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L‟ESPERIT EM VA 
ENVIAR ALS MÉS 
VULNERABLES 
M. VICTÒRIA MOLINS| Santa Teresa de Jesús 

Potser perquè el meu fundador, català, de 
Vinebre, ens va inspirar a les teresianes una 
vinculació especial a l‟Esperit Sant, una cosa 
no molt habitual quan era jove, malgrat que a 
Catalunya potser si. 

Va ser un dia de la Pentecosta a la dècada 
dels 60, quan, després d‟una etapa de 
dificultat en la meva vocació, vaig rebre una 
gràcia especial, a la qual m‟atreveixo a donar-
li el nom de “mística”, perquè realment no es 
dona des de cap esforç humà. Estàvem 
entonant la bellíssima seqüència d‟aquell dia: 
“Veni sancte Spíritu...” En arribar a la frase 
“dulcis hostes ànima”, vaig restar trasbalsada 
sense poder continuar el cant.  

Aquell moment va guiar després molts altres 
moments de la meva vocació i de les meves 
decisions.  

Durant un período llarg la meva vida va 
transcórrer en el mon acadèmic dels nostres 
col·legis i vaig ser molt feliç en l‟ensenyament 
de Filosofia i Literatura.  

Amb el temps la meva pregària em portava 
sovint a pensar en els més desfavorits i, vaig 
intentar diferents maneres d‟apropar-m‟hi, 
però sempre amb els meus alumnes. 

Durant uns quants estius vaig anar a diferents 
paisos de Àfrica i Llatinoamèrica que em van 
impressionar per la seva pobresa i per la 
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desigualtat que cada vegada constatava més 
en els diferents llocs que coneixia. 

Va ser després d‟un viatge a Nicaragua,  que 
vaig sentir una crida especial, relacionada, 
precisament, amb aquella de la primera 
joventut. 

 La meva relació amb Déu i, en especial, amb 
Jesús, tenia una tendència a cercar aquella 
plenitud de goig “sensible” que havia 
experimentat sense cercar-ho. Sabia que era 
cosa de l‟Esperit, que el regala quan vol i a qui 
vol. Però +potser egoistament- la buscava en 
la pregaria.  

Un bon dia, precisament en la pregària del 
matí vaig sentir una crida especial que, sens 
dubte atribueixo a l‟Esperit Sant, perquè és 
l‟Esperit de Jesús ressuscitat que actua ara en 
nosaltres. Era temps pasqual, la lectura de 
l‟Evangeli d‟aquells dies repetia tant als 
deixebles com a Maria Magdalena aquella 
frase: “aneu a Galilea i allà em trobareu”.  

De cop i volta l‟Esperit em va transportar +
com dirien en el seu llenguatge ingenu els 
apòstols- als llocs en els que havia conegut 
els mes vulnerables. I vaig sentir clarament, la 
crida a un canvi de vida, si la obediència als 
meus superiors  em confirmava ser voluntat 
de Déu. La “mística” de la intimitat de la 
pregària, amb la “mística del carrer”... 

Vaig començar una etapa de discerniment 
amb el desig de poder arribar com aquells 
primers cristians a poder dir amb veritat: “hem 
decidit entre l‟Esperit Sant i nosaltres”... 

Aquesta etapa de discerniment va acabar 
amb uns Exercicis Espirituals de Sant Ignasi 
complerts, es a dir, d‟un mes, a Pedreña. La 
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seguretat que vaig experimentar que era 
voluntat de Déu i inspiració de l‟Esperit va ser 
confirmada per l‟obediència.  

La meva vida va canviar radicalment. La 
petita comunitat de teresianes que vaig 
formar amb tres germanes més al Raval, va 
ser el inici d‟un lliurament a aquells que mai 
hagués pogut imaginar en la seva 
vulnerabilitat: les víctimes de la drogoaddicció 
i de la Sida, que en aquella dècada dels 90 
van ser els meus primers acollits.  

Des d‟aleshores, no tinc cap dubte que he 
estat guiada per l‟Esperit  a través de tots els 
canvis que s‟han donat i que m‟han dut a la 
“itinerància”, tot llegint els “signes dels temps” 
fins a arribar al moment actual . Ara, a 
l‟Hospital de Campanya de Santa Anna, he 
trobat el lloc on l‟Esperit parla diàriament, 
inspirant, donant-nos força, estimulant el 
nostre amor i creant unitat en la diversitat.  
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MATERIALS I ACTES AMB MOTIU DE LA 
JORNADA PRO ORANTIBUS 

 

CEE | 6 de juny, 2022 

«La vida contemplativa: llums en el camí sinodal», és el lema d‟aquest any de 
la Jornada Pro Orantibus, que l‟Església celebra en la solemnitat de la Santíssima 
Trinidad, el pròxim 12 de juny. 

La Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada, a més d‟editar els materials per a 
aquesta campanya, ha organitzat diferents actes per a visibilitzar la vida 
contemplativa. 

Actes organitzats 
Cartells en castellà, català i basc 
Altres materials de la Jornada 
Quin és el missatge dels bisbes? 

Actes organitzats amb motiu de la Jornada Pro Orantibus 

El divendres, 10 de juny, a les 16.30 hores, donarà principi un col·loqui online en 
el qual participaran Sor Mª Nieves Ruiz, clarissa; Fr. José Luis Galiana, cistercenc; 
i la germana Elsa Campa, carmelita descalça. Actuarà com a moderadora Irene 
Pozo, periodista de COPE i TRECE. 

El diumenge 12 se celebrarà l‟Eucaristia, a les 12.00 hores, des del Monestir de la 
Trapa, a Palència. Es podrà seguir a través de TRECE. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2022/#2-carteles
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2022/#3-otrosmateriales
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2022/
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Aquest mateix dia, de les 18.00 a les 19.00 hores, s‟ha organitzat un temps 
d‟adoració per la pau des del Monestir de les clarisses, també a Palència, amb el 
lema, «Adorem al Déu de la Vida i de la Pau» 

Quin és el missatge dels bisbes? 

Els bisbes de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada, organitzadora 
d‟aquesta Jornada, destaquen els pilars bàsics de la vida contemplativa -l‟escolta, 
la conversió, la comunió+ aquells que ho han deixat tot per a contemplar al Senyor 
es converteixen en testimonis de la Llum i poden oferir al Poble de Déu la seva 
«misteriosa fecunditat» en clau de creixement sinodal. 

