues. Abans d’aquest espectacle, l’Àliga de 
Manresa ha ballat de forma excepcional, amb motiu de l’obertura de l’Any Ignasià. 

A l’acte també hi ha estat present el bisbe de Vic, Romà Casanova, l’abat de 
Montserrat, Manel Gasch, el delegat provincial dels Jesuïtes de Catalunya, Enric 
Puiggròs, i el superior de la Cova de Sant Ignasi, Lluís Magrinyà. 

Una celebració que arriba a la Sagrada Família 

La Companyia de Jesús va iniciar les celebracions de l’Any Ignasià amb la festivitat 
de Sant Ignasi el passat 31 de juliol. El superior general dels Jesuïtes, Arturo Sosa, 
va presidir una eucaristia al Santuari de la Cova de Sant Ignasi coincidint amb la 
inauguració dels nous mosaics de Marko Rupnik al santuari. Un any en què es 
preveu un seguit d’actes per celebrar la conversió del fundador de la companyia. 
N’és un exemple l’eucaristia que es prepara per al proper 12 de març i que tindrà 
lloc a la Sagrada Família. Serà un dels actes principals de la Companyia de Jesús a 
Catalunya i comptarà amb un cor format per 500 persones vinculades a la xarxa 
jesuïta de Catalunya. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arturo-sosa-llibertat-sant-ignasi-manresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/500-veus-sagrada-familia-any-ignasia
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AGUSTÍ BORRELL: «LA BÍBLIA ÉS FONT DE 
PAU I DE SERENOR ENMIG DE QUALSEVOL 
CIRCUMSTÀNCIA» 

GENERALITAT CATALUNYA | 27 de gener, 
2022 

«La Paraula, font de consol i esperança» ha 
estat el lema de la Setmana de la Bíblia 
d’enguany: una expressió inspirada en un 
text de la Carta als Romans (Rm 15,4), on 
Pau afirma que les Escriptures ens donen 
constància, consol i esperança. «És un 
missatge realment encoratjador i sempre 
necessari, especialment davant la 
problemàtica sanitària, econòmica i social 
que viu actualment la humanitat», afirma el 
biblista Agustí Borrell, Vicari General 
dels Carmelites Descalços. 

En un moment com l’actual, per què hem de 
recórrer encara més a la Bíblia? 

La Bíblia, sobretot quan esdevé instrument 
de diàleg filial amb Déu, és font de pau i de 
serenor enmig de qualsevol circumstància, 
perquè ajuda a encarar la vida i la història 
amb una mirada d’eternitat. 

Per què la Bíblia pot ajudar creients… i no-
creients? 

Els llibres bíblics contenen ensenyaments 
sobre aspectes molt diversos de la vida 
humana, i cadascú hi pot trobar llum i 
orientació en situacions ben diferents. 
Sobretot, la Bíblia recull el testimoni de 
moltes persones que al llarg del temps han 
viscut a fons la realitat humana, atentes a la 
història i buscant el sentit profund de 

 

 

 

https://ocdiberica.com/es/
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l’existència. Per això, sempre és possible 
trobar-hi elements que ajudin a viure amb 
coratge i amb esperança. 

Què creu que hauria de ser de lectura 
obligada? 

Uns dels escrits més significatius són, sens 
dubte, els quatre evangelis, centrats en la 
vida i l’ensenyament de Jesús, en qui els 
cristians reconeixem el Fill de Déu fet home i 
el qui ha revelat de forma plena el rostre 
amorós de Déu, i en qui tots els homes i 
dones de bona voluntat poden trobar 
l’exemple d’un veritable mestre de saviesa. 
També val sempre la pena llegir els Salms, 
pregàries poètiques que expressen tota 
mena d’experiències humanes, viscudes 
amb la fortalesa que dona la fe. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i 
Martín per al Full Dominical del 30 de 
gener. 
 

 

 

 

 

 

 



3 de febrer, 2022 
HOREB 

569 
 

 

27 

 

LES TERESIANES ESTRENEN UN WEB PER 
DONAR A CONÈIXER LA RUTA DE SANT 
ENRIC D’OSSÓ 

 

TERESIANES |  27 de gener, 2022 

Amb motiu de la cloenda dels 125 anys del traspàs de Sant Enric d’Ossó, 
fundador de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, les teresianes inauguren 
un web per donar a conèixer els llocs que van marcar la vida d’Enric d’Ossó en 
forma de ruta. També amb motiu de la festivitat, la coordinadora general de la 
Companyia, Asunción Codes, s’ha dirigit a les teresianes per demanar que la 
companyia faci de “l’experiència de viure amb una generositat sense límits”, un 
camí per la pau, l’educació i l’economia al servei de les persones. 

A través del nou web, que estrena avui la Companyia de Santa Teresa, es podrà 
descobrir la persona d’Enric d’Ossó visitant vuit destins que van marcar 
profundament la seva vida. Les diferents localitzacions es divideixen en diferents 
pàgines: Vinebre, Montserrat, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Desert de les Palmes, 
Alba de Tormes i Sancti Spiritu. En cadascuna d’elles s’ofereix un material de 
suport que ajuda a contextualitzar el moment històric, escoltar el que diu Enric 
d’Ossó, i algunes propostes per convertir la ruta de Sant Enric en una ruta més 
personal. D’aquesta manera es busca fer propi el camí i que les persones que el 
facin s’uneixin en la mateixa cerca. 

http://rutaosso.org/
https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/carta-la-familia-teresiana-en-la-fiesta-de-san-enrique-de
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La ruta està dissenyada per realitzar-la física o virtualment, i no és necessari seguir 
un ordre establert. El projecte és fruit de la col·laboració de germanes, laiques i 
laics de la Província Teresiana d’Europa. 

“Caminar junts per viure la diversitat com una riquesa” 

“Celebrem un any més l’experiència espiritual de Sant Enric d’Ossó”. Amb 
aquestes paraules s’ha pronunciat Asunción Codes, coordinadora general de la 
Companyia de Santa Teresa de Jesús, en una carta dirigida a tota la companyia 
amb motiu de la festivitat d’Enric d’Ossó. Un sant que ha definit com un “home de 
fe” i un “gran amic de Déu”. 

En la seva carta ha expressat el desig que la companyia faci de “l’experiència de 
viure amb una generositat sense límits”, un camí per la pau, l’educació, la justícia, 
l’economia al servei de les persones, la reconciliació i la inclusió “dels més exclosos 
i allunyats”. 

