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LA VEU PROFÈTICA DE 
MARIA ENS ESPERONA 
NÚRIA CAUM | Companyia de Maria Nostra Senyora 

En aquests temps de disminució, perplexitat i 
també d’oportunitats per a la Vida Consagrada, les 
paraules profètiques de Maria assenyalen la irrupció 
del Regne i són una invitació a posar-nos en camí, 
tal com ella va fer, al servei de l’Evangeli de Jesús. 
La visitació és la trobada de dues dones capaces de 
copsar el pas de Déu a la seva vida, de compartir-
ho i celebrar-ho. Maria esclata en un cant de joia 
que celebra com Déu condueix els camins de la 
història. 

La mirada de Maria s’atura a constatar com Déu ha 
actuat en ella. Tenim un Déu que s’esguarda els 
petits, i entre aquests petits, està Maria. La nostra 
disminució de forces, presències, rellevància... més 
enllà de tots els dubtes i perplexitat que a voltes 
ens suscita, la consciència de la nostra feblesa pot 
ser un espai on deixar-nos mirar i conduir per 
aquest Déu sant i misericordiós que obre camins 
allà on no sospitàvem i que ens sosté en la nostra 
fragilitat. Maria ha après qui és Déu i el celebra 
plena de goig.  

Però la mirada de Maria s’eixampla per abastar la 
humanitat sencera i allà també hi copsa el fer de 
Déu que va capgirant la història. Aquesta història 
nostra, marcada per una pandèmia que ens va 
reptant, per una guerra que mostra tota la cruesa 
del que podem arribar a fer els humans, d’una crisi 
econòmica que incrementa les desigualtats i una 
crisi social que qüestiona també quin model de 
convivència estem bastint des de les institucions 
públiques... Tot plegat ens genera perplexitat i 
indignació. La veu de Maria ressona: Les obres del 
seu braç són potents: dispersa els homes de cor 
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altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els 
humils; omple de béns els pobres, i els rics se'n 
tornen sense res (Lc 1,51-13).  

La història al revés... Una mera utopia? No... El 
Senyor Déu actua allà on tot això s’esdevé. Maria 
assenyala els camins del Regne i ens convida a 
entrar decidits a establir xarxes de solidaritat, 
espais de reconeixement i dignificació de tots i 
totes, de redreçament de totes les vides 
amenaçades, a ser testimonis de tota la vida que es 
desencadena, de forma activa i en sintonia amb 
molts altres que comparteixen aquestes lluites. Des 
de fa temps, ja no podem pensar una Vida 
Consagrada que actuï sola. Nomes tenim sentit 
amb d’altres amb qui compartir la tasca, la 
resistència, l’esperança, el goig. 

I, finalment, Maria s’esguarda el seu poble i 
constata com Déu ha estat misericordiosament fidel 
amb ell. La Vida Consagrada només ens entenem 
com a do dins l’Església, una Església que viu 
moments complexos, de gran perplexitat... I, aquí, 
som convidats a seguir aportant el do del carisma 
de forma creativa, a acompanyar el Poble de Déu 
en la seva travessia sinodal, tot acollint els dons 
que cadascú aporta i posant en joc els propis, 
reconeixent la dignitat de tots i totes i tot exercint 
una sinodalitat responsable, activa, en comunió, 
deixant-nos interpel·lar i aportar la pròpia veu arreu 
conscients que és Déu mateix qui condueix 
fidelment el nostre camí. Allà, de ben segur, que el 
trobarem, com ho van fer Maria i Isabel. 
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ENTREVISTA AMB EL PARE MANEL GASCH, 
ABAT DE MONTSERRAT 

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 9 de maig, 2022   

“Em sento encara al peu d’una muntanya que comencem a pujar” 

El P. Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és, des del 15 de setembre passat, 
l’abat del monestir de Santa Maria de Montserrat. La comunitat benedictina el va 
escollir durant una reunió capitular presidida pel P. Guillermo Arboleda, abat 
president de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa. La benedicció 
abacial, conferida pel P. Manuel Nin i Güell, monjo de Montserrat i bisbe (exarca 
apostòlic) dels catòlics de tradició bizantina de Grècia i a la qual van assistir un 
nombre important de representants del món social, polític i cultural del país, va 
tenir lloc el 13 d’octubre. 

Manel Gasch és llicenciat en dret (UB, 1993). El 1996 va ingressar al monestir i el 
2005 va obtenir la llicència en teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. Professor de teologia a l’Estudi Filosòfic i Teològic 
de Montserrat des de 2005, el P. Manel va ser prefecte de l’Escolania (2005-2010) 
i des de 2011 fins al moment de l’elecció ha estat majordom-administrador del 
monestir. 

En les paraules que va pronunciar al final de la benedicció, el P. Manel va fer 
incidència en el repte que té la comunitat amb la celebració del proper mil·lenari de 
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la fundació del monestir l’any 2025: «Volem apropar Montserrat a la societat; ens 
agradaria que tothom se sentís seva aquesta celebració. Hem de posar-nos a 
escoltar la veu de Déu, a escoltar-nos els uns als altres, a escoltar-vos a vosaltres, 
convençuts que si escoltem, sentirem alguna cosa. Som molt conscients que els mil 
anys de Montserrat són també mil anys d’una societat amb la qual han avançat 
conjuntament al llarg de la història. El mil·lenari és, a la vegada, l’oportunitat de 
projectar Montserrat vers el futur.» 

Conversem amb Manel Gasch, un jove cristià que no va «deixar mai la fe»; educat 
en el cristianisme, a la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, molt relacionat 
amb Taizé i amb Montserrat des de nen. La seva vinculació familiar amb 
Montserrat era «molt intensa» i assegura que, des que va néixer, «Montserrat era la 
referència de monestir que tenia», tot i que «no vol dir que no hagués pogut entrar 
en un altre! 

Superats els cent dies en el càrrec, com se sent? 

Em sento encara al peu d’una muntanya que comencem a pujar. Estic tranquil, 
conscient de les exigències del càrrec, que són moltes i totes importants: hi ha 
molta gent que et vol venir a conèixer, t’has d’acostumar a predicar homilies en 
dies importants, fer comentaris de la regla de Sant Benet per a la comunitat…, i 
totes aquestes paraules cal pensar-les molt bé, perquè han de tenir una utilitat per 
a les persones que les escolten, monjos o poble. Els cent dies han estat una presa 
de contacte amb la realitat de ser abat, i l’aterratge encara no s’ha acabat. 

Veu la comunitat contenta? 