A més, miren amb agraïment i amb esperança als germans i germanes 
contemplatius, demanant que el Senyor els guardi i els faci brillar entre nosaltres. I, 
destaquen, que ells, amb el seu testimoniatge, empenyen a tota l‟Església a 
eixamplar l‟espai de la seva tenda i a sortir en peregrinació. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
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EL DOCUMENTAL 'EL CAMÍ IGNASIÀ' 
S‟ESTRENA A LA FILMOTECA VATICANA 

 

CEE | 6 de juny, 2022 

El Camí Ignasià és un documental, produït per Animaset i dirigit per Jordi Roigé, 
que  es presentarà a la Filmoteca Vaticana dimarts vinent, es podrà veure a la 
Casa del  Cinema de Roma el 15 de juny a les 18 hores, i posteriorment 
s‟estrenarà als cinemes  aquest estiu.  

La pel·lícula permet experimentar, com un pelegrí més, la bellesa visual i espiritual 
de l‟itinerari  que va recórrer Ignasi de Loiola des d‟Azpeitia fins a Manresa l‟any 
1522. Enguany es compleixen  500 anys d‟aquesta efemèride que Manresa celebra 
amb un conjunt d‟activitats. 

“Transmetre l‟experiència que significa recórrer el Camí Ignasià, aquest ha estat el 
nostre  objectiu”, segons exposa Jordi Roigé. “Els pelegrins, el context i la bellesa 
del paisatge ens ho  han posat fàcil, ara esperem que molta gent se senti moguda a 
voler conèixer en persona  aquesta meravella”, ha reblat. 



9 de juny, 2022 
HOREB 

578 
 

 

8 

 

Testimonis de pelegrinatge 

A través de les vivències de quatre pelegrins i un guia, les imatges del documental 
conviden a  gaudir de l‟arquitectura, els monuments, els paisatges, la fauna i flora, 
la gastronomia, la cultura  i la gent dels espais que conformen del Camí Ignasià. 

En aquesta peregrinació de 650 km, els pelegrins travessen Euskadi, La Rioja, 
Navarra, Aragó i  Catalunya, mentre es troben i interactuen amb la gent, tasten els 
menjars típics de la  gastronomia local o contemplen els monuments i la bellesa 
paisatgística que els envolta. 

Mbassa Niang, Iñigo Medinilla, Iñaki Sánchez i Marta Burguet són els pelegrins del 
documental,  persones de cultures, regions i religions diverses. El guia del grup és 
el jesuïta Josep Lluís Iriberri,  director de l‟Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, que 
durant anys ha acompanyat pelegrins  d‟arreu del món. 

El documental està produït per Animaset i compta amb la col·laboració dels 
Jesuïtes, la  Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de Lleida, Turisme de 
La Rioja i l’Ajuntament  de Manresa. 

Animaset és una productora audiovisual catalana que els darrers anys ha fet altres 
rodatges com  El Metralla, La Sagrada Família. La Bíblia en Pedra, Església 
Confi(n)ada o Un convent al  descobert. 
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LA CONFER HA CELEBRAT LA SEVA XXVIII 
ASSEMBLEA GENERAL 

 

CONFER| 27 de maig, 2022 

Els dies 24, 25 i 26 de maig hem celebrat la XXVIII Assemblea General de la 
CONFER sota el lema “Corrientes de Sinodalidad””. 

En ella els Superiors/es Majors membres de la CONFER han escollit a Aniuska 
Coromoto Aponte, HFI i Mª Rosario Ten Soriano, FMA, com a noves vocals per al 
Consell General de la CONFER. 
En aquests dies hem avivat el nostre desig i la nostra necessitat. La de ser junts 
Església que beu de la mateixa Font i camina per els múltiples camins de la unitat 
en la diversitat. Festegem un camí, des del taller del terrissaire a la Font. Beure 
junts per a deixar després, que la nostra aigua corri i faci germinar. 

Per a ajudar-nos en aquest procés de discerniment i aprofundiment en el camí 
sinodal, hem comptat amb la Cristina Inogés-Sanz i amb la Mª Luisa Berzosa, FI, 
persones pròximes al treball sinodal, fins i tot des de dins del propi camí sinodal 
emprès per l‟Església; s‟ha unit al treball de preparació Fernando Cordero, SSCC, 
que no ha estat presencialment amb nosaltres, però ja li agraïm per endavant la 
seva col·laboració i aportació al treball conjunt amb la Cristina i amb la Mª Luisa. 

L‟obertura de l‟Assemblea va tenir lloc el dia 24 a les 10.30 hores a càrrec del 
President de la CEVC, Monsenyor Luis Ángel de las Heras, Jesús Díaz Sariego, OP, 
President de la CONFER, Lourdes Perramón, OSR, Vicepresidenta de la CONFER i 
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del Nunci Apostòlic, Monsenyor Bernardito Auza que va enviar un missatge de 
vídeo. 

En un discurs pronunciat entorn de 200 Superiors Generals i Provincials, el 
President de la CONFER i la Vicepresidenta han expressat que “ens sentim 
Església, caminant junts, construint junts el desig de Déu de ser família unida, on 
cadascun/a des de la vocació rebuda, desplega tot el seu potencial per a sentir-se 
protagonista i constructor de l‟Església de Jesús: una Església que vol ser fraterna, 
àmplia, inclusiva, on càpiguen tots i on podem dir la millor paraula que ens brolla 
des de l‟interior de les nostres persones. Com a testimonis gojosos del ressuscitat 
que som, no perdem de vista el nostre compromís amb els més vulnerables de la 
societat.” 

El Bisbe de Lleó, Monsenyor Luis Ángel de las Heras per la seva part ha ressaltat 
que “tots ens trobem, encara que des de diferents carismes i ministeris, en la 
mateixa i única «missió evangelitzadora» de l‟Església, la nostra raó de ser. La vida 
consagrada «no és una realitat aïllada i marginal [sinó que] està en el cor mateix de 
l‟Església com a element decisiu per a la seva missió»”. 

El Nunci Apostòlic Bernardito Auza ha celebrat que “dins d‟aquesta etapa 
presinodal que us dirigia el Papa en l‟última jornada podeu llegir i deduir els camins 
de la comunió, de la participació i de la missió en les claus i interrogants que aquí el 
Papa us planteja per a oferir la vostra preciosa ajuda, col·laboració i aportació al 
procés sinodal. Enguany s‟ha pogut celebrar aquesta assemblea, la qual cosa al seu 
judici és un signe que de manera progressiva es van superant els efectes de la 
pandèmia.” 

Durant aquesta trobada s‟han aprovat la Memòria d‟Activitats de la CONFER, la 
Memòria Econòmica del 2021 i el Pressupost de l‟any 2023. 