La coordinadora general de la Companyia de Santa Teresa de Jesús ha manifestat 
la voluntat perquè la companyia renovi “el compromís per encarnar una 
espiritualitat profunda, contemplativa, alliberadora i amorosa”. Una espiritualitat 
que, per a Codes, “humanitza a la manera de Jesús”. 

També ha fet una crida a “caminar junts” i viure la diversitat com una riquesa. 
“Emprendre amb generositat noves relacions, noves maneres de comunicar-se i 
crear lligams d’amistat”, ha afegit. Tot plegat per continuar descobrint “altres 
maneres de ser Família Teresiana al món”. 
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CARTA A LA FAMÍLIA TERESIANA A LA 
FESTA DE SANT ENRIC D'OSSÓ 

 

COMPANYIA STJ | 26  de gener, 2022 

Carta de la Germana Asunción Codes stj, Coordinadora general de la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús, amb motiu de la festivitat de Sant Enric d'Ossó. 

Estimada Família Teresiana: 

Com cada 27 de gener, els que formem part d'aquesta gran família ens sentim 
convocats al voltant de Sant Enric d'Ossó. A qualsevol part del món on estem els 
teresians, segurament avui, evoquem algun aspecte de la seva vida, escrits del 
Solitari, anècdotes de l'apòstol, sentiments de l'amic dels amics, confessions de 
l'home de fe o de l'enamorat de Teresa de Jesús, compromisos del fill fidel de 
l'església del seu temps... i junts ho celebrem. 

Aquest any m'aturo en un article del Solitari que escriu a la revista teresiana, tres 
mesos abans de la seva mort. A hores d'ara de la seva vida, carregada de fruits, de 
cerques, de goigs i de molt patiment, Enric d'Ossó ens comparteix el secret 
d'aquest intercanvi amorós entre ell i Déu, que ha donat grandesa al seu esperit, 
força, resiliència, gosadia i creativitat. Els qui ho descobreixen, ens diu Sant Enric, i 
es confien atrevits al seu moviment, “donen a Déu, i Ell els torna centuplicat el seu 
do: repeteixen la donació, i una altra vegada se la multiplica, i en aquest 
desafiament de generositats passen la vida tan perfectes amadors, fins que una 
ferida de mort els introdueix per fi a la regió del perfecte amor. Oh Amadors divins! 
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… comenceu aquí a viure d'aquella vida de dalt, que és la vida veritable… vida 
d'amor.”[1] 

Així de senzillament, tres mesos abans de ser introduït per fi a la regió del perfecte 
amor, Enric descriu el dinamisme dels AMICS DE DÉU, que constitueix el secret de 
la vida espiritual de tot creient. Qui descobreix per experiència aquest “desafiament 
de generositats”, viurà en la llibertat i l'agraïment continu de tot allò que li passa, 
encara que les coses no surtin com desitja. Sense aquest descobriment, vivim la 
vida com cecs i temorosos de fer passos en qualsevol direcció. 

En aquests temps que vivim, com diria Teresa de Jesús, celebrem un any més 
l'experiència espiritual de Sant Enric, arrel i fonament sòlid de totes les seves 
obres, que ens regala, com a herència preciosa, l'home de fe, el gran AMIC DE 

DÉU. …  

CONTINUA LLEGINT AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/carta-la-familia-teresiana-en-la-fiesta-de-san-enrique-de
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ENTREN EN VIGOR LES NOVES MESURES: 
S’ELIMINA EL LÍMIT D’AFORAMENT ALS 
ACTES RELIGIOSOS 

GENERALITAT CATALUNYA | 27 de gener, 
2022 

A les 00.00 hores del 28 de gener entren en 
vigor les mesures decretades i publicades al 
‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’. 
Entre altres mesures, s’elimina el límit 
d’aforament als actes religiosos i cerimònies 
civils, inclosos els casaments, serveis 
religiosos i cerimònies fúnebres, sempre 
garantint una bona ventilació dels espais 
tancats mitjançant ventilació natural o altres 
sistemes de ventilació. 

Avui, 27 de gener, s’ha publicat la Resolució 
SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual 
s’estableixen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de covid-19 al territori de 
Catalunya. 

Punt 3.3: Actes religiosos i cerimònies civils 

1. Els actes religiosos i cerimònies civils, 
inclosos els casaments, serveis religiosos i 
cerimònies fúnebres, han de garantir una 
bona ventilació dels espais tancats 
mitjançant ventilació natural o altres 
sistemes de ventilació. 

2. Quan en el desenvolupament d’aquestes 
activitats es puguin concentrar més de 1.000 
persones, en espais tancats es recomana el 
compliment de les condicions de ventilació i 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918921
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918921
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qualitat de l’aire reforçades indicades a 
l’annex 2, i, tant en espais tancats com a l’aire 
lliure, el compliment de les mesures de control 
d’aglomeracions indicades a l’annex 1. 

La resta de mesures de seguretat i salut 
respecte a l’ús de la mascareta, la distància 
entre les persones assistents, etcètera, les 
podeu consultar al AQUí, i AQUí. Per a més 
informació al Canal Salut de la Generalitat 
de Catalunya. 

Punt 3.15: Activitats populars i tradicionals 

Per al desenvolupament de les activitats de 
cultura popular i tradicionals, organitzades 
per entitats públiques o entitats privades de 
base associativa, tant a l’aire lliure com en 
espais tancats, es recomana el compliment de 
les mesures organitzatives de control de les 
aglomeracions indicades a l’annex 1 i, si 
tenen lloc en espais tancats, el compliment de 
les condicions de ventilació i qualitat de l’aire 
reforçades indicades a l’annex 2. 

 

 

 

 

 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/prevencio-00020
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
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NÚRIA CALDUCH BENAGES: «LES DONES EN 
LA BÍBLIA RESPONEN A LA MISSIÓ DE DÉU 
EN CLAU DE SERVEI, MAI DE PODER» 

 

ESGLÉSIA TARRAGONA | 24 de gener, 2022  

Núria Calduch-Benages (Barcelona, 1957) és un referent de l’estudi de la 
Sagrada Escriptura, i encara afinant més, de les dones en la Bíblia. La seva tasca 
s’ha vist reconeguda al Vaticà amb diferents responsabilitats que li han encomanat. 
Va participar en els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el Diaconat Femení 
(2016-2019) i el papa Francesc l’ha nomenada secretària de la Comissió Bíblica 
Pontifícia, la primera dona a assumir aquest càrrec. Més recentment, ha estat 
nomenada consultora de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. 