Crec que està bastant tranquil·la. L’elecció es va viure en un ambient de joia, de 
fraternitat, i crec que encara el mantenim. I espero que es mantingui sempre així! 

La seva vida ha canviat una mica… Manté, per això, una certa llibertat per fer 
activitats que li agraden, com per exemple sortir a córrer per la muntanya? 

Sí, la vida ha canviat una mica. Em sento molt lligat a la comunitat, a l’horari. Hauria 
de ser així per a tots els monjos, però sí que és veritat que en les meves tasques 
anteriors, com a prefecte de l’Escolania i com a majordom, s’entenia que per 
qüestions de feina tinguessis llicències sobre l’horari de la comunitat. I, com a abat, 
una de les primeres obligacions és ser molt present sempre; que les absències, que 
també n’hi ha d’haver per raó del càrrec, siguin reduïdes. Això ha estat una mica de 
canvi, que també té un vessant molt positiu, perquè recuperes espiritualment tot el 
ritme de la comunitat i de la pregària. El que sí que intento és que em quedi temps 
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per fer coses que feia abans, com anar a córrer, fer una mica d’esport, i continuar el 
contacte amb els meus amics de tota la vida, dedicar temps a la meva família —
tant com puc—. Per exercir bé el càrrec d’abat em sembla important un cert 
contacte personal amb tot el meu entorn i procuro cultivar-lo. 

Cap on pretén dirigir el seu abadiat? Com vol que sigui el «seu» Montserrat? 

No m’agrada dir el «meu» Montserrat; no és el «meu» Montserrat. En primer lloc, no 
comencem de zero. Montserrat és com una herència que ens anem passant. No 
tindria sentit deixar de reconèixer la feina feta i, d’una manera especial, perquè és 
la més recent, tot el que ha fet el pare abat Josep M. Soler. El «meu Montserrat» és 
el Montserrat de la comunitat i, en tot cas, és el Montserrat que farem entre tots els 
monjos. Jo he triat com a lema abacial: «Tant de bo que avui escoltéssiu la seva 
veu», que és un verset del salm 94, que resem cada dia en començar l’ofici de 
matines, i el Montserrat de la comunitat d’avui crec que ha de ser un Montserrat on 
realment la dimensió monàstica sigui clara i visible. Som una comunitat de monjos i 
crec que aquest és el compromís primer, pel qual hem vingut a viure aquí, i jo 
voldria que això fos ben clar i ben visible. 

El monestir de Montserrat gaudeix de bona salut pel que fa a les vocacions? 

No estem en un moment especialment preocupant o dolent. En aquests moments, 
amb dos postulants, un novici i un profés temporal, tenim un grupet de quatre 
homes joves —ho qualificaria així— que estan preparant-se en el camí de la vida 
monàstica, en etapes molt diferents de la seva formació. Si es mantingués una 
mica aquest ritme seria quelcom molt positiu per a la comunitat i per al futur de 
Montserrat. 

Com entra en contacte amb la comunitat i es decideix a fer el pas? 

A banda de la vinculació familiar, des de nen, amb Montserrat, el coneixement 
personal amb el monestir arriba a través de la pastoral juvenil, a principis dels 
noranta, amb les jornades de reflexió per a joves que es feien aleshores. Així vaig 
començar a conèixer personalment alguns monjos. Això també va ser una 
interpel·lació: em vaig interessar pel que vivien; també, paral·lelament, vaig 
començar a venir a l’hostatgeria, a estudiar… Va ser una altra aproximació a la vida 
interna de la comunitat, als àpats, a les pregàries… Fins que va arribar un moment, 
acabada la carrera, que tota una sèrie de sentiments que tenia i que s’havien de 
discernir em van portar a estar uns anys pensant-m’ho seriosament, fins que vaig 
decidir entrar. 
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La vida monàstica té sentit, en ple segle XXI? Per què continua essent atractiva? 

Totes les vides tenen sentit, totes les vides basades en l’amor tenen sentit, sigui la 
monàstica, la presbiteral, la matrimonial o la celibatària laica. És a dir, una vida 
estimant és una vida que té sentit, una vida per als altres. I l’amor es viu de moltes 
maneres: jo penso que la pregària també és amor, és el punt bàsic que ens 
identifica i que ens diferencia com a monjos. Per tant, avui dia, una vida 
espiritualment centrada en Déu, en què la pregària ocupa unes hores rellevants de 
la jornada i que es fa en comunitat i amb unes renúncies importants, com són el 
celibat, la pobresa, l’obediència… té sentit. Tot això ha d’interpel·lar un món on jo 
diria que la majoria es mou per uns altres valors. Jo crec que, en el fons, avui en dia 
vivim uns contravalors i això pot ser atraient. 

Quin ha de ser el paper de Montserrat en la societat catalana en els pròxims anys? 

A mi m’agradaria que fóssim un referent cristià, un referent amb un missatge de 
Jesucrist i de l’Evangeli vàlid i que dona felicitat, que construeix la societat. Un 
missatge, entès com s’ha entès sempre des de Montserrat: el cristianisme, com un 
ferment d’humanitat, de cultura, de pau i de progrés social. A mi m’agradaria que 
fóssim testimonis d’això en la societat. 

El mil·lenari del monestir pot ajudar a marcar una línia? 

Montserrat sempre és un altaveu; almenys és una sensació que jo tinc com a abat. 
Tenim un altaveu, se’ns escolta; jo crec que en ocasió del mil·lenari de 2025 
apujarem el volum a aquest altaveu; segurament tindrem una ocasió perquè es 
parli més de Montserrat. Serà un bon motiu per fer arribar la paraula de Montserrat 
a totes les generacions de menys de seixanta anys. M’agradaria que trobéssim un 
camí per acostar Montserrat a la societat, però sense desnaturalitzar-nos, sense 
deixar de ser allò que som, sense deixar de dir el que hem de dir. No es tracta 
d’acostar-se a la societat buscant només el missatge que li agrada a la societat, 
que pot tenir molt d’èxit, sinó, tenint el nostre missatge, intentar presentar-lo de 
manera que engresqui. 

Tenen definit el seu contingut, el seu missatge? 

El mil·lenari té cinc eixos que la comunitat treballa des de fa anys a escala teòrica. 
Un dels més importants, potser el nucli, és el de l’evangelització. El mil·lenari de 
Montserrat ha de servir per a transmetre que Montserrat és una presència 
monàstica; per tant, una presència de Jesucrist i de l’Evangeli en el món, a través de 
la vida monàstica contemplativa, de l’acolliment del santuari de la Mare de Déu… 



12 de maig, 2022 
HOREB 

576 
 

 

8 

 

Però el mil·lenari és també una reafirmació de Montserrat en els seus valors de 
sempre: la cultura, la pastoral del santuari, l’acolliment de tothom. Una de les coses 
que caracteritza Montserrat és que, juntament amb les romeries, amb els 
pelegrinatges, també hi ha un acolliment social de moltes entitats que venen, més 
enllà de la confessionalitat, perquè Montserrat és rellevant, un símbol d’identitat. 
Tot això també ho voldríem reafirmar i estar-hi oberts. 