També en la XXVIII Assemblea General s‟ha aprovat una actualització del Protocol 
de Protecció i Actuació en casos d‟abusos sexuals a menors i adults vulnerables, 
ajudats per Comillas i el Gabinet Jurídic de la CONFER. Des de la CONFER seguim 
obstinats a proporcionar l‟ajuda que sigui necessària a les Congregacions per a 
ajudar en aquest dolorós procés, amb la finalitat que puguin tenir més garanties a 
l‟hora de saber abordar aquesta problemàtica i respondre millor a les necessitats 
de les víctimes. 

Aquest dijous dia 26 ha tingut lloc el discurs de Clausura del President de la 
CONFER Jesús Díaz Sariego, OP titulat `Atalaiant Horitzons´. 

En paraules de Jesús Díaz Sariego, OP: “„Alguna cosa en CONFER està fluint‟. Hi ha 
inquietud, circularitat, sinodalitat, sororitat, fraternitat. Alguna cosa està emergint. 
Això sí, pretenem que aquest moviment vagi en alguna direcció. Durant aquestes 
Jornades hem buscat entre totes i tots destriar una llum que ens il·lumini el camí. 
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Després d‟escoltar-nos procurem ara que aquesta Assemblea marqui alguna 
direcció. Alguns criteris que ens ajudin a avançar.” 

La XXVIII Assemblea General de la CONFER ha finalitzat amb una Eucaristia que 
ha presidit el President de la CEVC, Monsenyor Luis Ángel de las Heras. 

Aquestes trobades han tingut lloc a l‟Hotel ELBA Madrid situat al carrer Alcalá 
núm. 476. 

Podeu visionar en el nostre canal de Youtube la jornada completa del dimarts 24 
de maig, el treballat el dimecres 25 fins a les 14.00 h i el discurs de Clausura del 
President i l‟Eucaristia del dijous 26. 
En el següent enllaç podeu descarregar les fotografies de la trobada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg?view_as=subscriber
https://collect.wetransfer.com/board/sh1iw0iuaaxnrxxfc20220524174721
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DARRER CAPÍTOL PROVINCIAL COM A 
PROVÍNCIA D'ESPANYA 

 

COMPANYIA DE MARIA | 7 de juny, 2022 

Coincidint amb el Centenari de la Unió de totes les Cases de la Companyia sota un 
únic Govern General, i la celebració a Roma del XVIII Capítol General, hem celebrat 
els dies 21 al 25 de maig, a la Casa Provincial de Madrid, la segona etapa del tercer 
i últim Capítol Provincial com a Província d'Espanya. 

El procés de reflexió iniciat el novembre de 2021 culminarà el proper 31 de juliol 
amb l'erecció de la nova Província de la Mediterrània que comprendrà les 
Províncies actuals d'Espanya i Europa. A Madrid hi haurà la seu. 

Per a les religioses que formem part de la Província, no és un mer reordenament 
funcional, sinó una experiència espiritual que ens impulsa a renovar el nostre 
seguiment de Jesús encoratjant el servei més gran al Regne. Les paraules de Joana 
de Lestonnac “uniu les vostres forces” ressonen de manera especial en aquest 
moment de la nostra història. 
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Mediterrània és un nom que evoca encreuament de cultures i nexe d'unió entre 
Àfrica, Àsia i Europa. En el nostre cas, expressa també el desig de continuar 
construint Companyia Universal. 

Aportant el tarannà de sinodalitat que desitgem avui com a Església, hem treballat 
les línies força que serviran de base per definir els objectius del Projecte de Missió 
de la nova Província, així com les “Estructures de Govern i Lleres de Participació”. 

Nélida Andrés, Superiora Provincial, a l'Acte de Clausura va agrair el camí 
recorregut al llarg d'aquests 18 anys, anys d'apostes fortes, d'obertura i flexibilitat, 
de goig i dolor en què ens hem sentit acompanyades pel Senyor que ens condueix. 
Un camí que ha comptat amb la feina i l'esforç de totes les persones que som i 
formem part de la Companyia en projectes i obres apostòliques. 

Amb esperança, ens obrim alhora nou en què l'Amor incondicional de Déu ens 
manté en la fidelitat lleial i creativa que ens permetrà afrontar els reptes i 
desafiaments que se'ns presenten. 
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CULTURA JUVENIL A EUROPA AVUI: 
“PENSANT JUNTS” ENTRE CONFERÈNCIES 
DE RELIGIOSOS 

 

CONFER | 6 de juny, 2022 

La “Xarxa d‟Apostolat de les Vocacions” de la UCESM (Unió de Conferències 
Europees de Superiors Majors) ha celebrat una trobada formativa sobre “Cultura 
Juvenil a Europa avui”. 

La trobada es va celebrar el passat 31 de maig, en modalitat online, i van participar 
55 responsables de Pastoral Vocacional d‟uns 20 països, representant a les seves 
Conferències de Religiosos. Va comptar amb dues ponències, a càrrec de Sra. 
Isabelle Jonveaux, sociòloga francesa que treballa a l‟Institut d‟Estudis Religiosos 
de la Universitat de Graz (Àustria); i el P. Roman Groszewski SJ, jesuïta polonès 
que actualment desenvolupa la seva tasca pastoral amb joves a Copenhaguen 
(Dinamarca). Després de les ponències, va haver-hi un temps de diàleg en grups 
lingüístics, i posteriorment un diàleg amb els ponents. 

La trobada es va poder seguir en diverses llengües, amb traducció simultània a 
l‟anglès, italià i francès. Per part de la CONFER, van participar 3 membres de 
l‟Equip de Reflexió de l‟Àrea de PJV, alguns dels quals estan en el grup coordinador 
d‟aquesta Xarxa europea, juntament amb altres 6 delegades de Congregacions. 

