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TEMPS DE RENOVACIÓ, 
TEMPS DE CONVERSIÓ, 
TEMPS DE PAU 
Llorenç Puig | Secretari General de la Unió de 
Religiosos de Catalunya  
  

Aquesta quaresma serà ben especial. La fem en 
el marc d’una paraula que ens sonava a llunyana 
o distant en el temps: en el marc d’una guerra a 
Europa.   

Malauradament hem viscut diverses guerres, 
terriblement cruentes, a Europa i els seus 
voltants: l’antiga Iugoslàvia, Síria, Líban, i ara 
Ucraïna.   

Algunes, com les de Síria i les del Líban, ens 
semblaven llunyanes perquè pertanyien a llocs 
d’una altra cultura, un altre continent. Altres, com 
les de l‘ex-Iugoslàvia, queden ja remotes en el 
temps: parlem dels anys 90...   

Ara ens toca veure més a prop, a Europa mateix, 
i en aquest moment concret, una nova guerra. 
Una guerra fraticida, una invasió injustificada i 
amb tot envoltat de mentides.   

Segurament amb les informacions i les imatges 
que ens arriben ens surten sentiments 
d’animadversió contra la bogeria 
deshumanitzada dels que l’han iniciat.   

Però potser avui, que comencem la Quaresma, 
ens podem preguntar què fa que el nostre món 
sigui tan violent, que deixa ferides que continuen 
sagnant tants anys, com a tants paisos que 
podem recordar avui que han patit i pateixen la 
violència.   
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Potser avui, que comencem aquest temps de 
conversió, podem sentir el mateix que deia Jesús 
tot plorant davant una Jerusalem tancada en si 
mateixa: “Quantes vegades he volgut aplegar els 
teus fills com una lloca aplega els seus pollets 
sota les ales, però no ho heu volgut!”  

Tant de bo el “Convertiu-vos i creieu en 
l’Evangeli” que sentim en començar la Quaresma 
ens impulsi a iniciar aquestes setmanes un 
procés de conversió per sembrar llavors de pau 
al nostre voltant, de justícia i de veritat.   

Tant de bo, el Príncep de la Pau il·lumini aquests 
temps foscos, a través de tants cors que es 
disposen a iniciar un camí de conversió. El nostre 
món necessita llum, necessita pau. Què hi puc 
aportar jo? 
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MISSATGE PAPA FRANCESC, QUARESMA  

 

Papa Francesc |  2 de març  de febrer, 2022 

«No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps 
recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,9-

10a) 

 Benvolguts germans i germanes, 

La Quaresma és un temps favorable per a la renovació personal i comunitària que 
ens condueix vers la Pasqua de Jesucrist mort i ressuscitat. Per al nostre camí 
quaresmal de 2022 ens farà bé reflexionar sobre l’exhortació de sant Pau als 
gàlates: «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps 
recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps (kairós), fem el bé a tothom» 
(Ga 6,9-10a). 

1. SEMBRA I COLLITA 

En aquest passatge l’Apòstol evoca la imatge de la sembra i la collita, que a Jesús 
tant li agradava (cf. Mt 13). Sant Pau ens parla d’un kairós, un temps propici per a 
sembrar el bé amb vistes a la collita. ¿Què és per nosaltres aquest temps 
favorable? Certament, la Quaresma és un temps favorable, però també ho és tota 
la nostra existència terrenal, de la qual la Quaresma és d’alguna manera una 
imatge.[1] Amb massa freqüència prevalen a la nostra vida l’avidesa i la supèrbia, 
el desig de tenir, d’acumular i de consumir, com mostra la paràbola evangèlica de 
l’home neci, que considerava que la seva vida era segura i feliç perquè havia 

Fotografia: Arquebisbat Barcelona 

https://urc.cat/missatge-del-papa-francesc-per-a-la-quaresma-2022/#_ftn1
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acumulat una gran collita als seus graners (cf. Lc 12,16-21). La Quaresma ens 
convida a la conversió, a canviar de mentalitat, perquè la veritat i la bellesa de la 
nostra vida no radiquin tant en posseir sinó en donar, no estiguin tant en acumular 
sinó en sembrar el bé i compartir. 

El primer agricultor és Déu mateix, que generosament «continua vessant en la 
humanitat llavors de bé» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durant la Quaresma estem 
cridats a respondre al do de Déu acollint la seva Paraula «viva i eficaç» (He 4,12). 
L’escolta assídua de la Paraula de Déu ens fa madurar una docilitat que ens 
disposa a acollir la seva obra en nosaltres (cf. Jm 1,21), que fa fecunda la nostra 
vida. Si això ja és un motiu d’alegria, encara més gran és la crida a ser 
«col·laboradors de Déu» (1Co 3,9), utilitzant bé el temps present (cf. Ef 5,16) per a 
sembrar també nosaltres obrant el bé. Aquesta crida a sembrar el bé no hem de 
veure-la com un pes, sinó com una gràcia amb la qual el Creador vol que estiguem 
activament units a la seva magnanimitat fecunda. 

¿I la collita? ¿És que la sembra no es fa tota amb vistes a la collita? És clar que sí. El 
vincle estret entre la sembra i la collita el corrobora el mateix sant Pau quan afirma: 
«El sembrador mesquí tindrà una collida mesquina, el sembrador generós la tindrà 
generosa» (2Co 9,6). Però, de quina collita es tracta? Un primer fruit del bé que 
sembrem el tenim en nosaltres mateixos i en les nostres relacions quotidianes, fins 
i tot en els més petits gestos de bondat. En Déu no es perd cap acte d’amor, per 
més petit que sigui, no es perd cap «cansament generós» (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 279). De la mateixa manera que l’arbre es coneix pels seus fruits (cf. Mt 
7,16.20), una vida plena d’obres bones és lluminosa (cf. Mt 5,14-16) i porta el 
perfum de Crist al món (cf. 2Co 2,15). Servir a Déu, alliberats del pecat, fa madurar 
fruits de santificació per a la salvació de tots (cf. Rm 6,22). 

En realitat, només veiem una petita part del fruit del que sembrem, ja que segons el 
proverbi evangèlic «un és el qui sembra i un altre el qui sega» (Jn 4,37). 
Precisament sembrant per al bé dels altres participem en la magnanimitat de Déu: 
«Una gran noblesa és ser capaç d’engegar projectes els fruits dels quals seran 
collits per altres, amb l’esperança posada en les forces secretes del bé que hom 
sembra» (Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bé per als altres ens allibera de 
les estretes lògiques del benefici personal i dona a les nostres accions l’ampli abast 
de la gratuïtat, introduint-nos en el meravellós horitzó dels benèvols designis de 
Déu. 

La Paraula de Déu eixampla i eleva encara més la nostra mirada, ens anuncia que 
la sega més veritable és l’escatològica, la de l’últim dia, el dia sense fi. El fruit 
complet de la nostra vida i les nostres accions és el «fruit per a la vida eterna» (Jn 
4,36), que serà el nostre «tresor al cel» (Lc 18,22; cf. 12,33). El mateix Jesús utilitza 
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la imatge de la llavor que mor al caure a terra i que dona fruit per expressar el 
misteri de la seva mort i resurrecció (cf. Jn 12,24); i sant Pau la reprèn per a parlar 
de la resurrecció del nostre cos: «Se sembra un cos corruptible, i ressuscita 
incorruptible; se sembra un cos sense honor, i ressuscita gloriós; és sembrat feble, i 
ressuscita ple de força. És sembrat un cos terrenal, i ressuscita un cos espiritual» 
(1Co 15,42-44). Aquesta esperança és la gran llum que Crist ressuscitat porta al 
món: «Si l’esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d’aquesta vida, 
som els qui fem més llàstima de tots els homes. Però, de fet, Crist ha ressuscitat 
d’entre els morts, com a primícia de tots els qui han mort» (1Co 15,19-20), perquè 
aquells que estan íntimament units a Ell en l’amor, en una mort com la seva (cf. Rm 
6,5), estiguem també units a la seva resurrecció per a la vida eterna (cf. Jn 5,29). 
«Llavors els justos resplendiran com el sol en el Regne del seu Pare» (Mt 13,43). 

2. «NO ENS CANSEM DE FER EL BÉ» 

La resurrecció de Crist anima les esperances terrenals amb la «gran esperança» de 
la vida eterna i introdueix ja en el temps present la llavor de la salvació (cf. Benet 
XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Davant l’amarga desil·lusió per tants somnis 
trencats, davant de la preocupació pels reptes que ens concerneixen, davant del 
desànim per la pobresa dels nostres mitjans, tenim la temptació de tancar-nos en 
el propi egoisme individualista i refugiar-nos en la indiferència davant el patiment 
dels altres. Efectivament, fins i tot els millors recursos són limitats, «els joves es 
cansen i defalleixen, els millors guerrers ensopeguen i cauen» (Is 40,30). No 
obstant això, Déu «dona forces als cansats, enrobusteix els qui són febles. […] Els 
qui confien en el Senyor recobren les forces, alcen el vol com les àligues, caminen 
sense cansar-se, corren sense defallir» (Is 40,29.31). La Quaresma ens crida a 
posar la nostra fe i la nostra esperança en el Senyor (cf. 1 Pe 1,21), perquè només 
amb la mirada fixa en Crist ressuscitat (cf. He 12,2) podem acollir l’exhortació de 
l’Apòstol: «No ens cansem de fer el bé» (Ga 6,9). 