Com ha afectat Montserrat la pandèmia? 

Ha estat un moment molt difícil a dos nivells: en primer lloc, perquè Montserrat és 
un monestir per naturalesa obert a la gent. Som una comunitat de monjos que 
integrem molt pregar amb la gent, compartir la nostra pregària amb la gent. I, de 
sobte, durant força mesos, ens vam trobar sols. Jo crec que va ser una situació 
diferent; no diré ni fàcil ni difícil, perquè tot té les seves coses bones i dolentes, 
però va ser diferent. No estàvem acostumats a estar tan sols. Celebrar una 
Setmana Santa, una Mare de Déu de Montserrat sols no és la nostra naturalesa, el 
nostre ADN. D’altra banda, evidentment, hi ha una situació econòmica i social molt 
complicada. Montserrat viu de la mobilitat, i la mobilitat ha estat la gran afectada 
per la pandèmia, com sabem tots. Per tant, visitants, ingressos, activitat… tot això 
va caure un 70-80% i això, naturalment, és important. I ho portes amb un cert 
sofriment per les conseqüències que ha tingut per a tots els treballadors. 

L’economia ha quedat tocada. Serà fàcil reprendre el vol? 

Depèn de la mateixa causa que ha provocat tot això, de si i com es recupera una 
certa mobilitat. I després també dependrà una mica de nosaltres. Arran de la 
pandèmia hem de reflexionar sobre fins a quin punt són desitjables aquelles 
massives afluències dels anys 2017 o 2019, per exemple. Hem de veure quins 
canals hem de posar en marxa per a ser més sostenibles. Tot això és un debat que 
s’ha de fer molt a poc a poc, perquè la inèrcia és molt gran, però certament, tal com 
ha estat pensat Montserrat fins al dia d’avui, necessita aquesta afluència de 
persones per poder mantenir-se. 

En general, de què ens haurà servit la pandèmia? 

Recordo que aquest raonament també es feia amb la crisi de 2008, i sempre he 
estat una mica escèptic a pensar que aquestes situacions externes puguin 
provocar grans conversions massives. Jo crec que la conversió que ens fa més 
bones persones és una cosa molt personal, normalment molt lenta. És veritat que 
en una vida individual algun esdeveniment concret pot provocar o facilitar una 
conversió, però col·lectivament no hi acabo de creure. Jo crec que la pandèmia sí 
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que ens ha ensenyat una certa fragilitat col·lectiva: amb perspectiva global 
mundial, la pandèmia ha posat de manifest uns egoismes estatals molt importants, 
potser justificats per la protecció de la pròpia gent, que no deixa de ser un objectiu 
dels estats, però és veritat que hi ha hagut unes diferències immenses sobre la 
repartició de recursos i s’han ignorat moltes recomanacions de l’Organització 
Mundial de la Salut i d’altres organitzacions que fa molts mesos que criden a una 
major solidaritat internacional. 

El paper de l’Església durant la pandèmia ha estat important. Què en destacaria? 

Sobretot la solidaritat: el paper de Càritas i de tants altres que sempre hi són com 
un paràmetre del que està passant, perquè tenen una xarxa de sensors de la 
realitat molt important i una capacitat de resposta notable. I  després també hem 
vist un fenomen curiós: el de l’adaptació digital. A Montserrat ja teníem 
organitzades des de feia deu anys les retransmissions de les pregàries i la missa, 
però realment hi ha hagut un abocar-se a fer com una missió en línia. Jo crec que 
això volia dir que hi havia un interès d’arribar a la gent, de portar el consol de la 
pregària, de la celebració, de l’única manera que la pandèmia ho permetia. 

El canvi climàtic és un fet. Som prou conscients del desgast i de les seves 
conseqüències? Ens ho acabarem de creure alguna vegada? 

Jo crec que ens creiem una mica el perill, però que globalment no estem 
excessivament disposats a assumir-ne les conseqüències pràctiques. Si realment 
féssim cas del que diuen alguns científics, caldrien accions que afectarien el nostre 
nivell de vida, com rebaixar alguns dels paràmetres de benestar, sobretot dels que 
vivim millor en aquest món. I crec que no hi ha una gran sensibilitat per assumir 
aquesta rebaixa. Que tecnològicament es troben sistemes perquè puguem 
continuar vivint igual, amb sostenibilitat mediambiental, doncs fantàstic! Però la 
urgència ambiental del moment present vol dir transformacions molt fortes. Jo no 
sé si tothom està preparat per assumir els costos personals de tot això. 

Montserrat s’està adaptant, en aquest sentit? 

Sí! Això ho tenim en una agenda per als propers deu anys: la sostenibilitat 
ambiental i fer canvis en aquesta línia. Tampoc comencem de zero, perquè ja fa 
pràcticament deu anys que tota la calefacció de Montserrat funciona amb 
biomassa. Jo crec que va ser una cosa positiva. Ja no hi ha una dependència de 
combustibles fòssils. Però, evidentment, s’ha de fer molt més. Anirem estudiant 
projectes. Sobretot, si poguéssim anar incorporant energies netes, crec que seria 
un bon repte. 
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Com ha de ser la relació de Montserrat amb el món polític? És necessari que la veu 
de Montserrat s’escolti i es valori socialment? 

Sí, socialment, sí. Ja m’hi he referit abans. Políticament crec que hem d’aportar seny 
i valors compartits i evidents. Defugir tot allò que sigui opinable i que legítimament 
es pugui pensar d’una manera o d’una altra. Aquí, cada monjo pensa el que vol, 
però com a institució no m’agradaria quedar identificat, més enllà d’uns valors 
bàsics de defensa de la llengua, de defensa del país, de defensa dels drets humans 
i civils… Aquí sí que penso que hi hem de ser, seguint la tradició de la comunitat de 
tota la vida. 

Per què triomfa Taizé entre els joves? Per què s’hi va sentir atret? 

