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DIJOUS SANT: “FEU AIXÒ EN 
MEMÒRIA MEVA” 
ÒSCAR MUÑOZ | Membre de la Junta de l’URC 

El Dijous Sant, com inici dela celebració del Tridu 
Pasqual, ens crida com a consagrats a viure el 
seguiment de Jesucrist des de tres dimensions 
profundes: la fraternitat, l’Eucaristia i el servei. 

Jesús ens deixa com a resum de la seva 
ensenyança el manament de l’Amor: “estimeu- vos 
els uns als altres com jo ho he estimat”(Jn 15,12). 
Ens recorda que la fraternitat és un element 
constitutiu de la vida cristiana, molt més de la vida 
consagrada. La vivència de la fraternitat en la 
comunitat ha de ser experiència de l’amor entre 
nosaltresi font de testimoniatge de la presència de 
Cristen la nostra vida en comú, un testimoniatge 
que hem de dur a terme personalment, però també 
de manera comunitària. Viure el manament de 
l’amor implica ser capaços en cadascuna de les 
nostres comunitats de fer de la vida fraterna una 
proposta de presencia del Crist que ens crida a 
l’amor i que en viure aquest amor de manera 
profunda i actual ser testimonis per el món d’avui 
que un altre manera de viure és possible. 

Jesús instaura l’Eucaristia, troba la manera de 
quedar-se amb nosaltresper sempre en el pa i el 
vi.L’Eucaristia comporta l’experiència de trobada 
real amb Jesús en el sagrament i és aliment per la 
nostra entrega. Per això l’Eucaristia, en la persona 
consagrada, és el moment central de la jornada, és 
on podem omplir la nostra existència de Crist per 
poder donar-lo a Ell als altres i és el motor que 
dóna força i sentit a totes les activitats que fem. 
Viure l’Eucaristia com un moment més de la 
jornada, sense que sigui una trobada personal i 
comunitària amb Crist, fer-ho perquè s’ha de fer, 
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sense posar tot el cor, la ment i l’ànima fa que la 
vida consagrada perdi força, es visqui de manera 
rutinària i quedi en accions puntuals sense 
transcendència. 

Finalment, Jesús fa el gest del lavatori dels peus tot 
recordant als deixebles que no ha vingut per a ser 
servit, sino per a servir (Mt 20,28). Rentar els peus 
per a nosaltres com a consagrats implica un estil 
de vida, viure en actitud de servidors, ser 
conscients que la nostra entrega passa per servir 
als germans, per posar-nos en actitud d’agenollar-
nos davant la vulnerabilitat de cada persona i ser 
capaços d’acollir incondicionalment la seva realitat. 
Viure com a servidors ens fa estar atents a donar 
resposta a les necessitats dels nostre germans, 
sobretotdelsmés pobres, 
fentviuiactualcadascundelsnostres carismes, 
totrecordantque el servei és sempre de paraula i 
d’obra, per a que els nostres fets i paraules siguin 
alhora expressió de la Caritat i acció 
evangelitzadora. 

Viure Dijous Sant ens fa repensar la crida que 
ens fa Jesús avui i ara, com aconsagrats a fer 
efectiu l’Amor. Un Amor que rebem cada dia en la 
Eucaristia que és el lloc fonamental de trobada 
amb Crist i que ens omple d’Ell per donar-lo als 
altres cada dia; unamor que cal expressar-ho de 
manera palesa en la vida fraterna ja que tenim el 
repte de mostrar al món que el Regne de Déu es 
pot viure, tot començant per la nostra vida en 
comunitat, sent comunitats fraternes i alhora 
significatives des de l’especificitat del propi 
carisma; un amor que es manifesta de manera 
concreta en un estil de vida de servei als germans, 
portant a terme des de la Caritatla primera missió 
que és ser evangelitzadors en qualsevol activitat 
que portem a terme en el marc de l’Església i la 
societat on vivim.  
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DIVENDRES SANT: “DEL CERCLE DELS 
JUSTOS A LA FILA DELS PERDONATS” 

 

EDUARD REY| President de la Unió de Religiosos de Catalunya  

Em va agafar per sorpresa. Quan em vaig posar a meditar l’evangeli de la cinquena 
setmana de quaresma, l’escena de la dona adúltera (o caldria dir dels homes 
acusadors?) va aparèixer com una cosa inesperada. Feia pocs dies que havia sentit 
per internet un comentari a aquest fragment, i de cop me’l trobo allà, gairebé como 
si presente me hallase, que diria sant Ignasi.  

Em crida l’atenció el cercle dels acusadors. Que reconfortant que és sentir-se part 
d’un grup! I més si crec que és el grup dels millors, o com a mínim dels bons! 
Aquest grup creu tenir en el seu centre Déu i la seva Llei. Però l’escena posa en el 
centre precisament la persona que el grup vol excloure, la persona que els bons 
volen excloure definitivament a cops de pedra, sense ni tan sols tocar-la. I potser 
succeeix cada vegada que ens creiem “els bons”, cada vegada que afirmem “la 
nostra justícia”, que en realitat ens afirmem a partir de l’exclusió, d’una violència 
potser no sempre tan evident com a l’escena de l’evangeli.   

El cercle s’obre. Per malícia, però s’obre. S’obre cap a Jesús. El conviden a 
incloure’s, a ser part. Molts de nosaltres ens deixaríem seduir. Que difícil que és 
quedar fora del cercle... Jesús deu ser conscient d’aquesta temptació, perquè fins i 
tot evita mirar-los. Els ignora ostentosament, dibuixant a terra amb el dit. I 
finalment desfà el cercle. Els qui miraven junts cap a la dona imprevistament 
accepten la invitació a mirar-se a si mateixos. Se’n van cadascun pel seu cantó. I 



14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

5 

 

queda allà al mig sola aquesta dona, figura de la nova comunitat que vol crear 
Jesús. 