No ens cansem de pregar. Jesús ens ha ensenyat que és necessari «pregar sempre 
sense defallir» (Lc 18,1). Necessitem pregar perquè necessitem Déu. Pensar que en 
tenim prou amb nosaltres mateixos és una il·lusió perillosa. Amb la pandèmia hem 
palpat la nostra fragilitat personal i social. Que la Quaresma ens permeti ara 
experimentar el consol de la fe en Déu, sense el qual no podem tenir estabilitat (cf. 
Is 7,9). Ningú no se salva sol, perquè anem tots a la mateixa barca enmig de les 
tempestes de la història;[2] però, sobretot, ningú no se salva sense Déu, perquè 
només el misteri pasqual de Jesucrist ens concedeix vèncer les fosques aigües de 
la mort. La fe no ens eximeix de les tribulacions de la vida, però ens permet 
travessar-les units a Déu en Crist, amb la gran esperança que no enganya i que té 
per penyora l’amor que Déu ha vessat en els nostres cors per mitjà de l’Esperit 
Sant (cf. Rm 5,1-5). 

https://urc.cat/missatge-del-papa-francesc-per-a-la-quaresma-2022/#_ftn2
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No ens cansem d’extirpar el mal de la nostra vida. Que el dejuni corporal que 
l’Església ens demana a la Quaresma enforteixi el nostre esperit per a la lluita 
contra el pecat. No ens cansem de demanar perdó en el sagrament de la 
Penitència i la Reconciliació, sabent que Déu mai no es cansa de perdonar.[3] No 
ens cansem de lluitar contra la concupiscència, aquella fragilitat que ens impulsa 
cap a l’egoisme i a tota classe de mal, i que al llarg dels segles ha trobat diferents 
maneres per enfonsar l’home en el pecat (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Una 
d’aquestes maneres és el risc de dependència dels mitjans de comunicació digitals, 
que empobreix les relacions humanes. La Quaresma és un temps propici per a 
contrarestar aquestes insídies i cultivar, en canvi, una comunicació humana més 
integral (cf. ibíd., 43) feta de «trobaments reals» (ibíd., 50), cara a cara. 

No ens cansem de fer el bé en la caritat activa vers el proïsme. Durant aquesta 
Quaresma practiquem l’almoina, donant amb alegria (cf. 2Co 9,7). Déu, «qui 
proveeix el sembrador de gra per a la sembra i dona pa per a menjar» (2Co 9,10), 
ens proporciona a cadascú no només el que necessitem per a subsistir, sinó també 
per tal que puguem ser generosos en fer el bé als altres. Si és veritat que tota la 
nostra vida és un temps per a sembrar el bé, aprofitem especialment aquesta 
Quaresma per a cuidar els qui tenim a prop, per fer-nos proïsme d’aquells germans 
i germanes que estan ferits en el camí de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Quaresma és 
un temps propici per a buscar —i no evitar— a qui està necessitat; per a trucar —i 
no ignorar— a qui desitja ser escoltar i rebre una bona paraula; per a visitar —i no 
abandonar— a qui pateix la solitud. Posem en pràctica la crida a fer el bé a tothom, 
prenent-nos temps per estimar els més petits i indefensos, els abandonats i 
menyspreats, els qui són discriminats i marginats (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193). 

3. «SI NO DEFALLIM, QUAN ARRIBI EL TEMS RECOLLIREM» 

La Quaresma ens recorda cada any que «el bé, com també l’amor, la justícia i la 
solidaritat, no s’aconsegueixen d’una vegada per sempre; han de ser conquerits 
cada dia» (ibíd., 11). Per tant, demanem a Déu la pacient constància del camperol 
(cf. Jm 5,7) per a no desistir en fer el bé, un pas darrere l’altre. Qui caigui, que 
estengui la mà al Pare, que sempre ens torna a aixecar. Qui es trobi perdut, 
enganyat per les seduccions del maligne, que no trigui en tornar a Ell, que és «tan 
generós a perdonar» (Is 55,7). En aquest temps de conversió, recolzant-nos en la 
gràcia de Déu i en la comunió de l’Església, no ens cansem de sembrar el bé. El 
dejuni prepara el terreny, la pregària rega, la caritat fecunda. Tenim la certesa en la 
fe que «si no defallim, quan arribi el temps recollirem» i que, amb el do de la 
perseverança, obtindrem els béns promesos (cf. He 10,36) per a la nostra salvació i 
la dels altres (cf. 1Tm 4,16). Practicant l’amor fratern amb tots ens unim a Crist, 
que va donar la seva vida per nosaltres (cf. 2Co 5,14-15), i comencem a assaborir 
l’alegria del Regne del cel, quan Déu serà «tot en tots» (1Co 15,28). 

https://urc.cat/missatge-del-papa-francesc-per-a-la-quaresma-2022/#_ftn3
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Que la Mare de Déu, al si de la qual va brotar el Salvador i que «guardava tot això 
en el seu cor i ho meditava» (Lc 2,19) ens obtingui el do de la paciència i es 
mantingui al costat nostre amb la seva presència, perquè aquest temps de 
conversió doni fruits de salvació eterna. 

Roma, Sant Joan del Laterà, 11 de novembre de 2021, Memòria de sant Martí de 
Tours, bisbe. 

Francesc 
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CARTA DE LA CIVCSVA SOBRE LA PAU 

 

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS 
SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA |  2 de març, 2022 

Vaticano, 28 de febrero de 2022 

Queridos consagrados y consagradas: 

Aquello que  temíamos ha sucedido: la guerra ha regresado, una vez más, por las 
calles y entre la gente; ha regresado en un continente que parecía haber aprendido 
de las atrocidades del pasado; ha regresado trayendo consigo el peligro de un 
nuevo conflicto mundial. Ha regresado y ha vuelto a presentar ante nuestros ojos el 
drama que viven millones de personas en otros lugares del mundo. 

Unámonos a los hombres, mujeres y niños que viven en Ucrania y en todos los 
Países profundamente heridos por las guerras, o por enfrentamientos y actos de 
violencia internos. Confiemos a la Madre de Dios el sufrimiento, la vida y la muerte 
de tantos hermanos y hermanas nuestros que se ven afectados por el horror y la 
insensatez de la guerra, y hagamos nuestro el llamamiento del Papa Francisco «a 
hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de  Ceniza, una Jornada de ayuno por la 
paz» (Llamamiento, 23 de febrero de 2022). 

Cuanto más compartamos su dolor, más intensificamos la oración al Dios de la paz 
que se ha hecho cercano a nuestra vida, tiene compasión de la suerte de 
la humanidad herida (Papa Francisco, Ángelus, 14 de febrero de 2021). 
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Lo sabemos bien: nunca habrá vencidos o vencedores, sino sólo hombres, mujeres 
y niños devastados por el conflicto. Nuestras oración es por la salvación de todos, 
siguiendo el ejemplo de Cristo, que en la cruz ha abrazado al justo y al 
pecador, “que quiso unirse tanto a quien tiene razón como a quien es culpable, que 
abrazó a todos con un mismo amor... no con comprensión, sino con 
compasión (Antonij Bloom, exarca emérito del Patriarcado de Moscú para Europa 
occidental). 

Siguiendo los pasos de numerosos santos fundadores y fundadoras, de tantos 
hombres y mujeres consagrados, creemos en el poder de la oración, 
porque <<Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios 
parece sordo y mudo y nos parece que perdemos el tiempo. Incluso si el cielo 
se ofusca» (Papa Francisco, Audiencia general, 11 de noviembre de 2020). 
Recemos para que cese la guerra, para que no triunfe una economía que mata, 
para que el amor reemplace al odio, la solidaridad a la indiferencia, para que el 
diálogo sea más fuerte que las armas. 

Lo pedimos en especial a las hermanas contemplativas, que, seguramente, en este 
tiempo ya están ofreciendo su vida por la paz. Que la oración incesante sea el 
corazón ardiente de cada uno, de cada una, y de todos. Recemos en soledad, en 
nuestras comunidades, convirtámonos en promotores de momentos de oración, 
hagámoslo – allí donde sea posible – junto a los hermanos de las iglesias cristianas, 
acudiendo a ellos para expresarles nuestro deseo de fraternidad e invitemos a 
otros a la experiencia de oración. 

No nos cansemos de rezar. Con esa misma pasión realicemos gestos de paz allí 
donde estemos, junto a todo hombre y mujer de buena voluntad; dejémonos 
convertir por el Espíritu Santo para realizar obras de paz, para que nuestra vida 
hable y sea, con mansedumbre y verdad, testimonio de la misericordia que nos 
dona el Padre. 

A María, Reina de la Paz, encomendamos juntos a toda Europa y el mundo entero. 

  

+- /. 1:-.‘ 114 

José Rodríguez Carballo, O.F.M. 

Arzobis 
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Mª ROSARIO TEN SORIANO, NOVA 
INSPECTORA DE LES SALESIANES  

 

SALESIANES | 1 de març, 2022 

El nomenament té lloc després que S. María del Rosario García, que exercia fins ara 
el càrrec, fos elegida el mes d’octubre passat Vicaria general de l’Institut durant la 
celebració del seu XXIV Capítol General. 