«La Paraula, font de consol i esperança» (Rm 15,4) és el lema de la Setmana Bíblica 
d’enguany. La pandèmia ens ha ajudat a descobrir o redescobrir aquest aspecte? 

Aquesta pandèmia és un drama d’època, un drama còsmic que afecta tota la 
humanitat. Els governs i els entesos busquen solucions tècniques a aquesta crisi 
(vacunes, medicaments…), però les persones continuen experimentant el dolor, el 
sofriment, la incertesa i la solitud. En un moment de crisi i esmarriment com el que 
estem vivint, la Paraula certament és font de consol i esperança per als creients, 
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perquè activa la part més profunda de la persona, aquell lloc misteriós on només 
preval allò que és essencial. 

Què aporta la mirada femenina a l’estudi de la Bíblia? 

Em limito a assenyalar tres aportacions. En primer lloc, una especial atenció a 
aquells textos on les dones són protagonistes, realitzen papers secundaris o tan 
sols són esmentades. En segon lloc, un interès per tot allò que es relaciona amb la 
dona o el femení, és a dir, pel llenguatge i les seves estratègies, per les imatges i 
els símbols. En aquests últims anys, per exemple, han aparegut moltes 
publicacions sobre l’ús de les metàfores femenines en la Bíblia. En tercer lloc, una 
preocupació per com cal interpretar els textos bíblics que descriuen accions 
violentes contra les dones o utilitzen imatges denigrants contra elles. 

Quines dificultats hi ha a l’hora d’estudiar les dones bíbliques? 

La primera dificultat és l’escassetat de textos. Comparem per exemple quants 
profetes   —amb les seves obres— apareixen en la Bíblia i quantes profetesses. 
Les úniques dones que són presentades com a profetesses són Míriam, Dèbora, 
Hulda i Noadies (la dona d’Isaïes és un cas dubtós). La segona dificultat està 
relacionada amb la perspectiva, la dinàmica i la finalitat d’aquestes narracions, 
totes elles creades i escrites per homes. 

En el moment actual que vivim, quins referents femenins bíblics troben més ressò? 
Amb quines d’aquestes dones ens podem sentir més identificades? 

Totes les dones bíbliques són d’actualitat. Aquests últims anys he editat tres llibres 
sobre aquest argument (Les dones de la Bíblia/Antic Testament, Les dones del Nou 
Testament i Pau i les dones, publicats en italià i en castellà) que han tingut una 
acollida increïble en el públic. Això vol dir que el tema interessa i no només a les 
dones, com de vegades se sol dir. Personalment, sintonitzo de manera especial 
amb Na Saviesa, aquesta figura misteriosa que es troba en els llibres sapiencials de 
la Bíblia (Proverbis, Job, Siràcida, Saviesa). Primogènita de totes les criatures, ha 
posat la seva tenda entre nosaltres per ensenyar-nos el camí que porta a la vida i 
què hem de fer i evitar per assolir la meta. 

Dèbora, Esther, Judith, Ruth, Maria, Febe… quin missatge tenen per a l’home del 
segle XXI? 

Si hagués de destacar un aspecte característic d’aquestes figures —o de quasi 
totes—, seria el següent. Cap d’elles desitja el poder, cap d’elles es mou pel poder, 
cap d’elles supedita la seva vida al poder, la qual cosa és molt freqüent en els 
personatges masculins de la Bíblia. Al contrari, elles posen les seves capacitats i 
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habilitats, la seva energia i les seves estratègies —molt intel·ligents— al servei del 
poble. El seu objectiu és treballar per al bé i la salvació del poble. Dèbora, Esther, 
Judith… responen a la missió que Déu els ha encarregat en clau de servei, mai en 
clau de poder. 
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VETLLA DE PREGÀRIA DAVANT DEL CIE DE 
BARCELONA PER RECLAMAR 
HOSPITALITAT 

 

JEUÏTES CATALUNYA | 25 de gener, 2022  

Més de dues-centes persones es van reunir el passat dissabte 22 de gener davant 
les portes del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de 
Barcelona. Era la vuitena edició d’una vetlla de pregària que organitza el grup de la 
Fundació Migra Studium que visita habitualment els interns del CIE, i que va 
comptar amb l’adhesió d’una vuitantena d’entitats. Enguany, sota el lema “Prou 
internaments i expulsions. Volem hospitalitat!”, un crit clar, breu i concís. Un clam 
de denúncia i esperança. 

La iniciativa ha servit per denunciar el sofriment injust i inútil que pateixen les 
persones migrants internades en aquests centres. Enguany, la gestió del CIE de 
Barcelona ha seguit marcada per la pandèmia, amb les portes tancades i les visites 
prohibides fins al 16 de juny que. Des de llavors, familiars i ONG hem pogut entrar-
hi a comptagotes, i amb molts obstacles i limitacions. De nou, fa una setmana que 
s’ha tornat a perdre el dret a visites, segons ha dit el director, per un brot de 
coronavirus al centre. Aquesta privació de llibertat humilia, criminalitza i 
estigmatitza el conjunt de la població migrada, fet que repercuteix negativament 
en l’opinió pública. 

https://www.migrastudium.org/projectes/grup-visita-al-cie
https://www.migrastudium.org/projectes/grup-visita-al-cie
https://docs.google.com/document/d/1-QFAXP35RSZ9FTjKEdWD8FMBh25hl90X/edit?usp=sharing&ouid=112920816085749336146&rtpof=true&sd=true
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La primera part de l’acte va consistir en la lectura dels testimonis recollits pels 
voluntaris i voluntàries de Migra Studium que visiten el Centre d’Internament. Els 
casos d’Ahmed, Adil, Salim i Karbal eren només una mostra de la realitat de 
patiment que es viu darrere els murs d’un CIE. Testimonis, escoltats en silenci, a 
les portes mateix del CIE, feien ressonar el dolor, la dignitat i la determinació. 
“Llegué a Europa con 15 años. Ahora, ya con 30, solo quiero poder establecerme 
aquí, hacer mi vida, pero las cosas no son tan fáciles. El día 58 de internamiento 
contacto con la voluntaria, manteniendo la esperanza de quedar en libertad.” deia 
l’Ahmed el dia abans que l’expulsessin; “Soledad, soledad y más soledad.” deia en 
Salim, expulsat a Algèria després de 30 dies d’internament, sense cap avís previ, 
hores abans que Algèria tanquès oficialment la seva frontera amb Espanya per la 
pandèmia. 