De l’escena de l’adúltera al Divendres Sant. Jesús va més enllà de perdonar 
l’adúltera: es posa en seu lloc, en el lloc de tots els acusats, de tots els condemnats, 
de tots els exclosos. Fins i tot sant Pere, sol enmig de la nit més terrible, s’ha sentit 
atret per l’escalfor del foc que han fet els guardes i els criats del palau, i ha preferit 
el caliu del grup al seguiment del Mestre en aquesta hora... El cercle dels 
acusadors, dels botxins, dels burletes, es torna a formar, i, altra vegada, l’exclòs, 
l’impur, l’acusat de blasfem torna a quedar misteriosament al centre.  

Un dels qui estan condemnats a la creu fa un últim intent desesperat d’incorporar-
se, de sentir-se que pertany als escollits, sumant-se a les burles i als menyspreus 
cap a Jesús. Però l’altre ha entès l’engany. S’adona que la seva pròpia vida com a 
exclòs i condemnat només tindrà sentit si deixa el cercle dels qui es justifiquen i 
humilment es posa a la fila dels perdonats cridats a seguir Jesús.  

En un dels nous mosaics de Rupnik a la Cova de Manresa, s’hi veu la crida del 
publicà Mateu. Jesús li assenyala un camí daurat, un camí que porta a la festa dels 
pecadors perdonats. És el camí que va del jo tampoc no et condemno al seràs amb 
mi al Paradís. Que avui, al peu de la creu, tots el sapiguem intuir. 
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DIUMENGE DE PASQUA: “LA FE DELS 
TESTIMONIS” 

Llorenç Puig  | Secretari General de l’URC 

Avui celebren el dia de Pasqua, dia del 
Pas del Senyor de la mort a la Vida, una 
Vida que ens dona vida a nosaltres, una 
Vida nova que fa Jesús proper i present a 
les nostres vides. Un Jesús que 
s’identificarà amb els petits: ‘el got donat a 
aquest petit a mi me l’esteu donant, la 
visita al malalt o al pres a mi me la feu’…  
Un Jesús que s’identifica amb els sofrents: 
‘Saule, per què em persegueixes a mi, que 
m’identifico amb els meus germans a qui 
persegueixes?’. Un Jesús que es fa proper 
a nosaltres d’una manera nova: ‘jo seré 
cada dia amb vosaltres fins a la fi del món’.  

Sí, avui no celebren un reviure de Jesús 
com el de Llàtzer. Avui celebrem l’entrada 
de Jesús en una nova dimensió de la Vida: 
la del Jesús Pasqual que trenca l’espai i el 
temps per fer-se present, com a Senyor, en 
tot lloc i en tot moment.  

¿I si, en aquesta Pasqua, eduquem els 
nostres ulls, per veure aquest Jesús 
vivent que segueix interessant-se i fent-se 
present en les persones descartades, 
ignorades, petites, oblidades?  

¿I si, en aquesta Pasqua, posem col·liri als 
nostres ulls per veure Jesús que es fa 
present en aquelles persones del nostre 
món que són ‘la seva família’, la família 
dels que acompleixen la voluntat del Pare 
de tantes maneres, en serveis als altres, en 
la construcció d’un món més fratern, més 
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humà, més cordial, en l’educació generosa 
dels petits, en la cura dels més grans, en 
l’acompanyament als desesperats?  

¿I si, en aquesta Pasqua, deixem que el 
Senyor ens faci uns ulls nous per 
reconèixe’l present, tal i com va fer amb 
els primers deixebles d’Emmaús, que no el 
van conèixer fins després de fer tot el camí 
amb ell, i no el van reconèixer fins que va 
fer aquell gest tan de Jesús de partir el Pa 
de la seva vida perquè arribés a tots?  
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EL PAPA FRANCESC NOMENA DOS NOUS 
MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA DE 
L’ARXIODIOCÈSI DE TARRAGONA 

 
ARQ. TARRAGONA | 11  d’abril, 2022 

Aquest Dilluns Sant, en el marc de la missa crismal que s’ha celebrat a la Catedral, 
l’arquebisbe Joan Planellas ha fet entrega dels nomenaments de dos nous 
Missioners de la Misericòrdia que ha signat el papa Francesc. 

Els nous preveres que han estat escollits per a aquesta tasca pastoral són Mn. Lluís 
Simón, vicari episcopal de la Caritat i el P. Mario Buonnano, rogacionista, els quals 
han rebut el document del nomenament pontifici i una estola. Aquests, se sumen a 
Mn. Jaume Gené i al P. Ramon Olomí, claretià, que van rebre aquest encàrrec l’any 
2016 en la celebració de l’Any de la Misericòrdia. 

Mons. Planellas els ha demanat que, oblidant-se de si mateixos, contemplin l’acció 
de Déu en cada germà. «Estigueu a punt per a tothom, i que amb les vostres 
paraules i gestos mostreu únicament i exclusiva el gran signe de l’abraçada tendra 
del Pare». 

En paraules del papa Francesc, els missioners de la Misericòrdia són un «signe viu 
de com el Pare acull tots els qui estan a la recerca del seu perdó. […] «Són artífexs 
davant tots d’una trobada carregada d’humanitat, font d’alliberament, rica de 
responsabilitat, per superar els obstacles i reprendre la vida nova del Baptisme». 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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MONTSERRAT TV INICIA L’EMISSIÓ EN 
DIRECTE A TRAVÉS DE YOUTUBE 

 
FLAMA| 12 d’abril, 2022 

A partir d’aquest diumenge 10 d’abril, l’emissió en directe de Montserrat TV serà a 
través del Canal de YouTube de l’Abadia de Montserrat, a més a més de la pàgina 
web de l’Abadia. Aquesta doble opció proporciona una millor estabilitat en la 
recepció de les emissions dels oficis i esdeveniments que s’ofereixen des de la 
Basílica de Santa Maria, i també la possibilitat de veure Montserrat TV directament 
a l’aparell de televisió convencional -si aquest compta amb connexió a internet-. 

Des de Diumenge de Rams, a les 7.30h amb l’ofici de Laudes, ja es pot seguir tota 
la programació en directe de Montserrat TV pel Canal de YouTube i per 
www.abadiamontserrat.cat/TV. Gràcies a aquesta opció, cada dia es podrà veure la 
programació emesa fins al final de la jornada. Paral·lelament, Montserrat TV 
continuarà oferint contingut audiovisual produït per Montserrat Comunicació, tant 
de TV com de ràdio. Cal recordar que Montserrat Ràdio continua emetent les 24 
hores del dia, de dilluns a diumenge, i que tant el directe com els podcast dels 
programes també es poden reproduir per mitjà dels dispositius mòbils 
(www.abadiamontserrat.cat/radio). 