Diria que Taizé atrau molts joves perquè es dirigeix en primer lloc a molts joves. 
Sempre té aquesta capacitat d’acollir persones d’arreu del món. A més, Taizé va fer 
unes opcions de simplificació de la litúrgia que van comunicar bé una experiència 
espiritual. I això va ser una aposta de frère Roger pensant no tant a atraure joves, 
sinó en la pròpia experiència de pregària de la comunitat, tal com em va explicar el 
germà Charles Eugène, secretari de Roger durant quasi cinquanta anys. Hauria 
pogut no funcionar, però va funcionar; i es va aconseguir un llenguatge, una 
estètica, una música que des de fa cinquanta o seixanta anys continua essent un 
llenguatge molt atraient per la seva simplicitat, per la seva autenticitat. Finalment, a 
Taizé no es fan performances. Taizé parla de Crist i de la Paraula de Déu, de la 
recerca de Déu, i en això hi ha una comunitat d’essència monàstica compromesa i 
molt seriosa. I si aconsegueixes crear un ambient jove també és normal que s’hi 
sentin atrets altres joves. 

S’imagina un Montserrat més proper als joves? Caldria fer un Taizé a la 
montserratina? 

Tampoc es tracta d’això. Els joves, cal tenir-los en compte, això sempre. Hem 
d’oferir-los activitats dins de les romeries, perquè hi pugin amb la sensació que 
també en són protagonistes. L’equip de pastoral del santuari ja hi està treballant. 
Després, veure una mica el nostre àmbit català: qui són els joves cristians, qui son 
els joves que poden tenir una certa afinitat per Montserrat, què els podem oferir. És 
un interrogant pel qual no tinc la resposta, i menys encara en aquests moments. 
Però almenys sí que és una sensibilitat. També tenim clar que no tot són els joves, 
en aquesta vida. Ha estat molt bé que Taizé hagi fet una opció pels joves, que és la 
seva i que els ha funcionat; potser Montserrat, tenint molt en compte els joves, 
també ha de pensar que té un àmbit d’irradiació pastoral en què la mitjana d’edat 
potser és una mica més alta, i realment en aquesta mitjana d’edat sí que hi ha 
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molta renovació, perquè la gent que venia a Montserrat fa cinquanta o seixanta 
anys ja no hi és, i, en canvi, continuem tenint força pelegrins. Equilibradament. 

Què li demana a la Mare de Déu per a aquest 2022? 

Primer de tot, que plogui! Realment, tenim un problema molt important a la 
muntanya i a molts llocs de Catalunya. Sovint ho penso, quan vaig amb cotxe o 
camino per la muntanya: fa falta que plogui. Pensem sovint en problemes molt 
teòrics, i cal tocar molt de peus a terra. Seria una mica anecdòtic, però per a mi és 
com una connexió vital amb el medi ambient. També m’agradaria, i no només pel 
bé de Montserrat, dels nostres treballadors i de les nostres infraestructures, sinó 
sobretot pel bé social, que recuperéssim una normalitat en la mobilitat i que la 
pandèmia es pogués superar, relativitzar, per la via que sigui, a escala mundial. 
Sembla que estem millor que com vam acabar l’any 2021, cert, però encara hi ha 
un camí molt llarg, que cal fer. Després, naturalment, li demano seny per a mi. Serà 
el primer any sencer d’aquest servei abacial, després del darrers mesos de 2021, i 
li demano que em doni seny per a entendre, per a estimar la comunitat, per a 
prendre les decisions encertades, per a confiar en els meus col·laboradors. I també 
m’agradaria no haver-li de demanar a la Mare de Déu un món una mica millor, 
perquè obrim el diari cada dia i Déu-n’hi-do d’on som: amenaces de guerra a 
Ucraïna, a Etiòpia… Encara estem així! Ja som a l’any 2022 i encara estem en fases 
tan primàries a nivell humà, tan lluny de la realitat del Regne de Déu… 
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VISITA PASTORAL PER CONÈIXER EL 
PROJECTE SICAR DE LES ADORATRIUS 

 

 ADORATRIUS/ ESGLÉSIA BARCELONA | 9 de maig, 2022 

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova ha fet una nova visita 
institucional a una de les estructures del Projecte SICAR cat  que acompanyen 
les religioses adoratrius per poder apropar-se a l’entorn on s’acompanya  
persones que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans  amb fins  d’explotació. 

Es tracta d’una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta 
atenció a dones vulnerabilitzades. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el 
programa SICAR cat, que ofereix atenció integral a dones  i infants víctimes del 
tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus 
drets.  

Visita amb el bisbe 

Dues germanes de la comunitat de les Adoratrius van rebre el bisbe Vilanova. 
D’entrada, van presentar-li una petita part de l’equip educatiu i del de gestió. 
Després d’una conversa de tu a tu contextualitzant la situació i els objectius de 
l’entitat amb el dia a dia el bisbe va poder conèixer amb més detall l’estructura del  
gran equip que hi ha radera el projecte. Tal com explicaven els representants de 
SICAR, «les persones que acompanyen i al temps la discreció amb què es treballa, 

https://adoratrius.cat/projecte-i-objectius/
https://www.adoratrius.cat/?page_id=1347&lang=ca
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és necesaria per mantenir-se a prop de les persones que són víctimes de aquesta 
realitat tan actual». 

El bisbe Javier, concretament, va conèixer l’estructura d’una de les cases on viuen 
temporalment un grup de dones. Aquestes conviuen dia a dia fent processos 
individuals acompanyats amb la màxima cura, des del respecte i el caliu de 
l’acollida de cadascuna d’elles.  

Els equips de gestió amb el bisbe convidat, van mantenir una conversa oberta i 
sencilla, al llarg de la qual van poder compartir les inquietuds del projecte. Des de 
l’entitat, es va agrair el tracte i interès de Mons. Vilanova, el qual esperan que 
després de la trobada i coneixença de SICAR pugui fer ressò per continuar fent 
camí comú.  
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AMADOR FERNÁNDEZ, SUPERIOR 
PROVINCIAL DE SANT JOAN DE DÉU 
D’ESPANYA 

 

PROVÍNCIA SANT JOAN DE DÉU D’ESPANYA | 5 de maig, 2022   

El germà Amador Fernández és el superior provincial de la Província Sant Joan de 
Déu d’Espanya. Així ho han decidit els 42 germans Capitulars al I Capítol Provincial 
“Sortir amb passió a promoure l’Hospitalitat”, celebrat la setmana passada al 
Centre de congressos Fray Luis de León a Guadarrama (Madrid). Després d’una 
jornada de discerniment i reflexió, han dut a terme la votació per a l’elecció del 
superior provincial, el germà que encapçalarà el govern de la  Província durant els 
propers quatre anys a Espanya.   