Amb aquesta trobada es posa fi als passos donats durant aquest curs en aquesta 
“Xarxa d‟Apostolat de les Vocacions”, en què s‟ha consolidat un grup coordinador, i 
on s‟estan atalaiant possibilitats de col·laboració amb la “Comissió per a les 
Vocacions” del Consell de Conferències Episcopals d‟Europa 

https://www.ccee.eu/areas-of-work/vocazioni/?lang=en
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EL P. LEONCIO OSVALDO VIVAR, ESCOLLIT 
MESTRE GENERAL DELS MERCEDARIS 

USG | 6 de juny, 2022 

En la sessió número 7 del XVII Capítol 
General de l‟Orde de la Benaurada Mare de 
Déu de la Mercè després de la Restauració, 
legítimament celebrada a Roma, el dia 6 de 
maig de 2022, degudament comptats i 
examinats els vots de tots els vocals, la 
major part del Capítol va convenir a escollir 
per a l‟ofici de Maestro General de l‟Orde, 
el Pare Leoncio Osvaldo Vivar Martínez 
(Mèxic) i per a l‟ofici de consellers generals 
als religiosos següents: 

 

P. Damase Masabo 

P. Reginaldo Roberto Luiz 

P. Luis Eduardo Navas Guerrer 

P. Sundar Raj Madalaimuthu 

 

És d‟esmentar que fins al 6 de maig de 
2022, fra Osvaldo exercia com un dels 
quatre consellers generals que van 
acompanyar a fra Juan Carlos Saavedra 
Lucho, qui va concloure el seu període com 
Mestro General. 
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JOSEP ROCA CELEBRA 50 ANYS DE 
PROFESSIÓ: “LES FORMES CANVIEN, PERÒ 
L‟ESPERIT DE JESÚS ENS INDICA EL CAMÍ”  

 
CLARETIANS | 3 de juny, 2022 

Josep Roca i Alsina (Gironella, 19 de juny de 1953) va fer la primera professió el 
20 d‟agost de 1972, ara fa 50 anys. Està de celebració. Missioner claretià, va fer la 
professió perpètua el 8 de desembre de 1977 i l‟ordenació presbiteral el 30 de 
setembre de 1979. Roca ha estat durant molts anys a la missió claretiana de 
Guajarà-Mirim, al Brasil. Actualment resideix a la comunitat dels missioners 
claretians de Gràcia de Barcelona on és el responsable de la comunitat assistencial. 
També és el president de l‟ONG dels missioners claretians de Catalunya, Enllaç 
Solidari. 

Per què es va fer claretià? 

Vaig entrar al seminari sent molt petit, amb 10 anys. Era quelcom normal als anys 
60. En aquell moment tenia alguna idea de qui era el pare Claret i sabia que jo volia 
ser missioner. Això va anar madurant durant els anys de formació amb moments 
més clars i d‟altres de més dubtosos. 

Algun de més destacable? 

Penso en algunes fites una mica més significatives com la decisió d‟anar al noviciat 
un cop acabat el batxillerat i el curs introductori a la universitat; el moment de fer la 
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primera professió o la decisió de fer la professió per sempre. En aquest camí, crec 
que em va influir la lectura de l‟evangeli, les visites que rebíem de claretians que 
treballaven escampats a diverses parts del món i passaven una temporada de 
vacances aquí, o la lectura del que ens començava a arribar de São Félix do 
Araguaia. Allà el grupet de Pere Casaldàliga havia començat el treball missioner 
l‟any 68. I, evidentment, l‟acompanyament dels responsables de formació, reflexió i 
pregària personals. 

Quin aspecte i quines paraules del pare Claret l‟han inspirat més en la seva vida? 

En puc destacar un parell. La identificació de Claret amb el Jesús de l‟evangeli com 
a missioner itinerant amb el grup dels seus deixebles i el seu interès per fer arribar 
l‟evangeli de Jesús a tothom, amb un llenguatge popular, amb el testimoni de vida i 
+en contra del que passava en el seu temps+ sense usar el recurs de la por. 

Com va néixer la missió claretiana a Guajará-Mirim? 

El Capítol o Assemblea dels Claretians de Catalunya de 1983 va acceptar la 
col·laboració demanada pel bisbe de Guajará-Mirim. Des de l‟any anterior hi havia 
un grupet de tres claretians que ja hi cooperaven. 

En què consisteix la missió al Brasil? 

Guajará-Mirim és un bisbat amb una extensió semblant a Portugal, a la regió 
occidental de l‟Amazònia brasilera. En aquell moment el jove bisbe es trobava 
sense cap capellà incardinat al seu bisbat i amb una forta arribada d‟emigrants 
d‟altres regions del Brasil. Per tant, hi havia molt a fer: atendre la població 
tradicional del lloc, acollir els que arribaven d‟altres bandes del Brasil (i també de la 
veïna Bolívia) i ajudar a construir l‟Església local, així com els nous assentaments 
humans que anaven naixent. És el que es continua fent ara que la responsabilitat 
ha passat als claretians del Brasil amb tots els canvis que hi ha hagut en aquests 
quaranta anys. 

Quina tasca concreta hi va dur a terme? 

La tasca de la comunitat claretiana a Guajará-Mirim va ser força variada, tant en 
l‟àmbit religiós com social. El primer que es fa és conèixer el lloc i les persones. Ja 
comptàvem amb petites comunitats de base. En ser pocs, es va fer un bon treball 
d‟equip amb les religioses i amb altres missioners presents a la regió. 

Un treball d‟equip? 
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Es pot esmentar la consolidació de les comunitats de base, l‟ajuda al seminari 
diocesà que aleshores es volia començar, la formació de noves parròquies quan el 
creixement de les comunitats cristianes ho demanava. Potser el més important per 
a mi va ser el treball de formació i acompanyament als nombrosos catequistes. Un 
treball amb dones i homes que presidien les celebracions dominicals, que 
preparaven i administraven el baptisme; que acompanyaven els malalts o que 
coordinaven els anomenats grups de reflexió. També hi va haver classes, potser 
una mica improvisades, als candidats al sacerdoci. I, en la meva darrera etapa, 
destaco l‟acompanyament durant quatre anys al primer grup d‟homes casats que 
van rebre el diaconat el 2010 i que encara fan un magnífic treball a les seves 
parròquies. 

I en el camp social? 

La comunitat claretiana va col·laborar en el tema de l‟habitatge, arribant a crear un 
barri nou a Guajará-Mirim. Hi hagué igualment un compromís molt important en la 
creació de grups d‟ajuda mútua entre els petits agricultors que va arribar a la 
formació d‟associacions. També en el camp dels menors de carrer i dels 
adolescents o joves no escolaritzats, començant amb un lloc d‟acollida que es va 
anar transformant de mica en mica en un centre de formació professional. Sense 
oblidar els grups tradicionals de la regió: els indis i els habitants de la selva, en 
especial els “seringueiros” o recol·lectors del cautxú. 

Quina feinada! 

Tot aquest treball va ser possible perquè, des del 1986, aproximadament, la missió 
va comptar amb voluntaris de llarga durada com joves o algunes parelles que van 
fer un treball excel·lent en tots aquests camps. 

I sobre el projecte d‟apadrinaments? 