La Provincial, tal com recull l’article núm. 144 de les nostres 
Constitucions,“és enllaç d’unió entre les comunitats que li han estat confiades i 
entre aquestes i el centre de lInstitut. Li correspon, sobretot, animar la comunitat 
inspectorial segons l’esperit de Don Bosco i de Mare Mazzarello i potenciar la 
capacitat de resposta a les esperances de l´Església en l´evangelització de la 
joventut”. 
És aquesta la missió que comença a exercir S. Charo, com la coneixem 
familiarment, amb el suport del Consell i la disponibilitat de totes les germanes de 
la Inspectoría. Ho farà amb la serenitat de qui sap que, com deia Mare 
Mazzarello, “la veritable superiora és la Verge”. 

Continuadora de grans somiadors 
Charo Ten Soriano neix a Burjassot (València) l’1 de gener de 1964. Allí creix en 
un ambient cristià, dels pares del qual va aprendre a trobar en la bellesa del que 
crea i en el quotidià, la presència de Déu. Del seu pare, escultor, n’ha heretat el 
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gust artístic a l’hora de pintar o decorar, i també la imatge de Déu com a terrisser, 
ja que una de les conviccions que l’acompanyen és que Déu modela i condueix la 
seva vida. 
La vida parroquial i diocesana va configurar la vivència cristiana des de petita fins 
a la decisió d’entrar a l’Institut. Abans d’entrar es va formar com a tècnic 
administratiu i delineant, formació que va completar posteriorment amb 
la Diplomatura en Pastoral Juvenil i Llicenciatura en Ciències Religioses. 
Professa el 3 d’agost de 1999 a Barcelona, en els seus 23 anys de vida salesiana 
ha exercit diverses tasques pastorals a les Cases de Sabadell, com a directora del 
pis d’emancipació per a joves i a València, com a professora de religió, 
coordinadora de Pastoral escolar, de Temps Lliure i directora de comunitat. 

Assenyala com a experiències més significatives en la seva vida aquelles en què 
toques la pobresa a tots els nivells i comparteixes el més essencial de la vida, 
buscant els petits oasis per tornar novament l’esperança. 

Ha assumit amb responsabilitat tasques d’animació i govern a la seva Inspectoría 
d’origen, “Virgen del Pilar” de Barcelona, on va ser Consellera inspectorial per a la 
Pastoral juvenil (2013-2017) vivint molt a prop el projecte Alegra’t, previ a la 
unificació. Amb l’erecció el 2017 de la nova Inspectoría María Auxiliadora de 
España és nomenada consellera inspectorial per a la Pastoral Juvenil, càrrec que ha 
exercit fins ara. 

Va participar al CG XXIV com a delegada de la Inspectoria, fet que l’ajudarà a 
acompanyar tota la Inspectoria a encarnar i posar en marxa les seves opcions i 
deliberacions. 

“Per poder conèixer una persona, hem de caminar molts quilòmetres amb les seves 
sabates” és un proverbi que l’ha acompanyat i que sens dubte l’ajudarà en la nova 
missió que el Senyor ara li encomana i en què recordarà sovint les paraules de 
Jesús: “No m’heu triat vosaltres a mi, sinó que jo us he triat a vosaltres” (Jn 15,16) 

Persona serena i de gran cor pastoral, continuadora de la missió d’uns grans 
somiadors com ho van ser Don Bosco i Mare Mazzarello. 
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ELS CLARETIANS A UCRAÏNA DEMANEN 
ORACIONS PER LA PAU  

 

CLARETIANS SANT PAU | 28 de febrer, 2022 

Els missioners claretians que es troben a Ucraïna han fet una crida a pregar per la 
seva seguretat i pel poble d’Ucraïna. “Resem perquè aquesta guerra no s’agreugi 
més i faci malbé la humanitat i la fraternitat”, han expressat en el comunicat fet 
públic aquest dijous. Arran del conflicte bèl·lic iniciat per Rússia aquest dijous a la 
matinada a Ucraïna, els claretians han comunicat que, fins aquest divendres al 
migdia, “tots els germans missioners a Ucraïna estan fora de perill”. 

La missió claretiana a la ciutat de Truskavets, Ucraïna, a 1.392 quilòmetres de la 
zona de guerra, l’atenen els Missioners Claretians de la Província de Polònia. El 
secretari provincial de Polska, ha fet un missatge en relació a la situació dels 
germans que des de gairebé dos anys treballen en aquesta ciutat.  

“Ara estan en bones condicions perquè les operacions militars actuals tenen lloc 
amb més freqüència a la part oriental del país”, ha aclarit aquest dijous a la tarda el 
secretari provincial. Tot i això, assegura que “tot el país està cobert per la guerra”. 
Recollint el relat d’un dels claretians que viu a Ucraïna, explica: “Se senten sirenes 
d’alarma i la gent té por. Hi ha llargues cues a les benzineres”. 

També ha informat que els missioners claretians, cooperant amb les germanes que 
també treballen a Ucraïna, han decidit, fins al moment, quedar-se a Truskavets per 
“garantir la cura pastoral dels fidels el major temps possible”.  

http://www.claret.org/es/ino-a-la-guerra-rezamos-por-la-paz-en-ucrania/
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UCRAÏNA: ELS SALESIANS EN LA DIFÍCIL 
SITUACIÓ ACTUAL 

 

AGENZIA INFO SALESIANA | 28 de febrero 2022 

En l’actual situació que viu Ucraïna, els salesians presents al país fan tot el possible 
en favor dels joves i la població necessitada, descriuen la situació que veuen amb 
els seus propis ulls i eleven les seves oracions a Déu, juntament amb comandes de 
solidaritat i ajuda de la comunitat internacional. 

“Desafortunadament, la situació continua sent tràgica. Preparem-nos per a temps 
encara més difícils. No sabem quant temps continuarà aquesta guerra, i després 
hem d’estar preparats fins i tot per a un període prolongat”, va dir el pare Mykhayl 
Chaban, Superior de la Visitaduria “Maria Auxiliadora” d’Ucraïna, de Ritu Catòlic 
Grec (UKR) . 

“Benvolguts germans…, hi ha moltes víctimes entre els soldats, però també entre 
els civils. El món sencer espera decisions immediates per a detenir a l’agressor. En 
tota Ucraïna existeix el perill de bombardejos. Avui la nostra capital, Kíev, està 
sofrint molt, igual que les zones frontereres amb Rússia. La gent està fugint de les 
seves cases”, agrega el pare Chaban. 

Els salesians estan presents en les grans ciutats del país: Kíev, Lviv, Zhytomyr, 
Dnipro, Odessa, així com en Korostyshiv, Peremyshlany i Bibrka, i romanen prop de 
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la població fins a l’últim moment, tractant de ser els qui donen esperança a la gent 
desil·lusionada. 

Els Salesians ja estan treballant i buscant suport per a: 

– la disposició d’un refugi destinat a protegir almenys als nens i joves de les 
escoles públiques, i en la mesura del possible per a totes les persones que el 
necessitaran; 

– alimentació i allotjament de les persones que seran allotjades (menjar, llits, 
matalassos, mantes…) 

Actualment els salesians ja allotgen a un centenar de menors en els seus albergs, 
donant prioritat als nens dels orfenats, i s’espera rebre a centenars més en Lviv 
amb l’arribada dels primers refugiats de l’est del país. 

“Benvolguts germans, els demano abans de res que recin per Ucraïna i també 
siguin acollidors si arriben refugiats al seu país. Els agraeixo tota la seva ajuda i 
suport”, conclou el pare Chaban. 

Per part seva, el pare Marcin Kaznowski, Superior de la Inspectoría “San Jacinto” 
de Polònia-Cracòvia (PLS), que també té obres a Ucraïna, va comunicar: “L’esclat 
de la guerra a Ucraïna és un drama terrible que ha afectat la societat local i tota 
Europa. Els nostres germans salesians es troben entre aquells que la seva vida està 
en perill. Els salesians són conscients dels perills que existeixen, però estan serens i 
confien en la provisió de Déu. Tots m’han informat que estan disposats a romandre 
allí per a acompanyar en aquest difícil moment als seus fidels i als joves que els van 
ser confiats”. 

La invitació que el pare Kaznowski dirigeix a tota la Família Salesiana és d’orar “per 
la pau en aquest país i per la gràcia del penediment per els que es fan amos de la 
vida i de la mort dels altres”; i conclou confiant la població ucraïnesa a la protecció 
de Maria Auxiliadora. 
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VIU EL RECÉS DE QUARESMA AMB              
LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA

 
URC | 28 de Febrer, 2022  

El pròxim 26 de març, la Unió de Religiosos de Catalunya organitza el recés 
quaresmal  ‘Jesús: Paraula i Silenci. Set últimes paraules de Jesús a la Creu i 
silencis de la seva vida. El ponent encarregat de conduir la sessió serà el germà 
marista Lluís Serra. Es farà per vídeo conferència, a través de Zoom, de 10:30 a 
13 h.  

Durant la sessió, el ponent desenvoluparà una reflexió sobre les set últimes 
paraules de Crist i ho combinarà amb breus fragments musicals de Franz Joseph 
Haydn. Aquests s’extreuen de la composició «Seven Last Words of Christ», obra 
que va compondre en homenatge a les darreres paraules a la Creu. 