L’hostilitat que representa el CIE s’ha contraposat amb els testimonis d’hospitalitat 
de l’Amadou i l’Hafid. Persones migrants o refugiades que han pogut comptar amb 
l’acollida i el suport de les famílies de la Xarxa d’Hospitalitat. 

La nit freda, els murs i les tanques ofegaven, el ressò de la megafonia trencant la 
música i el silenci i la llunyania del lloc, van servir per tots els qui es van acostar a la 
Zona Franca, per prendre consciència d’un dels molts forats negres d’injustícia i 
patiment que genera el nostre món. Com acostuma a dir la gent de Migra 
Studium: “seguirem acompanyant i seguirem denunciant, fins que el darrer dels 
CIE tanqui”. 

Més informació sobre el grup de visites al CIE de Migra Studium en aquest enllaç. 

 

 

 

 

 

http://www.migrastudium.org/projectes/grup-visita-al-cie
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GNA. GLORIA NARVÁEZ SEGRESTADA 
DURANT GAIREBÉ 5 ANYS: «TORNARIA A LA 
MISSIÓ A ÀFRICA O ON DÉU VULGUI» 

 

AJUDA A L’ESGLÉSIA NECESSITADA | Gener, 2021  

La germana Gloria rep a ACN en el convent en Pastura, Colòmbia, la seva regió 
natal, on va arribar a la fi de novembre per a trobar-se amb la seva família i acabar 
la seva recuperació. De seguida ens explica sobre la seva major passió: la missió a 
Àfrica.  

“Les Franciscanes de Maria Immaculada porten més de 25 anys a Mali. Una de les 
nostres principals preocupacions és la promoció de les dones, fent especial èmfasi 
en l’alfabetització, perquè en aquest país l’educació és pràcticament inexistent per 
a elles”. Així mateix, els instrueixen en oficis bàsics d’agricultura i costura, de tal 
manera que a poc a poc enforteixin la seva independència i siguin autònomes per a 
sostenir-se. 

La religiosa colombiana recorda que van aconseguir el suport de professionals de 
salut perquè instruïssin a mares i pares en la cura de l’embaràs. Aquest treball va 
impactar tant als homes “que venien fins i tot a demanar-nos ajuda perquè els 
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ensenyéssim algunes labors domèstiques, de tal manera que poguessin exercir la 
cura dels seus fills petits si les dones arribessin a faltar”.  

A Mali i altres països africans és freqüent la mort per part o a penes uns pocs dies 
després. “Els pares ens encarregaven la cura dels bebès; ho fèiem amb molt de 
gust, però comprometíem als pares a estar pendents dels nens i anar a visitar-los 
amb freqüència i compartir temps amb ells”, diu la missionera colombiana. Es 
generava un vincle de responsabilitat compartida, gràcies a la labor de les 
religioses. 
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ARRENCA UNA NOVA ETAPA A 
SALESIANOS.INFO 

 

SALESIANS | 24 de gener, 2022  

Una nova etapa comença! Aquest 24 de gener, coincidint amb la festivitat de Sant 
Francesc de Sales, patró de la Congregació i dels comunicadors, es presenta la 
nova imatge del projecte www.salesianos.info, web d’informació dels Salesians a 
Espanya. 

Aquest projecte de la Delegació Nacional de Comunicació, nascut el desembre del 
2017 per recollir el testimoni iniciat el 2004 amb donbosco.es, presenta les notícies 
més rellevants del món salesià. «Al dia es comparteixen nombroses publicacions, 
vídeos, fotos o reflexions que narren el que es viu a les obres i entitats salesianes. 
Les cases, col·legis, grups, federacions, fundacions, editorials, ONGD… una variada 
realitat de presències al servei dels joves. Hi ha tanta vida per explicar! I per això 
apostem per Salesianos.info», comparteixen des de l’equip responsable del 
projecte sobre aquest espai. 

Aquesta iniciativa, que estarà sincronitzada amb els apartats informatius de les 
webs Salesianes de Santiago el Mayor i Maria Auxiladora, presenta una renovació 
profunda des del punt de vista visual i de l’experiència de navegació, en línia amb 
la proposta tècnica oferta també com a model per a les cases salesianes. 

http://www.salesianos.info/
http://donbosco.es/
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«Compartir disseny, formats i tecnologia ens permet un fàcil intercanvi de 
continguts, aprofitar sinèrgies i projectar una imatge comuna que ens identifica 
com a Salesians, independentment del lloc on estiguem», afegeixen. 

Amb un concepte més actual, amb més protagonisme de la imatge, es presenta la 
nova web www.salesianos.info que ha estat treballada amb gran professionalitat 
per l’equip tècnic de la Delegació de Comunicació, amb l’assessorament i el suport 
de Dosatic. 

Les seccions destacades d´aquesta web se centren en les notícies d´actualitat, amb 
els diferents ambients de referència de la Pastoral Juvenil i la Família Salesiana, a 
més del protagonisme de l´Opinió, la secció Blog i l´espai dedicat al Boletín 
Salesiano, juntament amb enllaços directes a les revistes especialitzades Misión 
Joven, Catequistas i En la Calle. També hi haurà ocasió de destacar els diferents 
recursos generats, com el nou projecte Podcast i diferents iniciatives multimèdia, a 
més de facilitar la navegació entre ‘especials’ per a temps forts, com Coneix Don 
Bosco, Maig Salesià, Advent Salesià o les Jornades de Família Salesiana o 
Comunicació, entre d’altres. 

«Us convidem a dedicar algun minut a navegar per les diferents seccions i així 
conèixer de primera mà la informació i l’opinió salesiana. Benvinguts a aquest 
pati digital i informatiu!», conclouen. 

Amb el model de Sant Francesc de Sales 

Patró dels periodistes i escriptors, a l’empara i la intercessió dels quals l’Església 
confia a totes aquelles persones que es dediquen a la noble professió del 
periodisme i a l’ofici d’escriure. La devoció i la defensa de la fe que van 
caracteritzar aquest sant i doctor de l’Església són posades com a model per als 
periodistes i escriptors, el nord dels quals ha de ser sempre la difusió de la veritat i 
l’edificació de la humanitat. 

Tant el periodisme com la literatura necessiten el do de la paraula i, a través 
d’aquesta, manifestar la bellesa i transmetre tota notícia que serveixi per al progrés 
i el creixement espiritual i intel·lectual dels pobles. 