Val la pena també recordar el treball fet en l‟anomenada „Pastoral da Criança‟, 
sorgida al Brasil a començaments dels anys 80 per tal de lluitar contra la mortalitat 
infantil. Diverses esglésies s‟hi van bolcar tant amb persones com posant a 
disposició els seus equipaments. D‟aquest treball en va sortir el projecte 
d‟apadrinament d‟infants ara fa uns vint anys. Una parella de cooperants, ella 
infermera i ell agrònom, ens van fer adonar que, a més d‟impedir la mort prematura 
de molts infants, calia proporcionar-los una alimentació adequada. El projecte 
encara està actiu, ajudant a més de dues-centes famílies amb infants en perill de 
malnutrició. 
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Quin record guarda dels anys al Brasil? 

En guardo un record molt bo. De fet, hi he passat una mica més de la meitat de la 
meva vida com a claretià. Vaig ser jo mateix que ho vaig demanar el 1983. El 
provincial d‟aleshores em va dir que ho anés madurant durant el curs; en vàrem 
parlar diverses vegades i vaig anar-hi el setembre del 1984. Vaig tornar a 
demanar-ho després dels sis anys de servei com a prefecte d‟apostolat i em van dir 
que era més necessari que em quedés a Europa. 

També ha estat prefecte d‟Apostolat de Catalunya. Quina és la tasca d‟aquesta 
figura? 

Cada una de les províncies dels missioners claretians té un equip de govern o de 
coordinació, elegit en el Capítol o Assemblea cada sis anys. L‟equip el formen el 
superior provincial i uns quatre consellers o prefectes, cada un dels quals 
s‟encarrega d‟una de les àrees importants (formació, espiritualitat, apostolat, 
economia). Vaig participar en el capítol provincial dels Claretians de Catalunya del 
2010 com a delegat de la comunitat de Guajará-Mirim. Hi vaig venir amb bitllet 
tancat per tornar al Brasil uns quants dies després. I va resultar que m‟havia de 
quedar per haver estat elegit prefecte d‟apostolat. És un servei en què has de 
conèixer, acompanyar, animar i coordinar les activitats que es fan a nivell de 
província: educació, parròquies i esglésies, pastoral juvenil, editorial i comunicació, 
missions, etc. I també acompanyar la coordinació d‟aquestes activitats amb les 
altres províncies claretianes i amb tota la congregació. 

Com va viure aquest encàrrec? 

Va ser un canvi molt ràpid que em va costar una mica de pair. Em va enriquir pel fet 
de poder tenir contacte directe amb tot el treball evangelitzador dels claretians de 
Catalunya i dels altres llocs d‟Europa on hi ha presència de la nostra congregació, 
especialment d‟Espanya i Portugal amb qui hi havia una col·laboració més estreta i 
freqüent. Van ser uns anys, del 2010 al 2016, en què s‟estava treballant el projecte 
de nova organització dels claretians a Europa que, en el nostre cas, s‟ha 
materialitzat formant la província de Sant Pau. Un temps de força trobades, 
d‟escoltar i dialogar sobre les diverses propostes que hi havia, fins a arribar a la 
nova organització que ara es va implementant. 

I avui dia és el responsable de la comunitat assistencial… 

Aquí el canvi no va ser tan fort com en el cas anterior. Quan vaig ser elegit prefecte 
d‟apostolat vaig poder tornar uns mesos al Brasil per “fer la maleta” i fer el traspàs 
d‟algunes activitats als que continuaven a la missió. De fet, jo encara era membre 
d‟aquella comunitat. Durant aquests mesos, el pare provincial em va destinar a la 
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comunitat de Gràcia on hi ha la cúria provincial i també la comunitat assistencial 
per als ancians i malalts. Per tant, des del 2010 ja hi he viscut en contacte. 

I quin treball hi fa amb ells? 

Amb els ancians miro de fer algunes coses que em semblen importants per a ells: 
primer, ser-hi present. En els dos anys de pandèmia he estat pràcticament l‟únic 
claretià que els he pogut veure i acompanyar cada dia. També l‟interès personal per 
a cada un d‟ells, segons la situació en què es troben.  

Té importància la salut, les consultes mèdiques, la presència quan estan 
hospitalitzats, la relació amb els familiars. I l‟acompanyament en el tram final de la 
vida que, sempre que és possible, mirem que pugui ser a la mateixa comunitat; 
informant la resta de la comunitat de la situació del malalt i facilitant que tots ens 
puguem acomiadar adequadament del qui ha mort, tant a nivell de la comunitat, 
com dels familiars i claretians de Catalunya.  

En el dia a dia també és important mantenir un ritme de vida amb estones de 
pregària i celebració, possibilitat d‟esbarjo i d‟ocupar el temps, acompanyar-los a 
passejar o, quan no es pot sortir de casa, a fer la partideta de dòmino. De fet, tota 
la província claretiana hi està implicada, perquè comptem amb un molt bon equip 
de cuidadores, sota la responsabilitat d‟una infermera. El temps de pandèmia ens 
ha portat hores força difícils i complicades de gestionar, que anem superant de 
mica en mica.  

Com a president d‟Enllaç Solidari, quin moment viu l‟ONG dels missioners 
claretians a Catalunya? 

Aquesta ONG va néixer com a fruit de l‟interès pel treball missioner de persones 
que havien visitat la missió de Guajará-Mirim o hi havien fet algun voluntariat. 
Primer va ser un grup d‟Amics de la Missió de Guajará-Mirim, fins que es va convertir 
en ONG. Per als que érem al Brasil va ser una col·laboració excel·lent perquè es va 
promoure el voluntariat de llarga durada de força joves, camps de treball i ajudes 
per poder posar en marxa una colla de projectes socials. Amb els anys, Enllaç s‟ha 
obert a altres activitats, col·laborant tant en emergències com terratrèmols, 
tsunamis i inundacions com acollint demandes d‟Amèrica del Sud, d‟Àsia o 
d‟Àfrica. També treballant en connexió amb les ONG vinculades als claretians 
d‟arreu del món. 

Amb quins projectes treballa actualment l‟ONG? 

En tenim un de permanent: l‟apadrinament d‟infants en perill de malnutrició al 
Brasil, a la regió de la missió de Guajará-Mirim on hi ha presència de claretians, tres 
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de catalans i tres de brasilers, ara sota la responsabilitat de la província del Brasil. 
Ara hi ha uns 220 infants apadrinats, gràcies a la fidelitat dels padrins d‟aquí i a 
l‟acompanyament molt proper a cada una de les famílies al Brasil. I cada curs 
col·laborem mirant de finançar algun projecte realitzat per Claretians en algun lloc 
del món on calgui ajuda. El més important crec que és tot el que es fa per fomentar 
la solidaritat i desvetllar l‟esperit missioner a través de les institucions i mitjans de 
comunicació vinculats als claretians. També amb la col·laboració d‟antics voluntaris 
i altra gent compromesa. 