Vida i espiritualitat de Jesús 

La reflexió posarà el focus en les darreres vint-i-quatre hores de la vida de Jesús, 
com les recull l’evangeli. Segons Lluis Serra, “són paraules clau que revelen temes 
essencials  de la seva vida i de la seva espiritualitat, que ens il·luminen amb una 
llum especial davant del misteri de la seva passió i mort”. 
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“Aquestes paraules palesen la profunditat del cor de Jesús, però el seu contingut 
serà posat en paral·lel amb moments que Jesús guarda silenci davant de situacions 
similars”, afegeix . 

Música i Quaresma 

La música de Haydn, un dels tres compositors del grup que anomenaven la 
“trinitat” – juntament amb Mozart i Beethoven – serà el leiv motiv de la meditació i 
la pregària personal.  Tal com explica Lluís Serra, “Jesús neix enmig d’una gran 
pobresa, però segons el text el cant y la música hi són presents. La música, sempre 
que sigui de qualitat, sintonitza el nostre cor amb la bellesa i ens predisposa a 
l’escolta atenta i conscient. No està renyida la música amb la Quaresma, sinó amb 
la insubstancialitat”. 

Així, a partir de la paraula i la música, Lluís Serra conduirà la dinàmica, on pretén 
que “ressonin en el santuari del nostre cor les paraules de Jesús, acollir el seu 
missatge a la nostra vida… de manera tranquil·la, sense presses, en forma 
meditativa”. 

Silenci per escoltar i parlar 

La trobada comptarà amb una pausa i moments de silenci. El silenci, de fet, serà 
un dels centres d’aquest recés, ja que com exposa el germà marista, “la paraula es 
nodreix del silenci”.  “Parlar només s’aprèn escoltant. No és un tema exclusiu de la 
Quaresma, sinó de tota la vida. Pot ser que parlem tant en les nostres pregàries 
que no ens queda temps per escoltar el que Déu ens diu?”. 

Finalment es clourà la sessió amb un col·loqui final en sessió plenària. Inscripcions 
al recés aquí 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutPyiqYON-tK0a0BdxDniJ0BrWUvnqIlYm1N6wAczj55Izw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutPyiqYON-tK0a0BdxDniJ0BrWUvnqIlYm1N6wAczj55Izw/viewform


3 de març, 2022 
HOREB 

571 
 

 

18 

 

ENRIC PUIGGRÒS SJ SERÀ EL PROCURADOR 
DE LA PROVÍNCIA D’ESPANYA DE LA 
COMPANYIA DE JESÚS 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 28 de febrer, 2022  

El delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs SJ, ha estat escollit aquest 
diumenge com a procurador de la Provincia d’Espanya. Això vol dir que participarà 
a la propera Congregació de Procuradors de la Companyia de Jesús, que tindrà lloc 
a Loiola (Guipúscoa) a partir del 15 de maig de 2023 i que aplega representants de 
totes les províncies i regions dels Jesuïtes arreu del món. En aquesta reunió haurà 
de presentar un informe sobre l’estat de la Companyia de Jesús a Espanya. També 
s’ha escollit un suplent, que ha estat José Ignacio García, actual director de 
Cristianisme i Justícia. 

Enric Puiggròs ha manifestat que acull aquest nomenament amb responsabilitat i 
també agraïnt el privilegi que representa per l’oportunitat de participar en un 
esdeveniment que li permetrà conèixer d’una forma més profunda la Companyia 
universal. 

Nascut a Barcelona el 1974, Enric Puiggròs va entrar a la Companyia de Jesús el 
1993, es va ordenar sacerdot el 2006 i va fer els darrers vots com a jesuïta el 
2013. És llicenciat en Història i en Teologia i es va especialitzar en pedagogia 
ignasiana. Els seus àmbits de treball han estat sobretot la pastoral i 
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l’acompanyament de joves. Des de l’any 2020 és delegat de la Plataforma 
Apostòlica de Catalunya de la Companyia de Jesús. 

L’elecció d’Enric Puiggròs com a procurador s’ha fet durant la Congregació 
Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, que s’està celebrant aquests dies a 
Manresa. Aquest encontre va començar el passat divendres 25 de febrer i aplega 
una seixantena de jesuïtes d’arreu d’Espanya, la gran majoria (40) escollits pels 
companys a través d’un procés d’elecció, mentre que la resta hi participen per 
càrrec o nomenament del Provincial. 

A més d’escollir el procurador i el seu substitut per a participar a la propera 
Congregació de Procuradors, la Congregació Provincial abordarà diversos temes 
sobre la situació actual i reptes de la Companyia de Jesús a Espanya i al món. 

Podeu llegir les cròniques de la marxa de la Congregació Provincial aquí. 

 
 

 

 

 
 

 

https://infosj.es/noticias/18597-congregacion-provincial-2022-un-examen-ignaciano-coral
https://infosj.es/noticias/18597-congregacion-provincial-2022-un-examen-ignaciano-coral
https://infosj.es/obras/congregacion-provincial
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D. GUINDULAIN, SJ: «SI EL PAPA FRANCESC 
VISITÉS MANRESA SERIA UNA BONA 
MANERA DE POSAR-LA SOBRE EL MAPA 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 27 de febrer, 2022  

Manresa celebra enguany el cinc-cents aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la 
ciutat, on hi va viure una forta mística espiritual i de solidaritat amb la pobresa. 
Amb aquesta efemèride, que es clourà el proper dia 31 de juliol, es vol potenciar 
l’atracció que Manresa ha tingut al llarg del mig mil·lenni com a bressol de les 
espiritualitats ignasianes —religioses i seglars— i de tota l’obra cultural, social i 
pedagògica que se’n deriva. 

L’acte central d’aquesta commemoració tindrà lloc el proper dia 12 de març a la 
Sagrada Família de Barcelona coincidint amb el quart centenari de la canonització 
de santIgnasi i sant Francesc Xavier, entre d’altres. 
Amb motiu d’aquest cinquè centenari conversem amb el jesuïta P. David 
Guindulain, encarregat de predicar aquest any els Exercicis Espirituals al clergat 
diocesà. 

Com definiria la missió de la Companyia de Jesús a algú que la desconeix? 

La missió de la Companyia de Jesús, a partir dels Exercicis Espirituals de sant 
Ignasi, és desvetllar i acompanyar una experiència propera de Déu. Aquesta 
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experiència de Déu s’encarna al món de l’educació, a l’àmbit social o en l’escola de 
la pregària. Tot jesuïta se sent enviat a fer descobrir, des de cada àmbit, com Déu 
habita en les persones i entre les persones. I fer-ho en Església, evidentment. La 
ponència impartida en la formació mensual al clergat ha portat per tema «Ignasi a 
Montserrat: escola de pregària». 

Quin paper ha tingut Montserrat en el procés de transformació personal de sant 
Ignasi? 

A Montserrat, Ignasi troba un mètode, una manera de pregar, en el Ejercitatorio del 
Abad Cisneros que ell després adapta amb els seus Exercicis Espirituals. I 
aquest Ejercitatorio precisament, el que busca és que el creient es trobi 
honestament davant de Déu i sant Ignasi busca també aquesta proximitat, partint 
sempre de l’acció de gràcies. És a dir, partint d’aquest meravellar-se d’aquest Déu 
present en les persones, en les coses. 

Amb la commemoració dels cinc-cents anys de la conversió de sant Ignasi quin és 
el missatge que volen fer arribar al món? 

Fa dos anys, els jesuïtes vam decidir que la primera preferència apostòlica per als 
propers deu anys seria els Exercicis Espirituals, és a dir, acompanyar aquesta 
experiència de Déu. I aquesta prioritat ha coincidit amb els cinc-cents anys del 
pas de sant Ignasi per Manresa. De fet, el mateix papa Francesc, en saber aquesta 
preferència, va dir que calia començar per aquí perquè sinó tota la resta, tota l’acció 
pastoral, no se sosté. 

El lema d’aquest aniversari és «Veure noves totes les coses en Crist». A què 
convida? 

Convida a meravellar-se, a l’agraïment al qual em referia abans, a aquest descobrir 
que Déu està habitant les relacions personals i el present. En l’últim mosaic de 
l’artista i jesuïta Marko Rupnik, a Manresa, es pot veure Jesús i Ignasi portant la 
creu. Apareixen dos rostres però hi ha tres ulls. En l’ull del mig coincideixen, això 
significa que l’experiència que va tenir sant Ignasi prop de Roma, el que coneixem 
com l’experiència de la Storta, era un sentir-se posat amb Crist i en Ell poder veure 
realment, des de Crist, les coses noves. És aquest el sentit que volem destacar, que 
de fet és l’Evangeli en estat pur. 
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Encara no se sap si el Sant Pare Francesc visitarà finalment Manresa però, en cas 
que ho fes, què suposaria? 

Quan vaig arribar a Manresa fa sis anys, van ser els mateixos manresans els que 
em van posar de relleu sant Ignasi perquè li tenen una estima molt profunda i 
popular. Si finalment el Papa vingués a Manresa seria una manera de posar-la al 
món, sobre el mapa. Posar de relleu on van començar els Exercicis i on hom pot 
tornar a viure aquesta experiència que va viure Ignasi. 