D’altra banda, Don Bosco sempre va admirar Sant Francesc de Sales fins al punt 
d’escollir-lo com a model i protector per a la seva congregació. Don Bosco coneix la 
seva figura al seminari de Chieri, on llegeix les seves obres fonamentals. 

El que més l’impressiona i influeix és, d’una banda, l’exemple d’apòstol i missioner, 
i de l’altra, la mansuetud i la dolçor de tracte. Per als Salesians, Sant Francesc de 
Sales es presenta com a model en el qual inspirar-se per la seva gentilesa, bondat i 

http://www.salesianos.info/
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humilitat cap a qualsevol persona. L’article 17 de les Constitucions Salesianes 
estableix, gairebé a imitació del sant i doctor de l’Església, que el salesià «creu en 
els dons personals i sobrenaturals de l’home, sense ignorar-ne la feblesa. Accepta 
els valors del món i no es lamenta del seu temps: pren allò que és bo, especialment 
si agrada als joves. Anuncia la Bona Nova i sempre està feliç. Transmet goig i 
alegria a educar cap a la vida cristiana i el sentit de la felicitat». 
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VEDRUNA SANT SADURNÍ, PREMI 
ESCOLES VERDES 2021 

 

VEDRUNA | 22 gener, 2021  

L’escola Vedruna Sant Sadurní d’Anoia ha guanyat el Primer Premi Escoles Verdes 
2021 en la categoria d’acció singular fora del centre educatiu i la participació de la 
comunitat educativa i la implicació de l’entorn social amb el ‘Projecte Vital d’hort i 
bosc a l’escola’. Des de l’escola agraeixen l’esforç “de l’AMPA, de col·laboradors i 
docents, i sobretot, dels nens i nenes, nois i noies que s’il·lusionen, s’esforcen i 
lideren el Projecte Vital de l’Hort i Bosc a l’Escola”. I consideren aquest guardó i 
d’altres rebuts amb anterioritat “una recompensa a l’aposta que fa l’escola per una 
educació integral dels alumnes en connexió amb l’entorn on els valors i els 
coneixements s’adquireixen de forma vivencial”. 
 
La Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el 
Conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, van lliurar el premi Escoles Verdes 
2021 de la Generalitat dimecres el 12 de gener en la XVIII Trobada d’escoles 
verdes. L’acte que promou el Departament d’Ensenyament es va poder seguir en 
directe en format virtual. 
 
Des de l’escola expliquen que “l’espai de l’hort de l’escola és molt més que un 
hort”. I el descriuen com “el punt neuràlgic on es desenvolupa el projecte 
d’Educació Vital i on de forma interdisciplinària interactuen les diferents 

https://vedrunasantsadurni.cat/
https://youtu.be/gz12gcam0nY
https://youtu.be/gz12gcam0nY
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assignatures, tots els alumnes de totes les etapes, pares, professors, voluntaris i 
entitats col·laboradores”. 

Educació integral en connexió amb l’entorn 

Els projectes específics d’aquest curs han estat la construcció d’un camí sensorial, 
el taller de restauració de bancs per crear una aula a l’aire lliure, el conreu de l’hort i 
la reforestació dels espais propers, l’estudi de l’ecosistema i la creació artística de 
plafons amb contingut QR dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). 

Aquest premi per la seva acció el 2021 se suma a d’altres reconeixements previs. 
El 2019 Vedruna Sant Sadurní va rebre el 2n premi Torres & Earth pel Projecte 
Bosc i Hort a les escoles per la seva aportació a la reducció de la petjada de CO2 i a 
la mitigació del canvi climàtic; també el 2019 va rebre el 1r premi Diputació de 
Barcelona al millor Projecte d’Educació Mediambiental en prevenció d’incendis 
forestals; i el 2020, el 2n Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Catalunya pel Projecte 
d’Educació Vital-l’hort i bosc a l’escola. 
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VI CAPÍTOL DE LA PROVÍNCIA IBÈRICA DE 
LA CONGREGACIÓ DE GERMANES DE LA 
CARITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS 

 

CONFER | 24  de gener, 2022  

Els dies 26 de desembre de 2021 a 2 de gener de 2022 ha tingut lloc el VI Capítol 
de la Província Ibèrica de la Congregació de Germanes de la Caritat del Sagrat Cor 
de Jesús, a la seva casa d’espiritualitat Isabel Larrañaga, en Miraflores de la Serra 
(Madrid). 

Aquesta trobada de vida i fraternitat ha congregat a 25 germanes que, amb els 
protocols i mesures de seguretat possibles (incloses proves d’antígens abans de 
començar), han avaluat i valorat la seva realitat i proposat igualment el que, a futur, 
i en fidelitat al seu carisma, volen continuar construint. 

Com a principals objectius, certament, analitzar la seva vida i la seva acció 
evangelitzadora com a província, a més de escollir al nou Govern Provincial i a les 8 
Delegades que, en nom de la Província, participaran en el XXI Capítol General que 
se celebrarà, al juliol d’aquest any. 

El lema del Capítol, Caminant cap a la nova creació, orientava el treball d’aquesta 
intensa setmana, que va poder iniciar-se amb un dia de retir, orientat per Sr. 
Alejandro Florit, que va convidar a il·luminar la tasca que els anava a ocupar en 
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aquests dies: 1) La bellesa de la creació com a do del Creador, 2) El Senyor em toca 
i envia amb una missió i 3) una missió amb l’altre, en Missió Compartida. 
El treball previ al Capítol, els DAFOs elaborats des de les obres i també els 
realitzats per les comunitats, i les enquestes remeses a proposta de l’Equip 
Provincial, han estat de gran ajuda per a analitzar, amb realisme i esperança, la 
seva Missió avui, el camí que fan amb els laics, i el futur que s’obre davant elles. 

Les germanes van acabar l’any amb un nou Govern Provincial: Superiora Provincial: 
gna Mª Juana Rodríguez 

– 1a Consellera i Secretària Provincial: gna Mª Encarnación Barroso 

– 2a Consellera: gna María Fernanda Cova 

– Ecònoma Provincial: gna Antonia Román 

També triem a les vuit germanes que, al costat de l’actual Superiora Provincial, 
seran la nostra presència en el Capítol General i portaran les propostes emanades 
d’aquesta trobada. 