Les celebracions del Tridu Pasqual, per ràdio, TV i internet 

Totes les celebracions litúrgiques del Tridu Pasqual des de la Basílica de Santa 
María es podran seguir en directe a través de la ràdio, de la TV o per internet. 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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Montserrat Ràdio i TV oferiran en directe la totalitat dels actes de culte per 
streaming a Montserrat TV (www.abadiamontserrat.cat/TV). També Montserrat 
Ràdio, que presentarà una proposta musical particularment adequada a la 
significació de les dates centrals del calendari litúrgic. D’aquesta manera, de Dijous 
Sant a Dilluns de Pasqua, Montserrat Ràdio presentarà una radiofórmula diferent 
per a viure la dimensió religiosa dels misteris centrals de la fe. 

Ràdio Estel (106,6FM / www.radioestel.cat) connectarà amb Montserrat per a 
retransmetre bona part dels oficis de Setmana Santa; mentre que les TV de la 
Xarxa de Comunicació Local emetran, també en directe, la Benedicció dels Rams i 
la Missa del diumenge 10 d’abril, a les 10.30h; el concerto de Setmana Santa, 
d’aquest mateix diumenge, a les 22.45h (diferit); la Celebració de la Passió del 
Senyor, de Divendres Sant, 15 d’abril, a les 17h; la Vetlla Pasqual, dissabte 16, a 
les 22h; i la Missa de Pasqua, diumenge 17 d’abril, a les 11h. 

 

Continua llegint, i informa’t de les emissions que es faran per al 
triduum pasqual:FLAMA 

 

 

 

 

 

https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=40718
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OBERTURA XVIII CAPÍTOL GENERAL DE LA 
COMPANYIA DE MARIA N.S 

 

COMPANYIA DE MARIA NS| 8 d’abril, 2022 

L’1 d’abril va quedar formalment constituït el XVIII Capítol General de la 
Companyia de Maria N.S. que porta per títol “Amb l’Esperit d’unió viu des de les 
nostres arrels, gestem el futur mirant al Senyor que ens condueix”. 

La presència de les 42 religioses aquest mes d’abril a la Casa General de Roma, 
expressa en aquest capítol, com en cap altre, la Universalitat de la Companyia. 

Les actuals circumstàncies i l’aniversari dels 100 anys de la Unió de totes les cases 
ens ajuden a acréixer aquesta consciència universal que ens interpel·la i anima a 
construir la Casa Comuna. 

La mirada a la nostra història, a la nostra realitat present i a les crides que ens fa 
avui el món i l’Església serà el que, en actitud de discerniment, ens portarà a donar 
esa resposta que construeixi un futur millor per a tots. 
Aquest capítol, en paraules de Rita Calvo Sanz odn, Superiora General, és un 
compromís amb l’esperança. 

Pots veure les paraules d’obertura aquí: https://youtu.be/xfkhsczxj9s 

La programació i altres informacions en: www.lestonnac-odn.org 

 

https://youtu.be/xfkhsczxj9s
https://lestonnac-odn.org/


14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

12 

 

REACTIVAR SERVEIS DESPRÉS DE LA 
PANDÈMIA COVID-19 

 
UISG | 7 d’abril, 2022 

Després de l’extraordinària ajuda financera d’emergència que la UISG i la Fundació 
Conrad N. Hilton han concedit en els dos últims anys a les germanes de tot el món, 
en 2022, després d’una acurada avaluació de les necessitats, s’ha llançat una 
important iniciativa centrada específicament a reavivar els projectes que han 
sofert a causa de la pandèmia del COVID-19. 

La Fundació Conrad N. Hilton, a través de la UISG, desitja fer costat a les 
Congregacions per a donar continuïtat als preciosos i essencials serveis de les 
germanes durant aquest difícil moment. 

Els projectes de les congregacions que han estat interromputs, suspesos o 
completament acabats a causa de les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 
tenen dret a sol·licitar una donació substancial, que pot oferir un alleujament 
financer durant dos anys. 

Els projectes que seran secundats hauran de pertànyer a una de les següents 
quatre àrees temàtiques: 

Educació (educació infantil: preescolars, guarderies, jardins d’infància), 

Salut (clíniques, hospitals, unitats mòbils, etc.) 

https://www.hiltonfoundation.org/
https://www.hiltonfoundation.org/
https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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Espiritual/social (centres que ofereixen serveis pastorals, d’orientació i consell) 

Projectes Generadors d’Ingressos (granges, tallers d’artesania, etc.) 

Amb aquesta iniciativa, la UISG vol enfortir aquells projectes que han inclòs a la 
seva fase de planificació una sòlida estratègia de sostenibilitat i un compromís a 
llarg termini amb les comunitats en les quals es troben. 

La pandèmia de COVID-19 va tenir conseqüències terribles per a molts, però els 
projectes que fan costat a les comunitats amb serveis essencials no poden acabar 
amb un virus, sinó que necessiten tot el suport disponible per a enfortir-se i 
reavivar-se. 

 

El seu projecte s’ha vist molt afectat per la pandèmia de COVID-19 i la seva 
Congregació es beneficiaria de rebre alguna ajuda financera de la UISG? 

Això és el que ha de fer: 

 
1. Llegir les Directrius detallades 
2. Si és elegible, emplenar el Formulari de Sol·licitud i el Pressupost 
3. Rebre l’aprovació de la Superiora General de la seva Congregació 
4. Enviar el material a la Delegada de la Constel·lació en la qual es troba el projecte 
abans del 22 d’abril de 2022. 