L’alcalde de Manresa, el dia de la inauguració de l’Any Ignasià, va dir que somniava 
que Manresa fos una nova Compostel·la. Evidentment l’Ajuntament veu una 
oportunitat per a revitalitzar aquest cor de Catalunya que és Manresa. I ho pot ser 
en tots els sentits, també a nivell espiritual. No sabem si serà així però seria una 
ocasió única per al Papa d’estar en un lloc on no ha estat mai, a diferència de 
Loiola, on sí que hi ha estat. 
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NOVA PROVÍNCIA SANT JOAN DE DÉU 
ESPAÑA 

 

SANT JOAN DE DÉU | 21 de Febrer, 2022  

Sant Joan de Déu consolida la seva nova estructura de gestió corporativa i 
institucional a Espanya amb la unió de les anteriors Províncies –Aragó Sant 
Rafael, Bètica i Castella- per a constituir-se en una única entitat: Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu Provincia d’Espanya. 

Aquesta nova xarxa nacional de centres o dispositius de Sant Joan de Déu 
funcionaran amb sinergies operatives de xarxa, però amb la màxima 
independència, la qual cosa els ha de permetre continuar generant valor en l’àrea 
concreta en el qual exerceixen les seves funcions i en coordinació amb la resta de 
dispositius, tant amb organismes públics com privats i amb entitats del tercer 
sector. Tot això permetrà combinar una resposta orquestrada a les necessitats 
socials de la població en cada territori de referència. 

Des de l’inici d’aquest 2022, l’activitat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
Provincia d’Espanya, entitat sense ànim de lucre, es divideix en 3 Unitats 
Territorials. Solidaritat Sant Joan de Déu pertanyem a la Unitat Territorial I (UTI), 
que engloba els centres i les accions solidàries, de voluntariat i sensibilització, dels 
centres situats a Catalunya, València, Illes Balears i Saragossa. 

Al llarg de la història, Sant Joan de Déu ha obert centres molt diversos a Espanya 
per a donar resposta a les necessitats sanitàries o sociosanitàries de la població, de 
la mà de les diferents administracions o bé, mitjançant els seus propis fons. Gràcies 
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als seus 80 centres, diversos en la seva assistència i gran activitat, arribem a 
comptabilitzar 9.775 places hospitalàries o socials en tot el país convertint-se, així, 
en un dels grups sociosanitaris referents en l’estat espanyol. 

A nivell internacional, l’Ordre està present als cinc continents amb 405 centres 
d’atenció sociosanitària i amb una plantilla de 65.000 professionals que realitzen 
més de 35 milions d’atencions a l’any amb el suport de 25.300 persones 
voluntàries i més de 1.000 germans. 

A Catalunya, l’Ordre Hospitalària es converteix en una entitat històrica i tradicional 
des que fa 150 anys va fundar el primer hospital infantil a Espanya, cosa que va 
propiciar la fundació d’altres centres pediàtrics en la resta d’Espanya, hospitals 
generals i un altre tipus de dispositius per a atendre trastorns de salut mental, 
discapacitat, persones majors i, en els últims 40 anys, Sant Joan de Déu atén 
persones sense llar o en risc d’exclusió social. Durant l’any 2020 es van ocupar 
1.806 llits en els centres sanitaris i es van atendre a més de 4.000 persones en 
l’àmbit social. 

1.500.000 de persones ateses en tota Espanya 

L’Orde a Espanya va atendre l’any passat 1.500.000 persones gràcies a la tasca de 
15.000 professionals i 180 germans, secundats per més de 3.500 persones 
voluntàries que formen part de la xarxa de Solidaritat, a la qual pertany l’Obra 
Social de Sant Joan de Déu, part essencial de l’Ordre Hospitalària. Igualment i 
estretament lligada a la solidaritat, continuem potenciant la sensibilització i 
l’educació en valors com a pas previ i necessari perquè la solidaritat sigui efectiva i 
afectiva. 
Sant Joan de Déu procura actuar allà on se li necessita o fa falta, treballa en concert 
o conveni amb les administracions públiques, amb organismes civils o altres 
institucions afins així com en altres centres de l’Ordre repartits pel món. 

Tots els centres de Sant Joan de Déu a Catalunya estan germanats amb uns altres 
de l’Amèrica Llatina i Àfrica per a facilitar ajudes econòmiques, enviament de 
material, intercanvi de professionals i desenvolupament de tecnologia, respectant 
la seva diversitat. 

Més informació en el web de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Provincia 
d’Espanya. 

https://sjd.es/
https://sjd.es/
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FRA MARC VALLÈS: “VAIG BUSCAR A 
GOOGLE… I VAIG TROBAR ELS 
FRANCISCANS CAPUTXINS D’ARENYS” 

 

URC/ TEMPS D’ESGLÉSIA | 21 de Febrer, 2022  

“Vaig buscar a Google Franciscans de Catalunya, i em van sortir els Franciscans 
Caputxins d’Arenys“. Aquesta va ser la primera trobada amb els caputxins que va 
viure Fra Marc Vallès al principi de la seva experiència de fe. Ho explica en una 
entrevista amb l’espai audiovisual del bisbat de Girona Temps d’Església. Rere 
pregunta i resposta amb el periodista Xavier Roca, fra Marc, que recentment ha fet 
els vots de professió temporal, dóna a conèixer el seu testimoni de fe i com ha 
descobert aquest camí de Jesús i l’itinerari de Sant Francesc que el va enamorar”.  

Enamorament amb Déu i Sant Francesc 

Després d’exercir com a llibreter, va fer de voluntari al centre de Germanes 
Servidores de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre i va ser allà on va sentir la 
primera crida. Tal com explica, treballant-hi va descobrir “un desig molt fort de 
Déu”. “Em demanava més intimitat!” – explica- .”Vaig viatjar amb els malalts a 
Santiago de Compostel·la i durant aquell viatge la figura de Sant Francesc d’Assís 
se’m va despertar”, afirma el frare. Més tard, cercant a internet els franciscans va 
trobar els franciscans d’Arenys i va fer la primera visita. Durant la seva estada amb 
els frares va descobrir un camí amb Jesús i l’itinerari de Sant Francesc que el  va 
“enamorar”.  

https://caputxins.cat/on-som/convent-darenys/
https://caputxins.cat/on-som/convent-darenys/
http://cottolengopalegre.org/
http://cottolengopalegre.org/
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Després de topar en diferents ocasions amb frares caputxins, definitivament a 
Terra Santa “obert a l’Esperit Sant i tan sensible a allò que escoltava” va decidir 
tornar cinc mesos al convent d’Arenys, on va demanar finalment entrar. “Va ser 
una realitat que va desembocar en una vocació plena. Tot ha estat com peces d’un 
trencaclosques que han anat encaixant”, declara.  

En tota vocació hi ha el moment clau en què dius Sí. Per Fra Marc Vallès la trobada 
lluminosa va ser l’enamorament amb Déu, com va entrar i li va capgirar la vida. “En 
aquest moment, Sant Francesc m’interpel·la com has viscut fins i tot els 
moments i dius aquest és el lloc – detalla fra Vallès al periodista- . És com si 
m’haguessin donat la llaminadura més dolça que estava esperant i dius aquesta 
és“.  

Compartir-ho amb la comunitat 

Ara, fra Marc Vallès, viu a la comunitat d’Arenys convivint amb els tretze frares que 
la formen. Després de fer el pas de la professió temporal d’aquí tres anys podrà 
accedir a la professió perpètua. Des de la seva vivència, aconsella a tot aquell que 
es planteja la vocació trobar algú a qui poder-ho explicar. “Hi ha tant soroll i 
distraccions… És necessari el diàleg amb un altre per trobar un ‘vine i veuràs’. Li 
aconsello buscar comunitat per viure aquesta experiència de fe amb germans”, 
afegeix 

MIRA EL VÍDEO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJT_8wf2KqA
https://www.youtube.com/watch?v=PJT_8wf2KqA
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LA CONFER MUESTRA SU RECHAZO AL 
CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

CONFER | 25 de febrer, 2022 

Des de la Conferència Espanyola de Religiosos 
(CONFER) volem mostrar el nostre suport i solidaritat al 
poble ucraïnès, especialment als més vulnerables, que 
estan sofrint tant de dolor per la situació que s’està vivint 
al seu país després de la guerra declarada per Rússia. La 
violència mai és la solució als problemes. Advoquem pel 
diàleg per a acostar les diferències i usar la intel·ligència 
perquè totes dues parts aconsegueixin entendre’s. 

Mostrem la nostra proximitat amb l’església i els 
religiosos i religioses que viuran molt més de prop 
aquesta lamentable guerra, congregacions presents a 
Ucraïna, pròximes a les noves necessitats que aquí es 
generen i amb necessitat de superar reaccions d’odi, 
venjança… perquè això no endureixi el cor entre països 
germans en altres moments; i congregacions a Rússia, 
cridades a mostrar-se dissidents contra la guerra, 
violència i explicitar que la població no fa costat al seu 
govern en aquests fets. 

Ens unim a les paraules del papa Francesc on feia una 
crida als qui tenen responsabilitats polítiques, perquè 
facin un seriós examen de consciència davant de Déu, 
que és Déu de la pau i no de la guerra; que és Pare de 
tots, no sols d’alguns, que ens vol germans i no enemics. 

El pròxim 2 de març, Dimecres de Cendra, el papa 
Francesc ha convidat a fer una Jornada de dejuni per la 
pau.  