El germà Amador Fernández, de 60 anys, és nascut a Las Villas, Astúries. Va fer la  
professió solemne al 1989. És capellà, llicenciat en Teologia especialitat en Litúrgia 
i  tècnic administratiu. El superior general el va nomenar Provincial de la nova  
Província d’Espanya al 2021. També va ser superior Provincial de la Província de  
Castella, conseller Provincial, superior en diverses Comunitats i formador de  
germans, així com responsable de l’Àrea d’Atenció Espiritual i Religiosa.  

Per conèixer la composició del nou govern provincial, podeu consultar el web de 
Sant Joan de Déu d’Espanya a través d’aquest enllaç. 

http://fad-sjd.org/sant-joan-de-deu/
http://fad-sjd.org/sant-joan-de-deu/
http://fad-sjd.org/sant-joan-de-deu/
https://sjd.es/nombramiento-consejo-provincial/
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FRANCESC A LES RELIGIOSES: “SIGUIN 
CONSTRUCTORES DE COMUNIÓ”

 

VATICAN NEWS | 5 de maigl, 2022 

A les superiores generals de les congregacions religioses femenines que formen 
part de la 22ena Assemblea Plenària de la Unió Internacional de Superiores 
Generals, la UISG, el Papa va parlar sobre l’autoritat del servei. La contribució per al 
sínode: fer emergir també les preguntes incòmodes. 

En el matí d’aquest dijous 5 de maig el sant Pare es va dirigir, a l’Aula Pau VI, a les 
aproximadament 900 participants de l’Assemblea Plenària de la Unió Internacional 
de Superiores Generals, la UISG, en curs a Roma de forma presencial del 2 al 6 de 
maig i en forma virtual. El Pontífex va lliurar el text preparat, un extens discurs en 
espanyol, en el que l’atenció es va centrar sobre dues escenes bíbliques: Jesús que 
renta els peus a Pere a l’últim sopar i Maria Magdalena que va experimentar un 
gran alliberament en la seva trobada amb Jesús. 

 No obstant les fragilitats, reposicionarse als peus de la humanitat i servir 

Pere degué canviar de mentalitat, deixant-se servir; Magdalena va ser escollida 
com apòstola no obstant això la seva història passada. D’aquestes dues 
contemplacions, torna la necessitat avui de perseverar en l’actitud de servei i 
escolta mútua per a la plena comunió eclesial. 
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L’Església aprèn del seu Mestre que, per a poder donar la seva vida servint als 
altres, està convidada a reconèixer i acollir la seva pròpia fragilitat i, a partir d’aquí, 

a inclinar-se davant la fragilitat dels altres. 
  

En aquesta perspectiva, la recomanació és viure l’autoritat com a servei. El Papa no 
rebutja considerar els aspectes de fragilitat relatius a la vida consagrada i a les 
vocacions religioses -reducció numèrica, obres i rellevància social, abandonament-, 
però assumeix i convida a adoptar una visió positiva i impetuosa. Després afirma 
que convertir-se en serfs no es tracta de servitud. 

  

“Abaixar-se no és replegar-se sobre les pròpies ferides i inconsistències, sinó que 
obre a la relació, a un intercanvi que dignifica i sana, com a Pere, i del que part un 

nou camí amb Jesús.” 
  

En essència, Francesc escriu que es necessita reposicionar als peus de la 
humanitat, on es crea un veritable espai teològic. Aquesta mateixa actitud serà una 
font d’alegria i creixement. “Perquè és des d’aquí, des de baix, que cadascun de 
nosaltres pot rellegir el nostre carisma i la nostra història”. El Papa insisteix en la 
invitació a no tenir por de buscar nous ministeris i noves maneres d’exercir 
evangèlicament l’autoritat. 

  

“Que no sigui una recerca teòrica i ideològica —les ideologies mutilen l’Evangeli—, 
sinó una recerca que parteixi de l’apropament als peus de la humanitat ferida i del 

caminar al costat de les germanes i els germans ferits, començant per les 
germanes de les seves comunitats.” 

  

“No tingueu por de la vostra vulnerabilitat”, repeteix el Papa a les Superiores, 
convidant-les a participar activament en el procés sinodal, enriquint així a l’Església 
amb els seus propis carismes, però sobretot activant el treball sinodal dins de la 
seva pròpia vida comunitària. Perquè, com va tornar a subratllar en el seu discurs a 
les religioses, el camí és ser constructors de comunió, teixidors de relacions. 

Veure tota la notícia 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-05/francisco-audienciauisg2022.html
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MOR EL MONJO MARTÍ SAS, EL SASTRE DE 
MONTSERRAT 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 3 de maig, 2022 

Tenia 95 anys i en feia 62 que era monjo; actualment era el més ancià de tota la 
comunitat benedictina. El germà Martí Sas i Masip va morir dissabte al Monestir de 
Montserrat i aquest dilluns se n’ha celebrat el funeral. Va ser l’últim que va entrar al 
noviciat com a germà, separat del que feien els monjos destinats al sacerdoci i que, 
després de les reformes de la vida monàstica que van seguir el Concili Vaticà II, va 
fer la professió solemne l’any 1964, amb tots els altres germans, fent que tots els 
monjos compartissin des d’aquell moment una mateixa professió. 

El germà Martí (Carles) Sas i Masip va néixer a Palma d’Ebre (diòcesi de Tortosa) el 
8 de setembre de 1926. Va entrar al noviciat el 29 d’octubre 1958; va fer la 
professió simple el 30 d’octubre 1959, i la solemne el 15 d’agost de 1964. Va 
treballar a la sastreria del Monestir, des d’on va renovar els patrons de l’hàbit 
monàstic benedictí i va crear les túniques per als concelebrants. 

“Va voler emprendre una nova vida quan va entrar al monestir perquè la vocació 
monàstica li va significar un redescobriment personal i fort de la fe cristiana a més 
de trenta anys, una edat una mica avançada per entrar al monestir, segons els 
costums d’aquell moment.  

Veure tota la notícia 

https://abadiamontserrat.cat/defuncio-marti-sas-masip/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-monjo-marti-sas-sastre-montserrat
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EL BISBE AUXILIAR DE BARCELONA JAVIER 
VILANOVA VISITA L’ESCOLA CINTRA 

 

ESGLÉSIA BARCELONA | 4 de maig, 2022 

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons Javier Vilanova, ha fet una visita pastoral 
recentment a l’Escola Cintra. La trobada s’ha concertat en el marc de les visites 
programades amb les diferents entitats aixoplugades pel Secretariat de la pastoral 
amb marginats de l’arxidiòcesi. 