Si no sap qui és la Delegada de la Constel·lació a la qual ha de dirigir-se, o 
necessita aclariments, escrigui a Giulia Oliveri a gm@uisg.org 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uisg.org/files/allegatodocumento/2022/2022_03_14_26892_Application_Process_Guidelines_SPA.pdf
https://www.uisg.org/files/allegatodocumento/2022/Formulario_De_Solicitud_SPA.docx
https://www.uisg.org/es/news/re-igniting-ministries-Uisg-Conrad
mailto:gm@uisg.org
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XARXA D’APOSTOLAT DE LES VOCACIONS: 
UNA CONNEXIÓ EUROPEA 

 

CONFER | 5 d’abril, 2022 

La “Xarxa d’Apostolat de les Vocacions” és una iniciativa de la UCESM (Unió de 
Conferències Europees de Superiors Majors – www.ucesm.net), entitat que agrupa 
els Superiors Majors dels Instituts Religiosos apostòlics de 28 països europeus 
entre les quals està la CONFER. 

L’origen d’aquesta xarxa està en una convocatòria online realitzada des de la Seu 
de la UCESM el mes de maig de 2021, en la qual van participar responsables 
nacionals de pastoral vocacional d’uns 20 països, inclosos els de l’Àrea de PJV de 
la CONFER. En aquest primer contacte, la majoria dels participants van expressar 
el seu desig de continuar amb aquesta connexió. 

Al començament d’aquest curs, des de la Seu de la UCESM es va facilitar la creació 
d’un equip de treball, format per set persones, per a pensar la manera de continuar 
el contacte iniciat. 

Fruit d’aquestes tasques, aquest 29 de març ha tingut lloc una primera “Assemblea 
de referents nacionals” d’Apostolat de les Vocacions, també online, que va partir 
d’un qüestionari previ que van respondre els representants de 20 Conferències 
Europees. A partir d’aquestes respostes, es va treballar entorn de “qui som i què 
podem fer junts”, es van compartir iniciatives de pastoral vocacional i es va 
presentar l’esborrany d’un “document base” que pot orientar l’acció d’aquesta 

https://www.ucesm.net/
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Xarxa en els pròxims anys, perquè ara pugui ser treballat a cada Conferència de 
Superiors Majors i arribar a una versió definitiva. 

En el diàleg d’aquesta assemblea va sorgir la necessitat d’informar-se i, en la 
mesura del possible, sumar forces amb el treball que es fa des del Consell de 
Conferències Episcopals d’Europa, en alguns països, el treball vocacional es realitza 
coordinat entre la Conferència Episcopal i la Conferència de Superiors Majors, a 
vegades sota la forma d’un “Centre Nacional de Pastoral Vocacional”. 

Com a pròxims projectes de la “Xarxa d’Apostolat de les Vocacions”, per al 31 de 
maig de 2022 està previst una Trobada formativa online en el qual participaran 
una sociòloga francesa i un salesià suec, entorn de la “Cultura juvenil a Europa 
avui”. 
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ANTONI COSTA VALL-LLOVERA CELEBRA 
ELS 50 ANYS DE SACERDOT 

 

CLARETIANS SANT PAU | 5 d’abril, 2022 

Antoni Costa Vall-llovera (Olot, 13 de setembre de 1943) està de celebració. 
Missioner claretià, va fer la primera professió el 16 de juliol del 1962, la perpètua el 
22 de setembre del 1969 i l’ordenació presbiteral l’1 de gener del 1972. És el 
superior de la comunitat de Sallent-Casa Natal, rector de la parròquia de Santa 
Maria de Sallent i responsable del Museu de Sallent i la Casa Natal de sant Antoni 
Maria Claret. 

Moltes felicitats pels 50 anys de l’ordenació! 

És cert. Va ser el primer de gener de l’any 1972, a la parròquia de Sant Esteve 
d’Olot. Vaig ser ordenat prevere pel bisbe Narcís Jubany, quan era bisbe de Girona 
pocs dies abans de prendre possessió de l’arquebisbat de Barcelona. Ho recordo 
com si fos avui. És per donar-ne gràcies! Sempre  m’hi he trobat bé en el ministeri 
sacerdotal des de la comunitat claretiana on l’he exercit. 

I per què es va fer claretià? 

M’hi vagi sentir des de la infantesa, com escolà de cant de la parròquia, i els 
primers anys d’adolescència en el seminari claretià, en les diferents etapes i llocs 
on estaven establerts a Catalunya. Era un temps de molta afluència de candidats, 
que amb el pas dels anys van anar disminuint. Ara, posats a recordar, en ve a la 
ment d’haver tingut a la família un missioner claretià, el pare Pere Vall-Llovera, 
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segon Prefecte Apostòlic a la Guinea Equatorial a inici del segle XX, germà del meu 
avi matern… N’havia sentit parlar i vist la seva fotografia amb una llarga barba… 
Com també haver conegut els claretians per la Santa Missió els inicis dels anys 
1950. El punt d’arrencada ja fou en els seminaris claretians: el tracte d’acollida, la 
formació, el sentit de família i l’espiritualitat missionera. Aviat tingué una forta 
incidència el testimoni i exemple dels ara beats Màrtirs Claretians (en especial els 
de Barbastre, el “Seminari Màrtir”) i moltes altres vivències…. 

Quin aspecte o paraules del Pare Claret l’han inspirat més en la seva vida? 

Les que fa seves el pare Claret quan parla del “zel apostòlic” segons les 
expressions de sant Pau: “La caritat del Crist m’esperona… Ai de mi si no 
evangelitzés…” I posats en el nostre món sabem que només el 18% dels seus 
habitants han sentit parlar de Jesucrist i del Regne de Déu que ens ha vingut a 
portar… Així, doncs, hi ha feina per fer… si som coherents al manament de Jesús: 
“Aneu per tot el món i prediqueu”. És el que he intentat fer en els anys de ministeri 
sacerdotal des de la comunitat claretiana. Prefereixo dir que soc sacerdot com a 
deixeble – missioner del Crist, suprem Sacerdot! 

Ha passat gairebé tota la vida en el ministeri parroquial. Primer a Montgat, 
després a la parròquia del Cor de Maria de Barcelona, posteriorment a la de 
Sant Tomàs d’Aquino… Què destacaria de cada una d’aquestes parròquies per 
on vostè ha passat? 