Des de la CONFER desitgem que totes les comunitats 
religioses puguin unir-se en els diferents llocs a les 
iniciatives que sorgeixin en favor de la pau i obrir les 
nostres portes a aquells/es que necessitin acollida com 
refugiats/as. 

 

 

https://www.confer.es/
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196È ANIVERSARI DE LA FAMÍLIA VEDRUNA 

 

VEDRUNES CATALUNYA | 22 de Febrer, 2022  

La mirada compromesa d’una dona com Joaquima de Vedruna marca avui la 
nostra manera de viure i d’educar. Aquest dissabte 26 de febrer les nostres 
escoles se sumen a la celebració del naixement de la congregació de les 
Carmelites de la Caritat Vedruna. Un 196è aniversari que ens recorda els orígens, 
al Manso Escorial, a Vic, d’un projecte ple de futur amb presència internacional. 

El projecte Vedruna ha passat de casa al món. Arreu de les poblacions on van 
arribar les germanes, es van construir o adaptar edificis com a hospitals i escoles. 
Avui, germanes i laics ens en fem responsables: des del compromís amb els valors 
cristians, atenem la realitat social dels més vulnerables de cada moment. És així 
com van néixer les escoles Vedruna de Catalunya, aviat farà 200 anys. 

En aquesta commemoració us convidem a descobrir els recursos disponibles sobre 
la nostra fundadora al web de Joaquima de Vedruna. Es tracta d’un portal creat 
per les escoles Vedruna amb la finalitat de recollir i sistematitzar la informació 
històrica, didàctica i divulgativa que ha generat i genera la figura de Joaquima de 
Vedruna (1783-1854). Hi trobareu la seva història i biografia, activitats 
específiques per a Primària i Secundària, així com també jocs, imatges, rutes i 
recursos. Materials, en definitiva, que ajuden a descobrir el tarannà confiat, animat i 
alegre amb què Joaquima va afrontar els fets més significatius de la seva trajectòria 
vital. 

 

https://joaquimadevedruna.cat/
https://joaquimadevedruna.cat/materials-primaria
http://miim.vedrunacatalunya.cat/
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SUMA’T AL VOLUNTARIAT DE “PORTES 
OBERTES” AMB LA VINYA 

 

FUNDACIÓ LA VINYA (Ramiro Pampols) | 22 de febrer, 2022   

Aquest mes de febrer s’ha celebrat la Festa de la Fundació La Vinya de Bellvitge-
Gornal, que aglutina l’acció social de les parròquies Mare de Deu de Bellvitge, Sant 
Joan Evangelista i Santa Maria de Gornal. 

Durant la trobada vam escoltar el testimoni punyent, evangèlic i de llarga durada 
dels Drapaires d’ Emaús de la comunitat de Sabadell i la seva experiència de 
convivència i treball en el reciclatge. Hi va haver un diàleg amb ells molt 
interessant. Seguidament, vam celebrar l’eucaristia presidida pel vicari episcopal de 
la zona Mn. Antoni Casas i els dos rectors de les tres parròquies: Quim Pons i 
Miquel Cubero. Molts van participar de la celebració, durant la qual es va passar un 
vídeo sobre la importància del bon tracte a la gent gran. Va destacar la presència 
de joves (educadors i monitors dels projectes d’infància de La Vinya) que ens van 
acompanyar en la música els cants, i les pregàries. 

En el Patronat de la Fundació la Vinya estan presents també les religioses 
teresianes del Col·legi Pare Enric d’ Ossó de les Teresianes de Bellvitge  i  Jesuïtes 
Bellvitge- Centre d’ Estudis Joan XXIII. 

  

https://www.fundaciolavinya.org/
https://jesuites.net/ca/node/5323
https://bellvitge.escolateresiana.com/
https://www.facebook.com/JesuitesBellvitge
https://www.facebook.com/JesuitesBellvitge
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Serveis socials, forma-hi part! 

 La trobada va ser l’ocasió ideal per presentar els serveis socials de l’entitat: 
l’atenció a la infància amb l’esplai, els grups de dones que volen una major 
formació en temes puntuals, l’entrega d’aliments a famílies dels nostres barris, 
la presència a les presons catalanes mitjançant “Portes Obertes”, etc. 

En aquesta línia, personalment vull fer una crida com a religiós, jesuïta, a la Unió 
de Religiosos i Religioses de Catalunya. Com a voluntari participant en aquest 
servei de Portes Obertes, per  a mi, profundament humanitari, convidem 
els religioses i religiosos, laics o laiques, i tots aquells interessats a participar 
com a voluntaris. Una crida per aquells que disposin d’algun temps de 
dedicació i que vulguin acompanyar-nos en aquesta tasca, dins i fora dels 
Centres Penitenciaris. 

Ser voluntari. En què consisteix? 

Es tracta ben senzillament, de prendre contacte amb les internes i interns  que 
desitgen tenir interlocutors, dones i homes, en les tres presons: Brians 1 i Brians 2, 
prop de Martorell i Quatre Camins, prop de Granollers. 

Podem anar-hi qualsevol dia de la setmana. Preferent pel matí, generalment en 
parella, i deixar que els mateixos interns s’apropin una vegada dins el mòdul, i ens 
preguntin “Sou voluntaris de la Vinya? Voldria parlar amb vosaltres”. 

Aleshores passem al menjador del mòdul o altre espai i els escoltem una estoneta. 
No els portem ni diners ni roba. El que més ens demanen es que telefonem a la 
mare, l´esposa o algun fill. Això és el principi d´una particular amistat, i si més  no, 
d´una confiança que a través de la seva mirada, entens que en tenen necessitat! 

Contacta-hi: 

Telèfon: 699 749 001 

info@fundaciolavinya.org // info@fundaciolavinya.org 

 

 

 

mailto:info@fundaciolavinya.org
mailto:info@fundaciolavinya.org
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DAVID GUINDULAIN: “AL CLOT HI VEIG UNA 
COMUNITAT HUMIL I REFERENT PER A 
D’ALTRES” 

 

Comunitat Cristiana Sant Pere Claver| 21 de febrer, 2022 

La Comunitat del Clot està de celebració. I és que el jesuïta David Guindulain serà 
present a l’eucaristia d’aquest dissabte a la tarda per celebrar el 25è aniversari de 
la seva ordenació. Una celebració que la comunitat rep amb alegria i il·lusió en 
agraïment als 15 anys de la seva vida dedicats al Clot. Per aquest motiu, hem 
volgut parlar amb ell sobre el seu nou camí a Manresa, els seus records a la 
Comunitat i el futur de l’Església. 

En David Guindulain va arribar a la Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del Clot 
l’any 2000, durant cinc anys en va ser rector i del 2012 al 2015 va ser consiliari del 
Centre d’Esplai Joan Suñol. 

La seva vinculació al Clot va començar quan en va ser mestre durant dos anys. Més 
tard va estar al barri del Bon Pastor començant els estudis de teologia que va 
continuar durant dos anys més a París. La teologia la va acabar a l’Hospitalet on 
s’hi va estar quatre anys més. També ha passat pel Casal Loiola i, abans d’arribar 
de nou al Clot, va ser a Mèxic durant un any per fer la tercera prova. 

Al noviciat hi va entrar amb 20 anys acabats de fer, s’hi va estar durant dos anys a 
Saragossa. Va fer l’ordenació sacerdotal el 20 de desembre de 1996 a l’Església 
del Sagrat Cor de Barcelona. Ara, amb 57, viu a Manresa. Una vida més 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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contemplativa que sempre ha volgut fer. “Manresa és també una escola i una 
comunitat cristiana”, assegura. 

En aquesta entrevista, el psicòleg i teòleg assegura que Manresa, per a ell, esdevé 
“una prolongació del Clot” i recorda la trobada de tots els grups de la Comunitat a 
Verdú el 2013. Sobre el futur de l’Església, Guindulain explica que viu amb 
esperança els seus canvis. “La Comunitat del Clot penso que és pionera en aquest 
aspecte”, afegeix. 

Com i quan vas sentir la crida de Déu? 

La crida de Déu la vaig sentir forta a Taizé amb setze anys. Era una crida a deixar-
lo fer en la meva vida. La crida a ser jesuïta va ser, uns mesos més tard, el febrer 
del 1983 durant un recés a Manresa. En una estona de pregària vaig entendre que 
la vida religiosa com a jesuïta podia ser el que Déu m’estava demanant. Jo m’hi 
negava d’entrada, però amb el pas dels dies i les setmanes, vaig adonar-me que 
això era el que em feia feliç de debò. 

Com ho va rebre la família? 

A casa em van deixar fer. La mare va plorar en saber-ho perquè marxava de casa. 
El pare, més aviat, em donava consells. 

Quin ha estat el teu pelegrinatge fins a arribar a Manresa? 

Des del 2000, una setmana durant l’estiu me la passava a Manresa donant 
exercicis. També hi anava durant l’any, acompanyant recessos d’ESO i Batxillerat, o 
de l’Esplai. Fins que el Provincial no m’ho va proposar el desembre del 2014, no 
m’havia plantejat la possibilitat de viure-hi. 

Montserrat té alguna cosa especial, oi? 