Van concloure el Capítol Provincial celebrant una Eucaristia d’Acció de Gràcies en 
el Col·legi Ntra. Sra. del Carmen, de Villaverde Alto, a Madrid, l’últim fundat per 
Mare Isabel Larrañaga i on es troben les seves restes. Als seus peus van posar al 
nou Equip de Govern i els fruits d’aquest Capítol Provincial, amb la mirada ja 
posada en el XXI Capítol General “Cal néixer de nou. Caminant cap a la nova 
creació” 
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 LA PASTORAL SOCIAL DE LA CEE OFEREIX 
LA SEVA COL·LABORACIÓ AL PAPA PER A 
REUBICAR A PERSONES REFUGIADES 

 

DOMINICOS | 17 de gener, 2022 

La Comissió Episcopal per a la Pastoral social i Promoció humana fa públic el 
següent comunicat: 

Durant l’audiència general del dimecres 22 de desembre, el papa Francesc, 
recordant la seva recent visita a Xipre i Grècia, ha realitzat una crida humanitària a 
tots els països i a totes les diòcesis que fan present a l’Església Catòlica a Europa, 
perquè responguin solidàriament i col·laborin a fer-se càrrec de la reubicació de 
tantes persones migrades i refugiades a la regió mediterrània. 

El dominic Fray Xabier Gómez, director del Departament de Migracions de la CEE, 
va concedir una entrevista a Ràdio Santa María de Toledo analitzant les paraules 
de Francesc.  
ESCOLTA L’ENTREVISTA: 

 

https://social.conferenciaepiscopal.es/pastoral-social-ofrece-su-colaboracion-al-papa-francisco-para-reubicar-a-personas-refugiadas/
https://www.ivoox.com/papa-ha-pedido-corredores-humaniarios-para-aliviar-audios-mp3_rf_80825087_1.html
https://www.dominicos.org/noticia/la-pastoral-social-de-la-cee-ofrece-su-colaboracio/
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Pastoral Social ofereix la seva col·laboració a les administracions 

La Comissió, a través del Departament de Migracions, coneix de prop el drama 
humanitari de les famílies i persones migrades o sol·licitants de protecció 
internacional. També dels qui perden la seva vida en l’intent. Són moltes les 
institucions, entitats i persones que els acompanyen des de la seva arribada al 
nostre país. 

En comunió amb el papa Francesc, ens sentim encoratjats en els passos ja donats 
aquests anys per a facilitar noves vies d’acolliment en les nostres diòcesis en diàleg 
amb l’Administració. Com a Església Catòlica, ens fem ressò d’aquesta nova crida 
del Papa i oferim la nostra col·laboració a l’Administració de l’Estat per a propiciar a 
tots els nivells (municipal, autonòmic, nacional) l’establiment de corredors 
humanitaris, com es fa en altres països europeus, al temps que s’impulsin nous 
models d’acolliment sostenibles i legals, basats en el patrocini comunitari amb el 
qual oferir a migrants i refugiats un acolliment digne, estable i inclusiva, segons les 
nostres capacitats. 

Déu continua trucant a les nostres portes davant la proximitat del Nadal. Agraïm al 
papa Francesc la seva evangèlica proximitat als més vulnerables i emplacem a les 
nostres comunitats cristianes i al conjunt de la societat: a acollir amb 
responsabilitat als qui necessiten de nosaltres amb un cor que mira als ulls de les 
persones; no desentendre’ns de la destinació de cada migrant i refugiat; incidir 
sobre les causes i motius que bloquegen el seu futur en dignitat; buscar solucions 
estables i justes que promoguin una legislació i mitjans econòmics centrats en 
processos de migració ordenats i en llits concrets d’acolliment i hospitalitat que els 
permetin realitzar el seu projecte de vida a Europa i a Espanya 
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 CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS 
EN MATÈRIA D’AFERS RELIGIOSOS 

CASAL CLARET  | 20 de gener, 2022 

La botiga-taller Cosidor Pas a Pas del 
Casal Claret de Vic ha fet una crida 
perquè es facin servir els seus serveis. 
Segons informen des del mateix casal, 
per tal que el taller d’inserció laboral 
segueixi en marxa necessiten incrementar 
el volum d’encàrrecs. 

Després d’uns dies de descans, aquesta 
setmana el Cosidor Pas a Pas torna a 
estar obert al públic en el seu horari 
habitual de dimarts a divendres en horari 
de matí i tarda. En la seva tornada de 
vacances, però, la botiga-taller demana 
“fer xarxa col·lectiva” i fer “córrer la veu” 
per ajudar a trobar persones que puguin 
necessitar el seu servei. 

El Cosidor Pas a Pas és una botiga-taller 
on es confeccionen encàrrecs de costura 
a petita escala col·laborant amb 
empreses, entitats, particulars i 
dissenyadors emergents de la comarca. 
L’entitat explica que “existeix un valor 
social en tot el que fem” i, de fet, gràcies 
a aquests encàrrecs, diverses dones 
poden fer els seus processo personals i 
d’aprenentatge en l’àmbit de la costura. 
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“LA INTERCONGREGACIONALIDAD ES UNA 
PROFECÍA PARA LA SOCIEDAD” 

 

REVISTA SOMOS CONFER | Gener, 2021  

Carmen Ros, religiosa de Nuestra Se- ñora de la Consolación, es, desde febrero de 
2018, subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), donde comenzó a trabajar en 1992. 
Carmen, originaria de Murcia, considera que el camino sinodal ayudará a 
“encontrar un liderazgo más evangélico”, pues- to que “el ejercicio de la autoridad 
debe convertirse en instrumento sinodal”. Asi- mismo, en el marco de la XXVI 
Jornada para la Vida Consagrada, Ros invita a todos los consagrados a abrirse a “la 
sorpresa de lo que ofrece” el Sínodo de la sinodalidad. 

Estamos a escasos días de que cumpla cuatro años como subsecretaria de la 
CIVCSVA. ¿Cómo lleva eso de que digan de usted que es una de las mujeres más 
influyentes del Vaticano? 

Ante todo, ¡con una sonrisa! Lo llevo como un don y como una responsabilidad. 
Como un don, porque realmente me ha sorprendido y agradezco la confianza que 
han depositado en mí. No es que experimente “algo especial” porque digan que 
soy una de las mujeres más influyentes del Vaticano. En la vida diaria del Dicasterio 
lo que prevalece en mí, lo digo con el corazón, es el deseo de servir a la Vida 
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Consagrada con amor y alegría, con la competencia que me ha regalado la 
experiencia adquirida en estos años de trabajo en el Dicasterio. Además, el trabajo 
es en colaboración, y me gusta poder ser una mediación para que el trabajo vaya 
adelante, para facilitarnos las cosas entre nosotros, y también para dar mi mirada 
de mujer consagrada frente a los avatares diarios de la Vida Consagrada. 