Doncs sí, he passat una gran part d’aquests anys en el ministeri parroquial. El vaig 
acompanyar un temps de l’ensenyament, que vaig iniciar, encara que per poc 
temps, en una barriada del maresme. Però pròpiament, vaig començar-lo essent 
vicari  tot just, de la iniciada parròquia Cor de Maria ubicada en el Santuari del Cor 
de Maria a Barcelona en el districte de Gràcia. Amb l’autorització eclesiàstica per 
ser parròquia, es va creure que havia de facilitar més els serveis pastorals, arribant 
a més famílies, començant pels alumnes i llurs famílies del nostre Col·legi Claret. 
Anys després, els claretians van assumir la parròquia veïna de Sant Tomàs 
d’Aquino, llavors força decaiguda. D’aquesta manera entrava en el pla pastoral-
arxiprestal anomenat de la Sagrada Família, amb quatre parròquies: Sagrada 
Família i Esperit Sant, i Cor de Maria i Sant Tomàs d’Aquino, en una part de 
l’eixample de Barcelona. Tot i que els seus inicis no foren fàcils, l’experiència 
pastoral, ara que fa 50 anys de l’erecció de la parròquia del Cor de Maria, crec que 
és positiva, segons el parer dels claretians que hi han exercit el ministeri parroquial 
al llarg d’aquest temps. 

És rector de la parròquia de Sallent des del 1990. Què vol dir, per a un claretià, 
ser a la casa natal del fundador de la congregació? 
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Sallent al Bages, sempre ha estat un referent important pels claretians, juntament 
amb Vic. Una presència que ens és definida per ser lloc originari del naixement i 
part de la vida del Sant Fundador. És cert que ell mateix va exercir com capellà-
ecònom de la parròquia a Sallent… per espai d’uns cinc anys… Les seves ànsies 
missioneres prengueren volada…. Malgrat tants anys d’absència física de la seva 
persona, amb el pas del temps, els claretians continuem coneixent-lo des de la 
seva vila nadiua. Ho fem entre els convilatans i tanta gent que visita aquest indret 
de tants records i petjades claretianes, en especial, els claretians vinguts de tantes 
part del món, i en general, de les institucions de la família claretiana. 

Què en poden aprendre els joves d’avui del Pare Claret? 

Precisament, el conjunt dels llocs claretians afavoreixen copsar, sobretot, les 
etapes de la infantesa i adolescència, com també la dels primers anys de sacerdot 
a la seva vila… Així, la Casa Claret amb la Cel·la Natal dedicada al Sant teixidor, el 
Museu d’ubicació sallentina, la Parròquia on conreà la vida espiritual des del 
baptisme al sacerdoci… Santuari de Fussimanya on palesa la seva devoció 
mariana… Personalment, molts són els records i vivències que em porten a reviure 
els passos de Claret en aquests llocs tan significatius per a ell. I sobretot,  pensar 
que des d’aquí, anava forjant el seu esperit evangelitzador i després més missioner, 
per arribar a dir més tard: “El meu esperit és per a tot el món”. Des de la seva vila 
intentem fer interessar a la gent a conèixer-lo millor. Què més voldríem que 
contagiar el seu esperit missioner apostòlic com estímul i exemple engrescador i 
compromès per les nostres comunitats cristianes, sobretot també de cara  els 
adolescents i joves que ens visiten i amb els feligresos de la vila i parròquies de la 
comarca. 

Li agradaria destacar alguna altra cosa?  

I com a cloenda d’aquesta entrevista amb motiu dels 50 anys de sacerdoci, vull 
donar les gràcies a tots els qui m’han acompanyat, i em feu costat. Hi ha molt per 
agrair i recordar: als claretians i familiars, als feligresos i col·laboradors de les 
parròquies, als mossens de parròquies amb qui hem dut una pastoral, al conjunt 
dels nostres bisbes que s’hi han fet propers., a moltes famílies i a gent gran… Que 
continuem veient-nos, saludant-nos i acompanyar-nos tots plegats! Moltes mercès! 

Gràcies per l’entrevista! 

Ben vostre. 



14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

19 

 

GNA. M. ÉLIDA CILLERO ANELLO: 
«NOSALTRES VIVIM LA PENITÈNCIA I LA 
QUARESMA DURANT TOT L’ANY» 

 

FULL DOMINICAL TARRAGONA|3d’abril, 2022   

L’arxidiòcesi de Tarragona compta amb cinc monestirs de vida contemplativa. 
D’aquests, quatre estan formats per comunitats femenines. Una d’aquestes 
comunitats és la de les Mínimes de Sant Francesc de Paula, que des de finals del 
segle XVII són presents a la ciutat de Valls. 

Una de les peculiaritats d’aquesta comunitat és que porten a terme la vivència 
quaresmal i penitencial al llarg de tot l’any. Parlem amb la germana Maria Élida, 
superiora o «correctora», com ella indica, de la comunitat, per saber una mica 
sobre l’espiritualitat i el dia a dia de les monges mínimes de Valls. 

Quin és el carisma i l’espiritualitat de les monges mínimes? 

El nostre fundador, Fra Francesc de Paula, ens va escollir per a resar per la pau i la 
concòrdia. Per això, nosaltres vivim la penitència i la Quaresma durant tot l’any. La 
nostra manera de viure es basa en l’oració, el dejuni i l’abstinència, i la 
caritat. Aquestes tres pràctiques quaresmals les portem a terme en el nostre dia a 
dia com un acte de conversió. 

La nostra vida és una Quaresma de «tensió» cap a la Pasqua, una penitència 
amorosa i alegre que ens condueix cap a la vida nova. Nosaltres no ens quedem 
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amb el Crist de la creu, sinó amb el Crist glorificat. Esdevenim llum per als 
penitents. 

Experimentant la vivència del temps quaresmal en el vostre dia a dia, com viviu, 
llavors, la Quaresma? 

Al llarg de l’any, nosaltres practiquem el dejuni només els dimecres i el divendres. 
En el temps pròpiament quaresmal, aquesta pràctica s’intensifica durant tots els 
dies de la setmana. Evidentment, la nostra comunitat adapta el dejuni segons la 
realitat i la salut de les germanes. 

Quantes religioses viuen ara a la comunitat i d’on provenen? 

Actualment, la comunitat de monges mínimes de Valls està formada per sis 
germanes, de les quals tres són originàries d’Espanya, dues de Kenya i una és 
peruana. 