M’atreu la bellesa de la fesomia de la muntanya, m’atrau l’espai sagrat del Santuari 
i el vincle amb la Moreneta, que tinc des de petit… Montserrat és el meu paisatge 
habitual des de fa sis any. La taula de la meva habitació està posada per poder 
contemplar amb facilitat la muntanya. Quan estic molt saturat i amb necessitat de 
descans, me n’hi vaig a peu. Sols ha faltat que m’hagin demanat escriure un article 
sobre Sant Ignasi a Montserrat (sortirà al maig a la Revista Manresa) per acabar-ho 
d’adobar. 

Trobes a faltar la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver? 
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No he sentit que l’hagi deixat. En canviar de domicili, vaig dir que Manresa 
esdevenia una prolongació del Clot, perquè hi vinguéssiu quan calgués. Tinc 
sempre davant meu la fotografia de la Comunitat que em vau regalar. Sí que és 
veritat que, en algun moment, m’agradaria ser més present físicament per recolzar 
i ajudar, tant a la Comunitat com a l’Escola del Clot. 

Podries destacar dos moments importants del teu pas per la Comunitat? 

Destaco un micro moment i un altre de macro. El micro és el record del Juanito 
Suñol caminant amunt i avall del passadís de davant l’antiga capella, mentre 
preparava l’homilia poc abans de la darrera missa que presidiria ell. Tossia i no es 
trobava bé, però allà hi era. El moment macro és la trobada que vam fer tots els 
grups de la Comunitat a Verdú el 2013 amb motiu dels 125 anys de la 
canonització de Sant Pere Claver. 

Com vas viure el canvi de viure a la Comunitat del Clot, una comunitat activa 
plena de joves, a una vida a Manresa molt més contemplativa? 

Proposar exercicis espirituals és el que d’una manera o altra sempre he volgut fer, 
sigui tocant la guitarra o preparant un recés. De manera que m’enviaven a una 
missió que em venia molt de gust fer. Ara ja no des dels previs sinó des del rovell. 
Manresa és també una escola i una comunitat cristiana. Això sí, menys urbana. 

En què creus que ha canviat l’Església en els darrers 25 anys? 

La novetat del Papa Francesc, un papa jesuïta i molt pastor, és el que destacaria en 
primer lloc. Per altra banda, som menys preveres i els laics estan demanant ser-hi 
com a iguals. Visc amb esperança tots aquests canvis. La Comunitat del Clot penso 
que és pionera en aquest aspecte. 

Els capellans casats, l’ordenació de dones, els seglars presidint l’eucaristia… És 
aquest el futur de l’Església? 

El millor que ens pot passar és que ens deixem tocar per l’Evangeli i pels 
sagraments. Perque això sigui possible caldrà fer el que calgui. L’Esperit Sant 
inspirarà novetats que no ens arribem a imaginar. Hi crec. 

Quin missatge els donaries avui als monitors dels esplais de la Comunitat, als c
atequistes d’infants, als voluntaris del grup de projecció…? 

Ajudeu als petits, als grans i ajudeu-vos entre vosaltres, a descobrir els valuosos 
que sou a ulls de Déu. Ajudeu-vos amb les paraules i sobretot amb els fets. En 
definitiva, estimeu-vos com ho fa Jesús. 
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Finalment, com veus el futur de la Comunitat de Sant Pere Claver? 

Se’m posen ullets quan miro la Comunitat des de Manresa o quan m’ho expliqueu 
en venir aquí. Veig que troba camins, que creix, que els que hi sou us l’estimeu… I 
això és molt gran i em fa feliç. Veig una comunitat humil referent per a altres 
comunitats cristianes. L’experiència de tots aquests anys de camí no serà en va. 
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L’INSTITUT DE RELIGIOSES DE SANT JOSEP 
DE GIRONA CELEBRARÀ ENGUANY EL SEU 
XXII CAPÍTOL GENERAL

 

Religioses Sant Josep | 11 de febrer, 2022 

L’Institut de Religioses de San José de Girona celebra el seu Capítol General cada 
sis anys. Es tracta d’un procés molt important per a la institució, que finalitza amb 
l’elecció de les Germanes que formaran part del Govern General (Superiora General 
i les seves set conselleres), així com amb l’establiment de les línies d’acció i les 
directrius que se seguiran durant el pròxim sexenni. 

Un any de preparació intens 

El Capítol General s’anuncia un any abans de la seva celebració. En aquest 
moment, comença una etapa d’escolta i reflexió institucional. Es realitzen una sèrie 
d’avaluacions mitjançant qüestionaris dirigits a Germanes, Laics i col·laboradors 
dels Centres de la institució, dels quals s’analitzen les respostes en diferents 
Comissions Precapitulars. 

Posteriorment, se celebren a Àfrica, Amèrica Llatina i Europa les Assemblees 
Precapitulares, on es tria a les Germanes Capitulars representants i s’elabora el 
“Instrumentum Laboris” que plasma les propostes de treball sorgides en les 
comissions precapitulares i en les mateixes assemblees continentals. 
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Sis mesos després de l’anunci del Capítol, la Superiora General convoca el XXII 
Capítol General, que aquesta vegada tindrà lloc a casa Santa Elena (Girona, 
Espanya) durant el mes de juliol de 2022. Aquest serà el moment clau en el que, 
mitjançant vot de totes les Germanes Capitulars representants, sortiran triades les 
Religioses de sant Josep de Girona que formaran el pròxim Govern General, i 
s’establiran les determinacions a desenvolupar fins a la celebració del següent 
Capítol General.  
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JORNADES D’ADMINISTRACIÓ DE LA 
CONFER MARÇ 2022 

CONFER |7 de febrer, 2022 

El pròxim 4 de març tindran lloc les 
primeres jornades d’Administració 
d’aquest nou curs organitzades per 
la CONFER. 

Destinades a Superiors Majors, 
Administradors i Equips de 
Titularitat, tractaran temes com les 
novetats laborals com ara la 
reforma laboral i la seguretat social, 
els religiosos, novicis i postulants 
estrangers i llei d’estrangeria o la 
transparència i el compliment 
normatiu entre altres qüestions. 

La jornada serà presencial i se 
celebraran en l’Espai Maldonado 
situat al carrer Serrano, 104 de 
Madrid. 

Per a més informació clica en 
el següent enllaç 

Per a realitzar la inscripció clica 
aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confer.es/567/activos/texto/9812-jornadas-adminis.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4mVGVZDEZNLo6FteymUNK9unBSt_f8nSh3AnjVIOo43m8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4mVGVZDEZNLo6FteymUNK9unBSt_f8nSh3AnjVIOo43m8g/viewform
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 

«L’EUTANÀSIA I EL FINAL DE LA 
VIDA. DOCUMENT DE 

VOLUNTATS ANTICIPADES 
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. 

INSCRIPCIÓ AQUÍ 

 

 PAS 2  

Pagament 10 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 
Caixa” IBAN: ES 37 2100 3040 0622 

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

les lletres MB 

 

 

 

 
 

MARGARITA 
BOFARULL 

SAGRAT COR 

 

Data: dissabte 12 de març, 
2022 

Hora: 10 -13.30 h 

Lloc: Col·legi Sta. Dorotea. 
Salesianes de Sarrià. (Pg. Sant 

Joan Bosco 24. 08017-
Barcelona) 

 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRoM1EwKAo6S5ffd-EG8r5mStPnD2TqZSRGFtMOZXu4x_Tzw/viewform
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FORMACIÓ INICIAL 

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 

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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📰 RECULL DE PREMSA 

 

 

El convent de Santa Clara de Manresa es 
reinventa

 
SIGNES DELS TEMPS  | 27 de febrer, 2021  

Les monges han deixat la clausura per dedicar-se a ajudar els pobres. Continuen 
sent dominiques, però s'han desvinculat jurídicament de la Federació Dominica de 
la Immaculada. Sor Lucía Caram, priora del convent, explica les raons d'aquest 
canvi de paradigma i el suport que reben del papa Francesc. Una nova manera de 
viure la fe amb els laics que col·laboren i/o viuen al convent. Veurem alguns 
testimonis. L'objectiu és que quan les monges faltin, l'obra social, de la Fundació 
del Convent de Santa Clara, continuï acompanyada pels laics. 
 
Ves al vídeo, AQUÍ. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/sant-ignasi-els-jesuites-i-manresa/video/6130686/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/el-convent-de-santa-clara-de-manresa-es-reinventa/video/6146121/
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Vilà, abat de Poblet: “Poblet ha estat 
fonamental en la història de Catalunya” 

 
EL NACIONAL.CAT | 20 de febrer, 2022  

Octavi Vilà i Mayo (Tarragona, 1961). Monjo de l’orde del Cister des del 2006. 
Sacerdot des del 2015. I abat del Monestir de Poblet, també, des del 
2015. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Màster en 
Gestió Cultural per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en Noves Tecnologies 
de la Informació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat secretari i 
vicepresident de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (organisme clau en la 
recuperació física i espiritual del monestir cistercenc de Santes Creus) entre el 
1998 i el 2005. Ha publicat diversos articles en premsa i treballs de recerca i 
investigació historiogràfica. 

Pare Abat, molta gent coneix Poblet, però, en canvi, poca gent coneix el seu 
origen. Quan es va crear Poblet? 

El monestir de Poblet va ser una fundació del comte de Barcelona Ramon 
Berenguer IV, aproximadament l’any 1150; tot i que sobre la data concreta hi ha 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/sant-ignasi-els-jesuites-i-manresa/video/6130686/
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hagut, històricament, disputes —sobretot amb el monestir de Santes Creus— per 
raons de preeminència. Cal recordar que Santes Creus fou fundat inicialment a 
Valldaura, massa a prop del gran monestir de Sant Cugat per poder-se 
desenvolupar; i, posteriorment, fou traslladat al seu emplaçament definitiu, a la riba 
del riu Gaià. 