Lo vivo también, desde luego, con sentido de responsabilidad. Las lecturas que hay 
que hacer de las diversas situaciones que llegan a nuestro Dicasterio, los 
discernimientos, las decisiones, el trabajo ininterrumpido, implican una gran 
responsabilidad. Me consuela saber que el Espíritu del Señor siempre está entre 
nosotros y que en comunión con los demás miembros del Dicasterio, vamos 
afrontando el trabajo cotidiano. Más allá de la importancia de este cargo está mi 
amor por la Vida Consagrada, que es el que me mueve a tratar de dar lo mejor de 
mí en este servicio que se me ha confiado. 

La realidad es que las religiosas, primero usted, luego Nathalie Becquart y ahora 
Alessandra Smerilli ganan espacio en la Curia del Papa. ¿Tiene Francisco una 
sensibilidad especial hacia las mujeres? 

Sin duda que Francisco tiene una sensibilidad especial hacia nosotras, las mujeres, 
y en medio de las estructuras que a veces dan la impresión de inamovibles, va 
haciendo nombramientos que nos sorprenden y al mismo tiempo no nos 
sorprenden. En efecto, en repetidas ocasiones, retomando el sentir de sus 
predecesores, ha expresado su valoración por el genio femenino, por la mirada de 
mujer que aportan grandes luces sobre el caminar de la Iglesia y del mundo. La 
característica del Papa es llevar a cabo lo que dice. No es de extrañar ese último 
nombramiento, muy relevante, de la hermana Raffaela Petrini como secretaria 
general del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y otras decisiones 
que podrán venir en un futuro. Característica de Francisco es ayudar a los fieles a 
comprender el significado de la expresión ‘la Iglesia es madre, la Iglesia es mujer’ 
como ha repetido recientemente en su homilía del 1 de enero, solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios. 

CONTINUA LLEGINT: AQUÍ (Revista Somos Confer nº 30) 

 

https://www.confer.es/968/activos/texto/9770-somosconfer30.pdf
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FRANCESC DE SALES, 400 ANYS DE LA 
SEVA MORT 

 

ARQUEBISBAT BARCELONA |  20 de gener, 2022   

El 24 de gener se celebra la festivitat del patró dels periodistes i dels escriptors 
catòlics, expliquem la vida del sant per conèixer-lo millor. 

«El sant de l’amabilitat», «doctor de la dolcesa», «doctor de la devoció» o «doctor 
de l’Amor» són alguns dels termes que s’han atribuït a sant Francesc de Sales. I és, 
per aquesta amabilitat i tracte amb les persones, per la seva estima cap a elles i la 
paciència a les diferents opinions que es puguin tenir, com va ser nomenat patró 
dels periodistes i dels escriptors catòlics. 

Tal com el descriu el Martirologi romà, va ser un «veritable pastor d’ànimes, va fer 
tornar a la comunió catòlica molts germans que s’havien separat i amb els seus 
escrits va ensenyar als cristians la devoció i l’Amor a Déu». De fet, tal com explica 
en el Calendari-Directori de l’any litúrgic 2022, el sant pregava per tenir «una 
pietat dolça, suau, agradable, plàcida; en una paraula una pietat sincera i que es 
faci estimar primerament de Déu i després dels homes». 

I, tot i que va esdevenir un sant pacient i amable, va ser un camí de lluita que va 
haver de recórrer durant 19 anys. Sant Francesc no gaudia d’un bon caràcter, de 
fet, era bastant irós, especialment si es té en compte el context històric en el que es 
trobava, de la reforma calvinista. Tanmateix, al llarg de la seva vida va treballar per 

https://www.claret.cat/ca/llibre/CALENDARI-DIRECTORI-DE-L-ANY-LITURGIC-2022-849494358
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polir el seu caràcter i acabar convertint-se, doncs, amb un sant destacat pel seu 
bon caràcter i tracte. 

Història: qui va ser sant Francesc de Sales? 

Francesc de Sales va néixer en el si d’una família nombrosa. De jove tenia 
propensió a l’ansietat i a la impaciència, defectes que, amb una gran força de 
voluntat, va aconseguir superar de mica en mica, fins a esdevenir, ja de gran, en 
un model d’home pacient, equilibrat i comprensiu, però al mateix temps enèrgic i 
decidit. 

Abans de ser sacerdot, va passar per diferents crisis espirituals, especialment quan 
estudiava Humanitats a París, l’any 1586. Les crisis esdevenien, principalment, de 
la temptació de desesperació, provocada pel dubte sobre la seva predestinació a la 
salvació o a la condemnació eternes, que aconsegueix de superar, a nivell 
existencial, per la recitació convençuda de la cèlebre pregària a la Mare de Déu: 

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit dir que 
ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat 
abandonat de vós. Animat amb aquesta confiança, a vós recorro, oh Mare, verge 
de les verges; i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a 
comparèixer davant la vostra presencia sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les 
meves súpliques; escolteu-les i acolliu-les favorablement. Amén. 

Patró dels periodistes i dels escriptors 

Una característica de l’activitat missionera de sant Francesc va ser la gran 
producció de placards o «fulls volants». En suma, eren uns texts breus, sorgits a 
l’entorn de fets concrets i que donaven peu a presentar els punts essencials de la 
doctrina catòlica, discutir els aspectes controvertits amb els reformadors o bé per 
reclamar la superació dels conflictes amb esperit de caritat. Així doncs, va ser 
aquesta faceta d’escriptor atent a l’actualitat quotidiana la que va portar al papa 
Pius XI a proclamar el sant com a patró dels escriptors i periodistes catòlics. 

El llibre Paraula i Vida 2022, de l’editorial Claret, ens convida a reflexionar sobre 
aquesta nova era que s’està vivint, posant especial èmfasi en els informadors i en 
els informats: «Ara estan de moda les fake news: mentides a gratcient repetides 
que acaben passant com veritat: la post-veritat. Quantes persones en són víctimes 
jutjades per uns fets distorsionats que comporten penes injustes» 

https://www.claret.cat/es/libro/PARAULA-I-VIDA-2022-849136362
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Amistat amb santa Chantal 

La relació entre sant Francesc de Sales i santa Chantal seria comparable amb la de 
sant Jeroni i santa Paula o la de sant Francesc d’Assís i santa Clara. Entre els dos 
va sorgir una profunda amistat, entre director i dirigida espirituals, exemple 
d’equilibri afectiu entre dues ànimes que caminen cap a Déu i que s’ajuden 
mútuament en el creixement interior. Junts van fundar l’Orde de la Visitació, 
destinat a fer possible un nou estil d’espiritualitat. 