Des de quan hi ha una comunitat de monges mínimes a Valls? I a Catalunya? 

La nostra presència a Valls es remunta a l’any 1681. Nosaltres vam ser fundades 
per la comunitat que ja existia a Barcelona i, posteriorment, vam fundar una tercera 
comunitat a Móra d’Ebre. 

Al conjunt de l’Estat espanyol, formem una federació entre totes les comunitats 
amb l’objectiu d’ajudar-nos, entre nosaltres, en l’àmbit espiritual i material. La 
col·laboració entre les diverses comunitats és constant. Si cal, reforcem alguna 
comunitat amb la presència de germanes de manera temporal. 

Què aporta la vida claustral a la seva vocació? En algun moment li ha suposat 
una dificultat? 

Viure en clausura ens ajuda a portar una vida de contemplació, de pregària i de 
silenci constant i profunda. 

Jo vaig entrar a la comunitat amb disset anys i vaig arribar a Valls amb dinou. Al 
començament, les reixes em van impactar molt, però de seguida em vaig adaptar i 
vaig descobrir que no eren un problema, sinó que eren el símbol de la nostra 
vida contemplativa. La clausura, doncs, no m’ha suposat cap dificultat, és la nostra 
regla de vida. 
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Ens trobem en la fase diocesana del Sínode sobre sinodalitat convocat pel papa 
Francesc en el qual convida a treballar a tot el poble de Déu. Com el treballaran? 

 
Des de la comunitat ens hem preparat molt per a poder treballar aquest Sínode. 
Hem llegit l’exhortació del nostre arquebisbe Joan i hem escoltat conferències del 
bisbe Luís Marín i de Cristina Inogés. 

En aquests moments, estem treballant el qüestionari adaptat per a les comunitats 
de vida consagrada i hem pogut compartir una estona de reflexió amb la Gna. 
Isabel Górriz, delegada diocesana per a la vida consagrada i membre de la 
comissió diocesana del Sínode 
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EL GERMÀ RODRIGO GONZÁLEZ, NOU 
PRIOR DELS GERMANS DE JESÚS 
(FOUCAULD) 

 

CONFER | 5 d’abril, 2022   

El Capítol General dels Germans de Jesús, ajornat durant dos anys a causa de la 
pandèmia, s’està celebrant a Àvila, en el Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista (CITeS) – “Universidad de la Mística”, del 14 de març al 6 d’abril. 

Els membres del Capítol són 22, de 17 nacionalitats, que representen a tota la 
Fraternitat, present a Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa. 

Durant el Capítol, es va escollir al nou Prior, el germà Rodrigo González, de 
nacionalitat mexicana, que residia des de fa llargs anys a l’Havana (Cuba). Els 
altres membres de la Fraternitat General són: Mirek Kruk (Polònia), Sang Shim Lee 
(Corea del Sud) i Laurent Chavelet (França). 

El Germà Rodrigo substitueix al Germà Hervé Janson, que ha estat prior durant els 
últims 14 anys. 

 

 



14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

23 

 

ORIENTACIONS PER A L’ACOLLIMENT DE 
PERSONES REFUGIADES UCRAÏNESES PER 
PART DE LES CONGREGACIONS RELIGIOSES 

 

CONFER |Abril, 2022 

Des de l’inici de la guerra, CONFER Migracions està en comunicació fluida amb 
Càritas i el Departament de Migracions de la CEE. Això ens permet tenir una 
mirada més àmplia i coordinada dins de l’Església. Amb el pas dels dies, la 
informació va actualitzant-se i s’han anat fent passos significatius des del Ministeri 
d’Inclusió, Ajuntaments i entitats del tercer sector en el procés d’un primer 
acolliment d’emergència. Enmig d’aquesta situació, la VC ha ofert places per a 
aquest acolliment. La informació de places que hem rebut en la CONFER s’ha 
traslladat a Càritas Espanyola. 
 
Després d’aquest mes d’experiències, compartim amb altres entitats eclesials la 
necessitat de contribuir a una solidaritat ordenada. Sobre aquest tema, i tenint en 
compte els passos que es van donant a nivell institucional, el Consell Assessor de 
CONFER Migracions va tenir una reunió per a valorar la situació que s’està 
presentant en les diferents CCAA i diòcesis, per a buscar la millor manera de 
respondre i col·laborar des de la coordinació. 
 
Durant la reunió es va acordar que el més assenyat és oferir-vos amb claredat dues 
opcions de manera que cada Congregació pugui destriar què fer d’ara endavant. 
Per a poder consultar-les clica en el següent enllaç 

https://www.confer.es/567/activos/texto/9955-comunicado-emerg.pdf
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L’emergència a Ucraïna continua sent una preocupació per a la CONFER, per això 
volem insistir que mantenim una posició de coordinació amb les entitats d’Església 
sempre buscant el bé per a les persones refugiades, especialment per a les més 
vulnerables. 
 
Creiem en el poder de l’oració i demanem pel cessament de la guerra. 
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MONS. VILANOVA A L’ESCOLA SANT 
FRANCESC D’ASSÍS DE LES MISSIONERES 
FRANCISCANES 

MISSIONERES FRANCISCANES 
|Abril, 2022 

Aquest mes d’abril el bisbe auxiliar 
de l’arxidiòcesi de Barcelona, Mons. 
Javier Vilanova va visitar la comunitat 
de les missioneres Franciscanes a l’ 
escola “Sant Francesc d’Assís”, de 
Barcelona. 

Ha recorregut totes les classes 
saludant alumnes i professorat, i ha 
compartit amb ells moments molt 
entranyables. També ha visitat tots 
els espais i dependències de l’escola. 

Li agraïm, sincerament, que hagi 
compartit el seu temps amb 
nosaltres, en un ambient senzill, 
agradable i fratern. 
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PELEGRINATGE A LA COVA DE MANRESA 
AMB MOTIU DE L’ANY IGNASIÀ 

 

FORMACIÓ URC | 3 d’abril, 2022 

El dia 2, dissabte, un grupet de religioses-os hem compartit una experiència de 
fraternitat amb motiu de la visita/pelegrinatge a la Cova de Manresa per 
commemorar els 500 anys de l’estada de S. Ignasi a Manresa. La contemplació dels 
meravellosos mosaics del P. Marko Rupnik, SJ, recreant moments de la vida de 
Sant Ignasi ens ha suscitat admiració i gaudi interior. Les explicacions del P. David 
Guindulain, SJ, ens han ajudat a comprendre amb més profunditat la inspiració de 
l’artista. 