El bisbe Vilanova va assistir acompanyat del sacerdot franciscà Mn. Josep Ribalta a 
l’Escola Cintra, un projecte intercongregacional, motivat i dut a terme amb el suport 
de diferents congregacions. A l’arribada els van rebre el president de l’Associació 
Cintra, el claretià Josep Sanromà, dues membres de l’Equip Directiu, la germana 
vedruna Imma Bonada i Lourdes Minguella. 

Visita al centre educatiu 

En un primer moment, es va fer un intercanvi d’impressions sobre el context dels 
joves i els responsables de l’Escola van explicar al bisbe Vilanova l’evolució del 
centre educatiu en marxa ja des de fa 26 anys. Tal com van detallar al bisbe, és un 
projecte que va sorgir per «donar resposta a unes mancances educatives que es 
detectaven als barris del districte de Ciutat Vella, amb la voluntat de recuperar els 
adolescents de l’absentisme escolar i possibilitar una bona experiència positiva, 
tant en l’àmbit escolar com en l’àmbit personal». 

https://escolacintra.cat/
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Cintra és un terme usat en arquitectura i enginyeria; es tracta de l’armadura que 
sosté un arc fins que es posa la pedra central. L’escola Cintra vol ser, doncs, 
aquesta armadura que ajudi a consolidar “l’arc” interior de la identitat de cada 
alumne, perquè no es tracta de construir res nou sinó de recuperar el que ja habita 
en l’interior de cada adolescent. 

Es va focalitzar sobretot en la importància d’aquestes iniciatives i com arribar als 
joves en aquesta situació tan desestructurada i establir un tracte proper amb les 
famílies. En aquest sentit, el bisbe va agrair la presència d’aquestes entitats que, tal 
com demana el Papa Francesc, van a la «societat de les perifèries» i lluiten establir 
igualtat de condicions entre uns i altres. «Tant de bo a la diòcesi hi hagués més 
espais com aquests que ofereixen una atenció personalitzada i un tracte proper 
amb les famílies», va dir el bisbe. 

Durant la visita – en tot moment propera i distesa – a més del col·loqui, van fer un 
itinerari per les diferents instal·lacions i aules. Entre aquestes van coincidir també 
amb els directors generals d’Escola Pia, Toni Morgall, i de Vedruna Educació, Josep 
Closa també implicats en el projecte. 
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LA FUNDACIÓ SERRA-SCHÖNTHAL DE LES 
OBLATES, S’UNEIX A L’ALIANÇA GLOBAL 
CONTRA EL TRÀFIC DE DONES 

 

OBLATES | 29 d’abril, 2022 

Anunciem que la Fundació Serra-Schönthal ha estat acceptada per a formar part 
de l’Aliança Global contra el Tràfic de Dones (GAATW) , plataforma internacional 
amb més de 80 organitzacions no governamentals d’Àfrica, Àsia, Europa, ALC i 
Amèrica del Nord. 

La Secretaria Internacional de la GAATW té la seva seu a Bangkok, Tailàndia, i 
coordina les activitats de l’Aliança, recopila i difon informació i advoca en nom de 
l’Aliança a nivell regional i internacional. Les organitzacions membres inclouen 
organitzacions de drets dels migrants; organitzacions contra la tracta; grups 
autoorganizats de treballadors migrants, treballadors domèstics, supervivents del 
tràfic i dones en situació de prostitució; organitzacions de drets humans i drets de 
la dona; i proveïdors de serveis directes. 

L’objectiu és poder contribuir a través de l’intercanvi d’informació, participació en 
seminaris i/o possibles col·laboracions en estudis per a aconseguir canvis en els 
sistemes i estructures polítiques, econòmiques, socials i legals que contribueixen a 
la persistència del tràfic de persones i altres violacions dels drets humans.  

Un pas més per a totes 

https://www.fundacionserraschonthal.org/
https://www.gaatw.org/
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JOAN FERRERO MORA EMET LA SEVA 
PROFESSIÓ COM A COMPROMÍS DEFINITIU 
EN LA FAMÍLIA DOMINICA 

 

DOMINICS |29 d’abril, 2022 

Els dies 25 a 27 d’abril, ha tingut lloc la primera Trobada anual de la Fraternitat 
Sacerdotal de Sant Domènec a la casa de les HH. de l’Amor de Déu, al barri de Les 
Roses (Districte San Blas-Canillejas, Madrid). Van participar nou membres de la 
Fraternitat, a més del Prior Provincial i el Promotor de la Fraternitat. Diversos no 
van poder assistir-hi per raons de malaltia, familiars o altres. 

Un moment especial de la trobada va ser l’eucaristia del dia 26. En plena festa de 
Sant Isidor,  després d’haver complert els requisits previstos a la Regla de la 
Fraternitat Sacerdotal de Santo Domingo, el germà català Joan Ferrero Mora, de la 
Diòcesi de Terrassa, va emetre la seva professió com a compromís definitiu a la 
Fraternitat i incorporant-se així plenament a la Família Dominicana. 

Durant aquests dies es va revisar i  avaluar la marxa de la Fraternitat, dialogar 
sobre la seva dinàmica i funcionament, i altres temes, tot això en un bon clima de 
confiança, respecte i fraternitat. En concloure la trobada, la valoració dels 
assistents va ser molt positiva en conjunt. 

 



12 de maig, 2022 
HOREB 

576 
 

 

22 

 

BOSCO GLOBAL ORGANITZA LA TERCERA 
EDICIÓ DE LA CURSA PER LA  

 

SALESIANS | 29 d’abril, 2022 

Bosco Global organitza la 3a Cursa per la Solidaritat Global, una iniciativa amb 
què pretén sensibilitzar i mobilitzar “amb esperança” les Cases Salesianes de la 
Inspectoria Maria Auxiliadora. La recaptació obtinguda anirà destinada als 
projectes de desenvolupament i d’emergència de l’ONGD salesiana. 
 
La tercera edició d’aquesta carrera solidària començarà el proper diumenge 1 de 
maig, i es podrà realitzar durant tot el mes de maig. Per participar-hi cal inscriure’s 
a la web de cursa.boscoglobal.org on estan disponibles les diferents modalitats 
d’inscripció i, per a totes aquelles persones que no puguin córrer, estarà disponible 
el dorsal zero. 

Aquest any s’incorpora una modalitat nova d’ inscripció per a centres 
educatius (escoles, plataformes socials, centres juvenils, etc) per facilitar la 
participació entre els més joves i la comunitat educativa. Per motivar i dinamitzar la 
participació a la cursa està disponible un material de sensibilització amb materials 
per a diferents edats. 