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

Potser l‟apassionament de Claret per Jesús. Aquest va ser el motor interior de tota 
la vida i activitat de Claret. Les formes van canviant i adaptant-se a cada època, a 
cada cultura i a cada lloc on es viu. L‟esperit de Jesús que trobem a l‟evangeli és el 
que va indicant el camí a fer. 

Li agradaria destacar alguna altra cosa? 

Agrair-vos per l‟entrevista. M‟ha ajudat a veure que ja han passat cinquanta anys 
des del temps de noviciat. A donar gràcies per tot el que he rebut i estic rebent. I a 
demanar que pugui seguir endavant amb ànims durant els anys que em restin. 
Gràcies! 

VÍDEO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2Jl3pl9ECQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2Jl3pl9ECQ
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PORTES I… CORS OBERTS A L‟HOSPITAL DE 
CAMPANYA DE  SANTA ANNA 

 

TERESIANES (V. Molins) | 2 de juny, 2022 

Ja ho va dir Cohèlet: “ Tot té el seu moment, i  hi ha un temps de plantar i un temps 
de collir….” 

En qualsevol projecte hi ha aquests dos moments. El dia a dia ple de 
preocupacions, sovint dificultats i lluites amb elements negatius.  I moments, com 
el del  dimarts, 24 de maig, que vam viure a l‟Hospital de Campanya de Santa 
Anna, gaudint  de la  “collita”.  Temps per a  donar gràcies a Déu d‟allò que ens 
hem acostumat a anomenar “els miracles de Santa Anna”. 

Havíem preparat amb cura una diada de  portes obertes que acabés amb un sopar 
solidari organitzat amb molta cura per una voluntària molt compromesa amb el 
projecte, M. José Conde amb Isabel Tato i un bon grapat de voluntaris i voluntàries 
molt involucrats amb el tema. 

Després de diferents actes durant el matí, el dinar de festa amb els acollits va estar 
amenitzat amb la meravellosa música de Antoni Olaf Sabater. Tots van gaudir d‟un 
dinar extraordinari i sobretot d‟una selecció de postres que van fer les seves 
delícies. 

La resta del dia fins al sopar del vespre el recinte de Santa Anna es va convertir en 
un lloc  de improvisats treballs que es va afegir als esperats en la preparació d‟un 
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sopar solidari per a 200 comensals. El motiu va ser un regal de la meteorologia: 
 l‟amenaça -i a la fi  la realitat- de pluja, va ser la causa. 

Al no poder-se fer al claustre com estava previst, es van haver de treure tots els 
bancs de l‟església i es va improvisar un meravellós menjador amb la bellesa 
d‟unes arquivoltes del segle XII que van donar un espectacular ambient a allò que 
va resultat per a tots el participants una nit màgica. He començat dient al títol 
d‟aquesta ressenya que va ser una diada de portes i de cors oberts. I és que per 
sobre de la bellesa artística del lloc i de la acurada presentació del àpat benèfic, en 
el ambient es respirava quelcom més important: cors oberts a l‟ajut anònim, 
impersonal, en equip per fer possible allò que va ser el resultat d‟una generositat 
gràcies a la qual es mantenen les obres de Déu. 

A la reunió dels voluntaris  es va manifestar el valor d‟un treball en conjunt en el 
que moltes mans generoses dia rere dia fan possible que, per exemple, durant tot 
l‟any passat s‟hagin poder acollir a 1897 persones, 83.079 serveis de la “Taula de 
fraternitat”. Que els sanitaris voluntaris de “Salut sense sostre” hagin pogut 
atendre  910 persones en les 1735 visites realitzades,  sense sumar les visites del 
carrer, amb la nova unitat mòbil. Que les “Famílies acompanyant famílies”  hagin 
atès a 140 famílies en situació de pobresa, que s‟hagin tingut altres intervencions  
com la inserció laboral, el rober i les dutxes, l‟ acompanyament  i atenció a les 
persones amb problema de salut mental, els “Pisos d‟oportunitats”, l‟equip de 
futbol sala “Atlètic missatger de la pau” per a joves en situació de risc… 

Però tot això que es va posar de manifest en la reunió dels voluntaris, agraint i 
premiat la seva tasca,  ens parla de “cors oberts” als més necessitats.I això va ser 
també una mostra el sopar solidari. La increïble suma  que es va aconseguir aquella 
nit 15.600 € no hagués estat possible sense la generositat dels participants i, 
sobre tot, dels que havien fet possible amb els seus donatius fer un bufet lliure en 
el que tot havia estat regalat. Va per això que vam reconèixer-los d‟alguna  manera 
amb una escultura simbòlica: una ma fent sortir del pou a una persona. 

Així doncs van premiar la generosa contribució diària de  la “Fundació Ferrer 
Sustainability”, els “Quesos TGT” gràcies als quals es va fer possible el bufet, i al 
Sr. Joan Gaspar, patrocinador i president dels nostres futbolistes. El servei de les 
taules va estar a càrrec de un bon grapat de nois i noies de segon de batxillerat de 
Teresianes de Ganduxer i de Gràcia que van cooperar a l‟èxit d‟aquella nit màgica 
amb el seu encís jovenívol. Un agraïment profund a tots els que han fet possible 
aquesta diada de portes  i cors oberts. 
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MÉS D‟UNA VINTENA DE PERSONES 
UCRAÏNESES S‟HAN ALLOTJAT JA AL 
MONESTIR DE SANTA CLARA DE FORTIÀ 

 

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA|2 de juny, 2022 

Algunes famílies s‟hi estan només dues o tres nits perquè van cap a d‟altres 
destins i d‟altres han aconseguit trobar una feina que els ha de permetre 
regularitzar la seva situació i establir-se a Catalunya 

A dins del Monestir s‟ha obert també un magatzem amb totes les donacions de 
roba i menjar que s‟han recollit a través de voluntaris de la comarca i de la crida 
que va fer l‟Ajuntament de Fortià, respectivament 

Des de fa unes quantes setmanes, el Monestir de Santa Clara de Fortià s‟ha 
convertit en un espai d‟habitatge per a famílies ucraïneses que arriben a Catalunya 
fugint de la guerra. Dones amb nens petits, famílies completes de 4 persones, 
dones soles adultes o una dona amb una filla pendent d‟una operació. Totes elles 
han trobat a les instal·lacions del Monestir de Santa Clara un espai on poder 
dormir, recuperar-se del viatge i seguir el seu camí.  