I Poblet, per quin motiu va ser emplaçat en aquest lloc? 

Pensem que aquestes terres de l’actual Conca de Barberà foren lloc de disputes 
entre àrabs i cristians durant bastants anys. Si bé no es tractava de guerres amb 
grans batalles, sinó més aviat d’incursions i petits atacs, sí que és cert que aquell 
escenari d’inseguretat havia provocat la despoblació del territori i l’abandonament 
del conreu dels camps. A meitat del segle XII Ramon Berenguer IV aconsegueix el 
control del territori —tot i que resta l’enclavament de Siurana sota dominació 
musulmana—; i per revitalitzar espiritualment, culturalment i econòmicament aquell 
nou domini, recorre a un nou orde monàstic, els cistercencs, fundats feia pocs anys, 
el 1098, a Cister al nord de França. Va demanar a l’abadia de Fontfreda que 
vingués a fundar un monestir, i els va cedir les terres. I com es feia tradicionalment 
van arribar dotze monjos i un abat. 

Com va anar el procés de construcció del monestir? 

Va ser lent. Sempre era lent. Tot i que la planta dels monestirs cistercencs es 
repetia d’un monestir a un altre, en cada cas hi havia unes especificitats per 
diversos motius. Aquí a Poblet, curiosament, tant pel desnivell del terreny com per 
la proximitat de la serralada, s’orientà el claustre i la resta de les dependències cap 
a la part nord, quan l’habitual era fer-ho cap a la part sud. 

Un altre detall desconegut és l’origen etimològic del nom Poblet. Per què es va 
anomenar Poblet? 

Hi ha un origen llegendari que fa referència a un antic ermità anomenat així i que 
hauria estat el primer abat. Les llegendes són sempre boniques d’escoltar i de 
transmetre perquè diuen molt de la personalitat d’un poble. Però el cert, o si més 
no la hipòtesi més versemblant, és que a la zona hi havia molts àlbers, en 
llatí Populus Alba, i el nom derivaria d’aquest. 

Sabem que, durant el segle XIII, Poblet va tenir un paper destacat en les 
empreses conqueridores catalanes de Mallorca i de València. Quin era el 
veritable paper dels abats de Poblet en aquell context polític i militar? 

Poblet va ser, des dels seus inicis, una fundació reial. El rei Alfons, fill de Ramon 
Berenguer IV i de la reina Peronella d’Aragó, fou el primer comte de Barcelona i rei 
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d’Aragó i també el primer a ser enterrat a Poblet. Anys després seria el seu net 
Jaume I qui voldria ser enterrat a Poblet. I a partir de Pere III tota la resta de reis 
fins a Joan II. Això és tot un indicador de la relació de Poblet amb la corona; i, per 
tant, no és estrany que alguns abats ocupessin llocs de responsabilitat també 
política. Tres d’aquests abats van ser presidents de la Generalitat, i van tenir un 
cert paper com a consellers reials. Una evidència d’aquesta rellevància és la gran 
presència en tot el recinte monumental de l’escut reial amb les quatre barres, que 
visualitza aquesta estreta relació. 

Sabem també que, durant l’Edat Mitjana, Poblet va posseir àmplies jurisdiccions 
feudals a Catalunya, a Mallorca i al País Valencià. En aquell context, es pot 
afirmar que els abats de Poblet van actuar com a veritables senyors feudals? 

Sí, evidentment els abats de Poblet es van anar transformant en senyors feudals, 
donada l’amplitud de possessions territorials. I van comptar amb les atribucions i 
poders que això significava; i que van donar lloc, també, a conflictes, plets i 
excessos. Van ser famosos, per exemple, els plets amb la cartoixa d’Escaladei; 
curiosament més nombrosos que amb els altres dos monestirs cistercencs de la 
zona: Santes Creus i Vallbona. 

Poblet va ser panteó reial dels comtes-reis catalanoaragonesos des d’Alfons 
Ramon (1196) fins a Joan II (1479). Per tant, va ser un monestir molt vinculat 
amb la casa reial. Però, quin va ser el posicionament dels abats de Poblet en la 
Guerra Civil catalana del segle XV que va enfrontar les oligarquies del país amb 
la corona? 

Les relacions entre la reialesa i l’abat i el monestir de Poblet foren, fins a l’inici del 
conflicte, les habituals entre qualsevol monarca i un monestir important que era a 
més panteó reial. Durant l’etapa del conflicte, l’abat va ser fra Miquel Delgado, 33è 
president de la Generalitat, que en un primer moment es mostrà molt proper al 
govern de Barcelona i va ser un defensor de la posició de la Diputació enfront del 
rei Joan II. Formà part d’una ambaixada enviada a la reina Joana per comunicar-li 
que no hi havia altra via de resolució del conflicte que l’alliberament del príncep 
Carles de Viana. 

Ves a la notícia, AQUÍ. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/marc-pons-vila-abat-poblet-poblet-fonamental-historia-catalunya_713976_102.html
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La Fundació del Convent de Santa Clara 
impulsa un projecte de formació i inserció  

 
REGIÓ 7 | 14 de febrer, 2022  

La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa van fer el cap de setmana una 
trobada per explicar les noves línies de treball i per compartir amb els voluntaris 
l’abast de la fundació i cadascun dels projectes que porta a terme, que van explicar 
els seus respectius responsables. La reunió va servir alhora per donar impuls a 
un projecte de formació i inserció laboral que es vol potenciar i desplegar els 
propers mesos, perquè es considera que es la millor manera de facilitar que les 
persones en situació de pobresa a qui dona una cop de mà l’entitat no hagin de 
dependre sempre dels Serveis Socials ni de la fundació sinó que puguin trobar 
camins de sortida per a la seva situació. Igualment, es va fer una reflexió per veure 
com es poden implicar els usuaris dels serveis de la fundació en el seu propi procés 
de recuperació i de servei a la societat. 

Els voluntaris van demanar que es facin jornades de portes obertes per explicar 
a la ciutat el programes de la fundació ja que es considera que no són prou 
coneguts i que val la pena ser conscients de la realitat i del que, entre tots, es pot 
fer per millorar la vida de les persones 

https://www.regio7.cat/manresa/2022/02/14/fundacio-convent-santa-clara-impulsa-62691526.html
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
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El president de la fundació, Gabriel Prat, i la directora, sor Lucía Caram, van 
donar inici a les jornades recordant els valors que animen la fundació des de els 
seus inicis, agraint el compromís dels voluntaris i renovant la confiança en els 
equips de treball per continuar una tasca que sembla que encara té molt recorregut 
degut a la gravetat del moment que vivim. 

Nova organització executiva 

La fundació s’ha plantejat una nova organització executiva en la qual hi haurà 
dos grans blocs: l’econòmic i administratiu, que facilita el funcionament dels 
projectes, els convenis, la projecció i el funcionament de les estructures; i el social, 
amb la incorporació d’una educadora social com a responsable, depenent 
directament de presidència i direcció. S’articularan tots els programes de manera 
transversal per garantir un servei més eficaç i la recuperació de la plena autonomia 
de les persones amb les quals treballa. 

La primera jornada va comptar amb una vintena de responsables i de coordinadors 
de projectes, posant les bases revisades i enriquides amb les aportacions de tots 
dels protocols de funcionament i dels valors que han d’animar el dia a dia del 
funcionament i del tracte i acollida a les persones en cada projecte. 

Va quedar constitut i reforçat l’equip de visitadors de pisos i es van activar els 
mecanismes per tal de facilitar una solució a la difícil problemàtica dels habitatges. 

Durant el dissabte un centenar de voluntaris van poder escoltar per part dels seus 
responsables la realitat de cada projecte i es van compartir les propostes de 
millora i de professionalització, així com el full de ruta dels plans de treball, amb 
l’objectiu d’igualar oportunitats i accelerar la recuperació de les persones. 

200 voluntaris i col·laboradors 

Es va constatar que en la totalitat dels projectes de la fundació participen uns 
200 voluntaris i col·laboradors de forma permanent i sistemàtica, arribant -a 
Manresa- a unes 7.500 persones, i a més de 9.000 més a les comarques centrals a 
través del magatzem distribuïdor de Pirelli gestionat amb el Banc dels Aliments, la 
Fundació la Caixa i l’Ajuntament de Manresa. 

Els projectes de la fundació a Manresa són: la plataforma d’aliments, el magatzem 
distribuïdor de menjar de Pirelli, l’espai de les dutxes, els horts, el programa de 
residència (20 persones acollides) i pisos (34 amb 120 persones acollides), els dos 
tallers a Santa Clara i a la carretera de Vic, i el programa Invulnerables compartit 
amb la Fundació la Caixa, que inclou el Programa de l’ABC de la integració, l’espai 
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familiar, el reforç educatiu, Tens talent, Futbol Net i d’altres tallers adreçats a 
famílies i fills de 0 a 18 anys. 

La jornada va acabar amb una sessió lúdica d’esport dirigida per Toni Martín Bravo 
i una botifarrada preparada per l’Angel Gianfrancesco i un grup de voluntaris. 
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