Finalment, també hi ha obert un concurs fotogràfic durant els dies de la cursa, en 
què es premiarà la foto més creativa que es comparteixi amb el 
hashtag #MouteAmbEsperança, i que podrà guanyar un lot solidari. 

https://boscoglobal.org/ca/cursa/
https://boscoglobal.org/ca/inscripcions-per-a-centres-educatius/
https://boscoglobal.org/ca/inscripcions-per-a-centres-educatius/
https://boscoglobal.org/ca/materials-cursasolidaria/
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La carrera, una manera de colaborar con los proyectos de desarrollo y de 
emergencia en Ucrania 

Los fondos de la 3ª Carrera por la Solidaridad Global irán destinados a los 
proyectos de cooperación al desarrollo que promovemos en los países 
empobrecidos, así como en materia de educación para el desarrollo y voluntariado. 

Este año, además, también se destinarán parte de los fondos al 
proyecto «Atención a las víctimas de la guerra en Ucrania», en el que la 
Inspectoría María Auxiliadora y Bosco Global están contribuyendo para dar 
alojamiento y cobertura de las necesidades básicas para 42 personas (mujeres y 
menores) en la casa salesiana de Swobnica, en Polonia. 

Más información de la carrera: 

Sitio web:  carrera.boscoglobal.org 

Correo electrónico: info@boscoglobal.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carrera.boscoglobal.org/
mailto:info@boscoglobal.org
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LA LLIBRERIA CLARET ES TRASLLADA AL 
BARRI DE GRÀCIA DE BARCELONA 

 
CLARETIANS | 28 d’abril, 2022  

La Llibreria i l’Editorial Claret es traslladaran els pròxims mesos al barri de Gràcia 
de Barcelona, com una mesura per adaptar-se al nou context editorial. Les dues 
institucions, dels Missioners Claretians, mantindran la seva activitat i comptaran 
amb tots els treballadors i treballadores actuals, indispensables per desenvolupar 
la nova etapa i els nous projectes. Es traslladarà del carrer de Roger de Llúria al 
carrer Sicília cantonada Travessera de Gràcia, i l’Editorial se situarà en espais de la 
Cúria dels claretians al carrer Nàpols.  

El nou trasllat portarà, doncs, l’activitat i les instal·lacions al voltant del nucli claretià 
de Gràcia, ben conegut per l’Escola i l’Esportiu Claret i pel Santuari-Parròquia del 
Cor de Maria. 

Coincidint amb aquest canvi d’ubicació, Claret reforçarà la seva botiga online. 
D’aquesta manera es manté la missió pastoral i evangelitzadora, i de servei i suport 
a l’església de Catalunya.  

Amb la voluntat de continuar sent referent al nostre país, la llibreria i l’editorial 
mantindran l’oferta de títols actuals, en especial, de temàtica religiosa, 
humanística,… i de literatura infantil. 
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Els Missioners Claretians sempre han mostrat una sensibilitat especial cap a 
l’apostolat de l’Editorial i la Llibreria Claret, seguint l’estímul del seu fundador, sant 
Antoni Maria Claret. Hereus espirituals de l’impuls i trajectòria del P. Claret en la 
inquietud per la difusió i publicació religiosa, al llarg d’anys d’història han anat 
cercant la millor adaptació pastoral i formes d’estructurar-se, des de la creació el 
1927 de la Tipografia ClaretEditorial, per respondre a la seva missió. 
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EXPERIÈNCIA SINODAL EN LA VIDA 
RELIGIOSA: CENTRE DE L’ASSEMBLEA 
PLENÀRIA UISG 

 

VATICAN NEWS | 26 d’abril, 2022 

“En viatge cap al Camí Sinodal a partir de la nostra vulnerabilitat”: és l’eslògan de 
la XXII Assemblea de la Unió Internacional de Superiores Generals 
(UISG) prevista a Roma del 2 al 6 de maig. Els temes que abordaran les dones 
consagrades s’il·lustraran el divendres en una conferència de premsa al Vaticà. 

Al voltant de 700 religioses, de 71 nacionalitats diferents, es reuniran en la 22a 
Assemblea Plenària de la Unió Internacional de Superiores Generals (UISG) que se 
celebrarà a Roma del 2 al 6 de maig. Sobre el tema “Abraçar la vulnerabilitat en el 
camí sinodal”, 520 superiores generals es reuniran de manera presencial a l’Hotel 
Ergife. El tema de la sinodalitat estarà en el centre dels treballs, animats per més de 
10 relators i relatores, a través de 5 paraules clau temàtiques: vulnerabilitat, procés 
sinodal, vida religiosa i sinodalitat, perifèries, crides a la transformació.  

L’acte serà presentat el divendres a les 12 hores en l’Oficina de Premsa de la Santa 
Seu per la germana Jolanta Kafka, presidenta de la UISG, la germana Patricia 
Murray, secretària executiva, la germana Franca Zonta, superiora general de les 
Germanes Marianistes i la germana Roxanne Schares, superiora general de les 
Germanes Educadores de Notre Dame. 
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Un espai privilegiat per a l’escolta i la recerca 

Hi ha moltes maneres de fer visible la sinodalidad: la nostra assemblea, amb els 
seus continguts i mètodes, és una experiència de sinodalitat en la vida religiosa 
femenina”, va explicar la presidenta de la UISG sobre els temes de l’assemblea 
plenària, “esperem realment viure un espai privilegiat d’escolta, de recerca comuna 
amb l’Esperit Sant”. Analitzarem com estem contribuint al procés sinodal de 
l’Església”, afegeix, “com podem fomentar l’escolta profunda en un estil sinodal i 
com entrar en una dinàmica de discerniment comú com a Església, reconeixent la 
vulnerabilitat com una característica típicament humana”. 

Els números de la Unió Internacional de Superiores Generals 

Des de 1965, la UISG ha estat un punt de trobada perquè les Superiores Generals 
es reuneixin i creïn ponts i xarxes, amb la finalitat de crear noves estratègies i 
sinergies que permetin als religiosos comunicar-se més enllà de les distàncies 
geogràfiques i de les diferències lingüístiques i culturals, per a estar en comunió.  