Algunes d‟aquestes persones només han dormit dues o tres nits i han seguit viatge 
cap a d‟altres punts de l‟Estat o d‟altres països. Algunes estan regularitzant la seva 
situació legal per buscar un lloc on establir-se i d‟altres, fins i tot, ja han aconseguit 
trobar feina a l‟agricultura o fent tasques de neteja. 
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Des de l‟aliança de la Fundació Acollida i Esperança i Mercè Fontanilles s‟està 
oferint aquest espai d‟allotjament per a persones provinents d‟Ucraïna.  

L‟Ajuntament de Fortià, que s‟ha implicat molt en l‟acollida d‟aquestes famílies, va 
fer una crida per recollir menjar que va generar una enorme solidaritat dels veïns i 
veïnes del municipi i l‟escola de Fortià ha treballat per tenir ràpidament 
escolaritzats tots els infants perquè puguin seguir amb els seus estudis i tinguin 
aquest espai de socialització. Una de les particularitats de l‟acollida a Santa Clara 
és que s‟hi poden tenir animals de companyia. 

També al Monestir s‟hi ha obert un magatzem on les persones poden portar roba i 
menjar sec i també recollir-ne aquelles que ho necessitin. 

 

 

http://www.fortia.cat/
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P. JOSEP M. SOLER: «TOTS PORTEM UN 
MONJO A DINS, NI QUE SIGUI ADORMIT» 

ESGLÈSIA BARCELONA(F.D.) | 3 de juny, 
2022 

Òscar Bardají i Martín · Full D. 29/05/22) El 
P. Josep M. Soler, abat emèrit de 
Montserrat, acaba de celebrar el jubileu 
monàstic. Durant 21 anys ha estat al 
capdavant de la comunitat benedictina i 
actualment continua com a Visitador de la 
Província Hispànica de la Congregació 
Sublacense-Cassinesa, a la qual pertany 
Montserrat. Davant la invasió russa a 
Ucraïna, el P. Josep M. apunta quin ha de 
ser el paper del monjo: “En primer lloc, 
pregar; en segon lloc, pacificar-se i ajudar a 
pacificar els qui té al seu entorn; i, en tercer 
lloc, difondre la necessitat del diàleg, del 
perdó, de veure en l‟altre un germà”. 

Com valora els primers 50 anys de vida 
monàstica? 

En faig una valoració positiva quan els 
penso com una crida de Déu a viure com a 
monjo. Déu ha estat immerescudament 
generós amb mi. Però, no he correspost al 
cent per cent a la crida rebuda. Per això, 
quan penso en la meva aportació personal, 
la valoració no és tant positiva. Però sí 
confiada en la misericòrdia de Déu. 

Què l‟ha marcat més en aquest temps? 

Hi ha hagut un fet que m‟ha marcat molt, 
fins al punt que puc dir que hi ha un abans 
i un després. És l‟any que vaig passar a 
l‟Institut Ecumènic de Tantur, a Jerusalem. 
Conèixer els paisatges i l‟arqueologia de 
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Terra Santa m‟ha donat un relleu nou a la 
lectura de la Bíblia; conèixer de prop les 
altres Esglésies cristianes em va obrir nous 
horitzons en l‟estudi de la teologia; 
descobrir la realitat social d‟Israel i 
Palestina m‟ha estat enriquidor. 

Per què la vida monàstica té sentit en ple s. 
XXI? 

Tots portem un monjo a dins, ni que sigui 
adormit. És a dir, un desig contemplatiu, de 
recerca de l‟Absolut. Per a alguns, aquest 
desig es concreta en la vida monàstica, que 
ofereix, també als qui s‟apropen al 
monestir, un espai de pau, de coneixement 
d‟un mateix, d‟interiorització, de trobada 
amb Déu i amb els altres. 

 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i 
Martín per al Full Dominical del 29 de maig. 
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HOMENATGE A TERE IRIBARREN, ÀNIMA DE 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA |1 de juny, 2022 

Aquest dilluns 30 de maig, el centre d‟estudis Cristianisme i Justícia ha 
presentat Pinceladas, un llibre que recull els articles publicats al blog del centre 
durant l‟última dècada per Tere Iribarren, religiosa del sagrat cor de Jesús. Amb 
aquesta publicació, Cristianisme i Justícia ret homenatge, reconeixement i 
agraïment per la tasca duta a terme al centre per la Tere Iribarren, així com per la 
seva trajectòria dedicada sobretot al món de l‟educació. 

A l‟acte celebrat aquest dilluns hi han participat diverses persones que han 
treballat estretament amb la Tere Iribarren a Cristianisme i Justícia i s‟ha pogut 
comprovar com, als seus 87 anys, manté la seva capacitat de relació i connexió, 
com destaca la seva companya religiosa Pilar Herran al pròleg del llibre: “Muchas 
veces la he oído decir «si yo pusiera un sillón en la plaza Cataluña, todo el día lo 
tendría ocupado»”. 

Nascuda el 1934 a Murchante (Navarra) va entrar com a religiosa als 20 anys. 
L‟any 1962 va viatjar a Roma per completar la seva formació religiosa i connecta 
amb els aires del Concili Vaticà II i els corrents d‟apertura de la vida religiosa. El 
gruix de la seva tasca en l‟àmbit de l‟educació l‟ha portat a terme al col·legi del 
Sagrat Cor del carrer Diputació de Barcelona, on ha estat directora durant molts 
anys. 



9 de juny, 2022 
HOREB 

578 
 

 

29 

 

Amb àmplia formació en filosofia i també posteriorment en teologia, a Cristianisme 
i Justícia ha trobat l‟espai on compartir i posar en pràctica una de les seves 
conviccions fermes: el treball per la justícia que brolla de la fe. I s‟hi ha entregat a 
fons en la gestió d‟actes, impuls de projectes,… però també tenint cura de l‟equip, 
com ha destacat Sonia Herrera, editora del blog, “de la Tere hem après la capacitat 
de cuidar-nos entre nosaltres”. 

Ho ha fet durant tot aquest temps barrejant profunditat i rigor amb senzillesa i 
familiaritat, com destaca en Llorenç Puig, jesuïta i un dels directors de Cristianisme 
i Justícia que ha comptat amb la Tere al seu costat. Per la seva banda, Salvador 
Busquets, actualment director de Càritas de Barcelona, que ha participat en l‟acte 
de presentació del llibre, l‟ha definit com una persona “pícara, alegre i intel·ligent” i 
que sempre treballa de forma persistent per solucionar els problemes sense 
conflictes, buscant alternatives. 