L’Eucaristia concelebrada ha estat presidida pel P. Eduard Rey, caputxí, president 
de l’URC. En l’homilia el P. Llorenç Puig, SJ, ens ha invitat a obrir els ulls com el cec 
de l’Evangeli per poder descobrir amb una mirada nova la realitat del nostre món, 
tal com ho va fer S. Ignasi. La celebració finalitzà amb una pregària per la pau i el 
cant del Virolai. 

Després del dinar de germanor en el qual hem pogut compartir, intercanviar i 
conèixer-nos una  mica més com a famílies carismàtiques diverses, el P. David 
Guindulain ens ha facilitat la visita a la capella del Rapte on Sant Ignasi visqué una 
profunda experiència d’unió amb Déu, on predicà per primera vegada els Exercicis i 
on tants malalts varen ser atesos. Un moment de silenci ha facilitat l’admiració i 
contemplació del lloc i del moment present que ens atansà més a Déu.Un dia de 
comunió fraterna per a sentir-nos més germans i germanes que caminen junts en 
aquest temps de sinodalitat.Moltes gràcies a tots els qui han fet possible aquesta 
diada i agraïment al P. David Guindulain per l’acollida ignasiana. 
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LA SALLE BONANOVA ENTRE ELS 100 
MILLORS COL·LEGIS DE L’ESTAT 

 

LA SALLE CATALUNYA | 31 de març, 2022  

El diari El Mundo en el seu especial “Los 100 mejores colegios” publicat el 9 de 
març de 2022, ha tornat a reconèixer La Salle Bonanova com a centre de 
referència educativa nacional d’entre més d’un miler d’escoles que opten en aquest 
reconeixement. 

Aquest rànquing reconeix La Salle Bonanova com una escola centrada en l’alumne 
que es regeix per criteris que busquen la qualitat i l’excel·lència educativa, la 
resposta a les seves necessitats, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia 
responsable i la sintonia amb els avenços tecnològics i didàctics més eficaços, 
centrats en el plurilingüisme, les matemàtiques competencials i la robòtica. 

El mes de juny de 2021 tots els alumnes de Batxillerat Nacional van aprovar les 
PAU i els estudiants de Batxillerat Internacional van assolir unes notes per sobre 
de la mitjana mundial de referència. 

Aquest resultat és el millor reconeixement a la feina ben feta, al compromís amb 
les persones i el projecte.Analitzant les dades de l’informe publicat per El 
Mundo, La Salle Bonanova s’ha situat com a segon centre educatiu de referència 
de la ciutat de Barcelona, i entre les cinc millors escoles de Catalunya. 

Quatre escoles més de La Salle de tot l’Estat han estat incloses dins aquest informe 
com escoles de referència pel projecte educatiu basat en el nou context 
d’aprenentatge: La resposta pedagògica que La Salle ofereix a la societat en 
constant canvi del segle XXI. 
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REVIU EL RECÉS QUARESMAL AMB L’URC, 
JA DISPONIBLE AL YOUTUBE 

 

URC| 27 de març, 2022 

La Unió de Religiosos de Catalunya va el recés quaresmal  ‘Jesús: Paraula i Silenci. 
Set últimes paraules de Jesús a la Creu i silencis de la seva vida. El germà marista 
Lluís Serra va ser l’encarregat de desenvolupar la sessió que es va fer en línia. 

Més d’un centenar d’usuaris es van connectar al recés, durant el qual Lluis Serra va 
reflexionar sobre les set últimes paraules de Crist. Ho va combinar amb breus 
fragments musicals de Franz Joseph Haydn, extrets de la composició «Seven Last 
Words of Christ», obra que va compondre en homenatge a les darreres paraules a 
la Creu. 

Darreres paraules de Jesús 

Durant la sessió, Serra va centrar-se en les darreres vint-i-quatre hores de la vida 
de Jesús, com les recull l’Evangeli. Tal com va dir el germà marista, “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”. 

Aquestes paraules es van posar en paral·lel amb moments que Jesús guarda silenci 
davant de situacions similars. En aquest sentit, el recés va comptar amb una pausa 
i moments de silenci.  
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El silenci, va ser un dels temes centrals, ja que com va dir Lluís Serra durant la 
sessió, “la paraula es nodreix del silenci”. 

 Vídeo del Recés quaresmal amb Lluís Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou6__l13L60&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ou6__l13L60&feature=emb_title
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LA VIDA CONSAGRADA I EL SÍNODE 

 

VIDA CONSAGRADA TERRASSA | 26 de març, 2022 

El dissabte dia 26 de març, una seixantena  de  religiosos de la diòcesi de Terrassa 
ens vam reunir al Col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès. Va ser un matí 
de convivència, de pregària i reflexió, i amb el sentiment de formar part d’aquest 
gran Poble de Déu tot caminant junts per una Església sinodal. 

L’objectiu era reflexionar i prendre consciència del compromís  de la vida religiosa 
en relació a la sinodalitat eclesial. El P. Victor Codina sj, va exposar el tema  “La 
Vida Consagrada i el Sínode”  que vam poder seguir, uns de forma presencial i 
d’altres via online. 
Després de la xerrada i amb grups  de treball vam reflexionar sobre dues qüestions 
que el conferenciant ens va exposar. A continuació, una posada en comú dels 
diferents grups, tant dels presents, com els que ho van fer a través de la pantalla. 
Les aportacions es van valorar molt profundes i enriquidores. 

El Pare Codina ens va fer el resum final recollint els punts més significatius i 
recordant de nou les paraules del Papa Francesc de la necessitat de caminar junts 
religiosos i laics…, compartir carismes i viure  la mística d’ulls oberts  per copsar 
les realitats del nostre mon i fer realitat el somni de l’Església poble de Déu.  
 