L’organisme compta amb més de 1900 Superiores amb cases generals que estan 
distribuïdes en 97 països del món; concretament 25 països d’Europa, amb 1046 
superiores; 16 països d’Àsia, amb 184 superiores; 30 països d’Amèrica, amb 479 
superiores; 22 països d’Àfrica, amb 166 superiores; 4 països d’Oceania, amb 28 
superiores. En el Ple el continent més representat serà Europa; d’Àfrica el país més 
representat serà la República Democràtica del Congo; a Àsia, l’Índia; a Amèrica del 
Nord, els Estats Units; a Amèrica Central i del Sud, Mèxic i el Brasil. 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 
 

  
 “Les monges no vivim en un món paral·lel” 

 
TV3/ TN COMARQUES | 20 ‘abril, 2021  

Natàlia Aldana fa tres anys que viu a Roma, tot i que, de tant en tant, ve de visita al 
convent de Sant Benet de Montserrat, casa seva. Va entrar al monestir de les 
benedictines de Saragossa, on va néixer, als 18 anys i l’any 2000 va venir a 
Montserrat, on, el 2002, va fer la professió solemne. Fa poc, es va llicenciar en 
litúrgia al Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma i, ara, està fent el 
doctorat. “La cultura italiana per a mi és molt propera i, a més, Sant Anselm és la 
casa dels benedictins. Per tant, Roma és el lloc ideal per a mi per fer aquests 
estudis”, explica. 

On viu a Roma? 

Estic acollida a la casa general d’una congregació de monges, Santa Giovanna 
Antida, que és molt a prop de Sant Anselm, en ple centre. 

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-casa-de-les-franciscanes-de-la-garriga-ja-acull-48-refugiats-ducraina/


12 de maig, 2022 
HOREB 

576 
 

 

29 

 

Com es viu a Roma? 

M’hi sento molt bé, potser perquè el fet de ser mediterranis és un eix molt potent. 
El fet de viure en aquesta casa general, on hi ha gent de tantes cultures diverses, i 
la diversitat que també em trobo a classe, on som alumnes de cultures i 
nacionalitats diferents, ha estat un enriquiment enorme per a mi. Ha estat poder-
me obrir a les diferents maneres de veure la vida, l’Església i la societat, però 
sabent que a tots ens uneix una mateixa fe. 

En arribar, què li va impactar més? 

Abans de la pandèmia, em van impactar molt les grans celebracions a la plaça de 
Sant Pere de Vaticà, el dia de Sant Pere, per exemple, o les beatificacions. Roma 
m’ha donat una visió de la universalitat de l’Església, cosa molt bona, perquè, a 
vegades, tendim a quedar-nos només amb el que hi ha a casa nostra. Veure que 
dintre de la teva fe hi ha diversitat de colors de pell, de roba, de maneres de vestir, 
de maneres de celebrar… impressiona. 

A Roma, hi viuen més monjos de Montserrat? 

Sí, el pare Jordi-Agustí Piqué, que és el president del Pontifici Institut Litúrgic de 
Roma i consultor de la Congregació de les Causes dels Sants, i el pare Sanromà, 
que treballa a la casa general dels benedictins. I també hi ha un altre monjo, Jordi 
Puigdevall, que està estudiant litúrgia, a primer curs. Són la meva petita família a 
Roma. Ens veiem si hi ha una festa, em conviden a dinar amb ells i han estat al meu 
costat en moments importants, com quan vaig haver de defensar la tesina. 

Vostè va venir a Sant Benet des de Saragossa? 

Sí, vaig entrar al monestir benedictí de la meva ciutat natal quan tenia 18 anys. 
Havia aprovat la selectivitat i tenia plaça per estudiar infermeria, però tenia clar que 
volia dedicar la meva vida a Déu. Per tant, vaig haver de triar: o infermeria o el 
monestir. I vaig triar el monestir. Però, un cop a Sant Benet, em vaig fer càrrec de la 
infermeria, perquè era una cosa que m’agradava. L’any 2003, el monestir va creure 
que, ja que m’agradava tant la infermeria, calia que em formés, i vaig anar a 
Barcelona tres anys a estudiar infermeria a l’Escola Universitària de Sant Joan de 
Déu, a Esplugues. I allà vaig fer la carrera. 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA  

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2133668-les-monges-no-vivim-en-un-mon-paral-lel.html
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Els franciscans deixaran la ciutat passat 
l’estiu després de 805 anys 

 
La Mañana · Xavier Nadal Solà i Tony Alcántara López | 29 de març, 2021  

La comunitat franciscana deixarà la ciutat passat l’estiu i tancarà el Santuari de 
Sant Antoni de Pàdua, que es troba al carrer Vila Antònia, 12 de Lleida, per manca 
de frares pel descens de vocacions. L’església es quedarà sense culte. 

El govern de la Província Franciscana de la Immaculada Concepció (orde de frares 
menors) ha decidit tancar del tot el Santuari de Sant Antoni de Pàdua eliminant 
tota la seva presència a Catalunya, fora de la província de Barcelona. 

El pare franciscà Joaquim Recasens va comunicar que el pròxim 13 de juny se 
celebrarà a Lleida la festa de Sant Antoni de Pàdua, amb l’eucaristia de comiat de 
l’orde a la ciutat de Lleida. Recasens va explicar que “en l’actualitat hi ha només 
quatre membres de la comunitat vivint al convent, quan anys anteriors s’havia 
arribat a aplegar fins a una desena de frares”. “No hi ha gent per manca de 
vocacions, fet que obliga a tancar el Santuari de Sant Antoni de Pàdua, una 
situació que es repeteix a altres poblacions de l’Estat, ja que es tancaran cinc 
convents més”.   

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

https://www.lamanyana.cat/els-franciscans-deixaran-la-ciutat-passat-lestiu-despres-de-805-anys/
https://www.lamanyana.cat/els-franciscans-deixaran-la-ciutat-passat-lestiu-despres-de-805-anys/
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🗓🗓 ACTES AMB L’URC 

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?... 

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 

▶ MIRA EL VIDEO PRESENTACIÓ!  

 

 
 

EDUARD PINI 

ESCOLAPI 

 

 

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/1FAIpQLSfjl5TWRoP40dUG90U9-z-e2IBpmu7lduFLxA20V8O068oG4g/viewform
https://fb.watch/cXsZm7lDUM/
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | Març, 2022  

Dates: 18 al 24 de juliol de 2022, dl.-dg. -------   EXHAURIT! 
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 



12 de maig, 2022 
HOREB 

576 
 

 

33 

 

 

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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📰📰 RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ INICIAL 

 

JUNY 2022 

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

13 dl-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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💻💻 VOLS MÉS INFORMACIÓ? 

Informa’t  a les xarxes socials de la Unió de 
Religiosos de Catalunya  

 

 
@ReligiososCat 

 
@ReligiososCat 

 
Unió de Religiosos de Catalunya 

https://twitter.com/ReligiososCat
https://www.facebook.com/ReligiososCat
https://www.youtube.com/channel/UCz9DuGlswqHtI3FWnWQ3R0w
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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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