El sant patró dels periodistes va lliurar humilment la seva ànima a Déu el 28 de 
desembre de 1621. Tanmateix, va ser sepultat a Annecy, França, el 24 de gener 
de 1622, moment en què celebrem la seva festivitat des de fa 400 anys. 
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LA SALLEXPERIENCE: FE, CULTURA I 
VOCACIÓ PER ALS JOVES 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 18 de gener, 2022 

Despertar una nova sensibilitat en els joves a través del diàleg entre fe i cultura. 
Amb aquest propòsit ha arrencat aquest curs La SalleXperience. Un projecte de 
l’àmbit de pastoral de les escoles La Salle de Catalunya que pretén potenciar 
l’interès dels joves per a l’acció social, la interioritat i la fe. 

El projecte neix de la inquietud de fer veure que “fe, cultura i vocació són tres 
aspectes que poden relacionar-se perfectament”, explica Concepción Revuelto, 
delegada de pastoral de La Salle Catalunya. Sota aquesta premissa, s’ofereixen 
experiències de pastoral lligades a les tres branques de coneixement. Per aquest 
motiu, la iniciativa es divideix en tres tipus de tallers: Robotics per al vessant 
tecnològic, Deb(v)at per l’humanístic i ImaginArt per a l’artístic. 

Tecnologia, humanitats i art 

Cadascuna de les propostes treballa la fe d’una manera diferent. El vessant 
tecnològic, per exemple, “aposta per una nova visió de la robòtica”, diu Revuelto. 
Una robòtica “al servei de la societat i de les persones més vulnerables”. Amb 
aquests tallers es contraposa “la tendència a creure que el coneixement científic i 
tecnològic és oposat a la fe”, segons Revuelto. Ho fan a través de reptes que les 
diverses escoles treballen i comparteixen entre elles per crear-los i millorar-los 
conjuntament. 

https://lasalle.cat/en-marxa-la-sallexperience-la-nova-proposta-que-arriba-a-les-aules-de-la-salle/
https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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En el vessant humanístic es vol fomentar l’esperit crític centrant-se, també, en “la 
importància de la fe en les diverses cultures del món” a través d’una lliga de 
debats. Per aquesta primera edició, la temàtica escollida és la llibertat d’expressió. 
Uns debats que culminaran amb una trobada final dels diferents grups participants 
de les escoles que se celebrarà el 7 d’abril. Aquesta trobada estarà conduïda per 
una persona experta en la temàtica. Per a La Salle, també és important que la 
persona “compti amb una experiència de fe concreta i tingui una visió cristiana”. 

En l’àmbit artístic, les escoles ja havien organitzat altres anys uns concerts 
solidaris. La idea és poder ampliar aquesta proposta a través de la pintura, 
l’escultura i l’escriptura. Però, de moment, “anem de mica en mica i assegurem el 
que ja havíem fet anys anteriors”, diu Revuelto. 

Totes les propostes inclouen espais de reflexió per als joves que es complementen 
amb fragments bíblics o referències de la implicació concreta de Jesús. A més, 
Revuelto destaca també “el sentit de pertinença a La Salle” com un dels objectius 
principals del projecte. 

Llibertat d’organització per a les escoles 

El projecte està destinat a infants i joves de 5è de primària fins a Batxillerat. Són 
joves voluntaris que s’apunten als tallers perquè volen, però les escoles ho 
treballen dins l’horari escolar. Es fa d’aquesta manera perquè, segons 
Revuelto, “ens adonem que és molt difícil fer que els adolescents i joves tinguin 
una dedicació d’aquest tipus fora de l’horari escolar”. Tot i això, el projecte permet 
que cada escola s’organitzi a la seva manera. 

La proposta neix arran dels concerts solidaris que organitzaven anualment diverses 
escoles de La Salle conjuntament. “Una proposta de pastoral que els alumnes 
valoraven molt positivament”, explica Revuelto. El 2020, a aquesta trobada se li va 
dir ‘Matinal Musical’ i es va dividir en dues parts. Al matí els alumnes van participar 
de diversos tallers sobre música espiritual i d’interioritat així com d’expressió 
emocional artística. A la tarda va tenir lloc el concert solidari. Després de la 
valoració positiva d’aquesta trobada, el departament de pastoral va començar a 
plantejar el treball en els tres àmbits de coneixement que, posteriorment, 
s’acabaria definint com La SalleXperience. 
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VIII JORNADA MUNDIAL D’ORACIÓ I 
REFLEXIÓ CONTRA EL TRÀFIC DE 
PERSONES 2022 

UISG | 27 Desembre, 2021 

La vuitena Jornada Mundial d’Oració 
i Reflexió contra el Tràfic de 
Persones, que es celebra el 8 de 
febrer de 2022, té com a tema “La 
força de la cura: dones, economia i 
el tràfic de persones”. 
El tema escollit dóna continuïtat al 
tema de l’any precedent, en el qual 
vam iniciar a reflexionar sobre la 
connexió entre l’economia i el tràfic 
de persones. L’edició de 2022 
proposa centrar-se en les dones. 
Són elles les més afectades per la 
violència del tràfic de persones. Al 
mateix temps, tenen un paper 
fonamental i important en el procés 
de transformació de l’economia de 
l’explotació en una economia de la 
cura. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 

 

L'ONG DON BOSCO FAMBUL A SIERRA 
LEONE 

 
Signes dels temps (TV3) | 30 de gener, 2022  

L'ONG Don Bosco Fambul denuncia la violència que pateixen els menors a la presó 
de Pademba, de Freetown, a Sierra Leone. L'ONG ha vingut a Europa a presentar 
el documental "Libertad", dirigit per Raúl de la Fuente, que retrata aquesta dura 
realitat. D'altra banda, aquesta ONG dedicada a protegir la infància ha alliberat 
més de 500 nenes i adolescents víctimes de la pobresa i la prostitució. En veurem 
alguns testimonis. 
 

MIRA EL VÍDEO AQUÍ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/long-don-bosco-falum-a-sierra-leone/video/6141402/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
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