Tots caminem cap un horitzó comú que és el Regne. Sempre en sortida i amb 
capacitat d’escoltar, discernir, d’acollir i integrar diferències… per tal de viure com a 
batejats, membres de poble de Déu i urgits per l’Esperit. 
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L’hora del  cafè i begudes juntament amb coca i xocolata va donar lloc a compartir 
una estona de salutacions  i coneixement de diferents famílies religioses totes 
formant part de la Família Poble de Déu en marxa. 

Ara, resta la feina de fer arribar  les nostres aportacions a la comissió del Sínode 
del Bisbat de Terrassa. I també, buscar altres situacions que ens ajudi a sentir-nos 
més  església diocesana, església sinodal. 
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SOR EUFEMIA GLENNY A. MERCEDES, NOVA 
SUPERIORA GENERAL DE LES MISSIONERES 
FRANCISCANES DE MARIA 

 

OFM | Març, 2022 

El 21 de març, Sor Eufemia Glenny Araujo Mercedes va ser escollida pel Capítol 
General de les Franciscanes Missioneres de Maria com a nova Superiora General, 
succeint a la germana francesa Françoise Massy, que havia dirigit la Congregació 
durant els últims vuit anys. La germana Eufemia, de 58 anys, és l’onzena superiora 
que succeeix a la fundadora, la Beata Maria de la Passió, en el govern de la 
Congregació. Sor Eufemia va néixer al Perú i va ser missionera durant 16 anys al 
Pakistan. Des de 2014 fins al dia de la seva elecció, va servir a Roma com a 
Consellera General de la Congregació. 

Les Missioneres Franciscanes de Maria són una congregació amb presència en tots 
els continents amb 23 comunitats a Àfrica, 18 a Àsia, 18 a Europa, 14 a Amèrica i 
una a Austràlia. 

L’elecció canònica de la nova Superiora General va ser presidida per Fra Massimo 
Fusarelli, Ministre General del nostre Orde. 

 

 



14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

33 

 

CONNECTA’T AL RECÉS DE PASQUA AMB 
LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

 
URC | Abril, 2022  

La Unió de Religiosos de Catalunya anuncia que el pròxim 30 d’abril organitza 
el recés de Pasqua ‘LES APARICIONS I LES DESAPARICIONS DE JESÚS 
RESSUSCITAT. El camí de la Pasqua a la Pentecosta il·lustrat per pintures de 
clàssics”. El ponent encarregat de conduir la sessió serà el germà marista Lluís 
Serra. Es farà per vídeoconferència, a través de Zoom, de 10:30 a 13 h.  

Informació sobre el recés… 

Aquest recés tanca la trilogia que s’ha presentat aquest curs. Després d’«Advents 
inesperats» (primer trimestre) i de «Jesús: paraula i silenci» (segon trimestre), ens 
endinsem ara en «Les aparicions i desaparicions de Jesús Ressuscitat» (tercer 
trimestre). Segons els textos bíblics, Jesús s’apareix i desapareix a una sèrie de 
personatges molt significatius.  

Per què? Com? Pintors clàssics han representant aquests fets en quadres de gran 
bellesa. Es tracta de contemplar les actuacions de Jesús i d’aprofundir-ne la seva 
dinàmica, que prepara la vinguda de l’Esperit al dia de la Pentecosta. 



14 d’abril, 2022 
HOREB 

574 
 

 

34 

 

Dues orientacions existencials: (a) com aquestes aparicions i desaparicions de 
Jesús il·luminen la meva vida i m’esperonen a viure-la en plenitud i sentit, i (b) com 
la comunitat cristiana arriba a comprendre que «L’Església té nom de sínode», 
segons expressió de S. Joan Crisòstom. 

Formulari d’inscripció 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVksW5xMNB5E_3cVoAFQzgafnw-Guc54CH2z7cojNkLiN-3w/viewform
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 

“ACOLLIR AMB ESPERANÇA EL 
FUTUR DE LA VIDA 

CONSAGRADA” 

Té sentit pensar en el futur de la VR quan 
la realitat present se’ns menja i requereix 
tants d’esforços? No serà una pretensió 
massa agosarada projectar el futur quan 
minven les forces i no coneixem el futur? 

Ja som grans i molts estem jugant els 
últims minuts del partit de futbol de la 

nostra vida, però la il·lusió i l’esperança no 
moren en el nostre cor... 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

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 

 

 

 
 

EDUARD PINI 

ESCOLAPI 

 

 

Data: dissabte 14 de maig 
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/1FAIpQLSfjl5TWRoP40dUG90U9-z-e2IBpmu7lduFLxA20V8O068oG4g/viewform
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | Març, 2022  

Dates: 18 al 24 de juliol de 2022, dl.-dg. 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE1)P. Bernabé Dalmau 
 
Tema: Fem camí amb Sant Ignasi: una espiritualitat per al nostre temps. 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 24 després de 
dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2022 
 
Dates: 1 a 7 d’agost de 2022, dl.-dg. 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE2)P. Ignasi Fossas 

Tema: Espiritualitat de l’Any Litúrgic: camí de creixement espiritual. 
Inici: matí del dia 1 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 7 després de dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2022 
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INSCRIPCIÓ: 
 
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 

a.  Per correu electrònic (urc.info@gmail.com), 

b.  Per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 
2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció 
fins exhaurir les places 

2. Confirmació de la plaça. 

Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal 
efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat 
el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

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 EE1 (Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 (Montserrat 1-7 agost) 
  

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que 
coordina les inscripcions. 
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FORMACIÓ INICIAL 

 

JUNY 2022 

11ds-Sortida cultural-
espiritual a Poblet.Visita 
al Monestir. Eucaristia. 
Vespres. 

13dl-Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

FORMACIÓ PERMAENT 

 

MAIG 2022 

14 ds -Matí de Formació: Acollir amb esperança 
el futur. Matí. Presencial. Salesianes. Eduard Pini. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

18 – 24 juliol P. Bernabé Dalmau 
 1 – 7 agost     P. Ignasi Fosas 
 

 
*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 FORMACIÓ  

URC-CEVRE (2021-22) 
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
urc.info@gmail.com 

www.urc.cat 

http://www.urc.cat/
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