El llibre que ara es presenta és un repàs als temes que l‟han preocupat i sobre els 
que ha reflexionat al llarg d‟aquests anys. Són escrits directes, contundents i molts 
propers, que neixen d‟una notícia llegida al diari, l‟observació d‟una imatge, un 
conversa quotidiana… A través d‟ells ens parla de pedagogia, migracions, infància, 
política, teologia, violència, feminisme o desigualtat, entre moltes altres qüestions 
que marquen dia a dia tan l‟actualitat com la vida de moltes persones. De tots 
aquests textos es desprèn la seva amplitud de mires i el seu tarannà progressista. 
Així ho destacava Carme Torres. I també hi ha present una constant de la Tere 
quan ens adverteix que per molt elevades que siguin les nostres reflexions i per 
molta teologia o anàlisi social que fem, s‟ha de pensar sempre des de les fronteres, 
com recull en Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia entre 2014 i 2021, 
al preàmbul del llibre. També ho ha recordat Salvador Busquets a la presentació 
aquest dilluns: “la Tere sap per a què estem, dirigint sempre l‟atenció en direcció 
als més febles”. 

L‟acte ha acabat amb un diàleg entre la mateixa Tere Iribarren i l‟actual 
responsable de l‟àrea teològica de Cristianisme i Justícia, Manu Andueza, que ha 
servit per evocar moments viscuts al centre i recordar moltes persones estimades. 

 

 

 

 

 



9 de juny, 2022 
HOREB 

578 
 

 

30 

 

10a EDICIÓ DEL CURS D‟EXPERT 
UNIVERSITARI EN ACOMPANYAMENT 
ESPIRITUAL 

 

L‟INSTITUT SALUT MENTAL VIDAL I BARRAQUER|2 de juny, 2022 

L‟Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer i Cristianisme i Justícia – 
EIDES organitza la 10a edició del Curs d‟Expert Universitari en Acompanyament 
Espiritual, expedit per la Universitat Ramon Llull, d‟octubre de 2022 a juliol de 
2024. Ja són 10 anys de camí del Curs d‟Expert Universitari en Acompanyament 
Espiritual, una formació que ofereix l‟Institut Universitari de Salut Mental-
URL conjuntament amb Cristianisme i Justícia.  

Donar respostes a un mateix 

Aquest és un curs que sorgeix de la necessitat emergent de formació en 
l‟acompanyament dels processos de creixement personal en la seva doble 
dimensió, espiritual i psicològica. El curs vol donar resposta tant en l‟aspecte teòric 
com en el de l‟experiència personal, integrant les dimensions espiritual i psicològica 
de l‟ésser humà.   

Acompanyar 

L‟acció d‟acompanyar algú a part del seu trajecte vital suposa, també, 
acompanyar-se un mateix, en tant que a través del contacte en profunditat amb 

https://www.fvb.cat/docencia-2/titol-dexpert-universitari-en-acompanyament-espiritual/
https://www.fvb.cat/docencia-2/titol-dexpert-universitari-en-acompanyament-espiritual/
https://www.fvb.cat/docencia-2/titol-dexpert-universitari-en-acompanyament-espiritual/
https://www.fvb.cat/institut-universitari/
https://www.fvb.cat/institut-universitari/
https://www.cristianismeijusticia.net/
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una altra persona sorgeixen vivències i emocions profundes ja presents, que 
emergeixen amb força quan fem un acompanyament. Per això, qualsevol 
acompanyament suposa estar atent i aprofundir en un mateix.   

Aquest curs fa possible aprofundir en aquesta tasca d‟acompanyament a través de 
tres grans eixos: les classes teòriques en forma de taules rodones i seminaris, el 
grup d‟anàlisi i elaboració d‟experiències *mètode Balint*, i la tutoria 
personalitzada. Aquesta doremació va destinada especialment a tot aquell 
interessat/ada en formar-se en la tasca d‟acompanyar a altres persones en l‟àmbit 
pastoral, social, educatiu, en la mediació o la salut, entre d‟altres. 

Aquí trobaràs més informació i el testimoni d‟un dels alumnes actuals d‟aquest 
programa que proposa aprofundir, des de la perspectiva pedagògica i de 
l‟acompanyament, en aquells aspectes de la vida espiritual relacionats amb la 
persona, el seu context i la seva capacitat de vinculació. 

Preinscripcions a: docencia@fvb.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fvb.cat/docencia-2/titol-dexpert-universitari-en-acompanyament-espiritual/
https://youtu.be/maD8UWe2eZY
mailto:docencia@fvb.cat
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XXXII CURS DE FORMACIÓ MISSIONERA 

 

CONFER| 1 de juny, 2022 

Ja estan obertes les inscripcions per a realitzar el XXXII Curs de Formació 
Missionera que tindrà lloc del 12 de setembre a l‟1 de desembre de 2022. 

L‟Escola de Formació Missionera té com a objectiu ajudar en la formació específica 
a la missió ad gents. El missioner, la missionera ha d‟aprendre a mirar a Jesús 
missioner constructor de Regne. La comesa de l‟Escola és, abans de tot, ajudar la 
persona a situar-se en una altra ona.  

Ha de sortir i arribar per a posar-se a caminar amb els seus nous germans i ficar els 
seus peus a les sabates d‟ells, a la seva cultura, en els seus costums, amb les claus 
d‟ells, perquè l‟Evangeli és Bona Nova per a totes les cultures, Bona Nova no sols 
de la cultura que es porta sinó també de la cultura a la qual s‟arriba. Quin és el 
repte que se‟ns presenta?  

El repte és superar la temptació del missioner/a “preparat/da”, el missioner/a amb 
presses que creu que pot permetre‟s saltar-se el temps de formació i marxar a 
ensenyar “el que ja domina de sobres”. 

L‟Escola es va posar en marxa en 1991. Des de llavors més de 1.500 missioners, 
sacerdots, religiosos, religioses, laics i laiques, han participat en els seus cursos de 
preparació. És una institució oberta a totes les persones que desitgin col·laborar en 
la missió Ad Gents.  
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Estem en comunió amb la Comissió Episcopal de Missions i la nostra junta de 
patrocinadors està formada per: Obres Misionales Pontifícies (OMP), Conferència 
Espanyola de Religiosos (CONFER), Institut Espanyol de Missions Estrangeres 
(IEME), Obra de Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) , Servei 
Conjunt d‟Animació Missionera (SCAM) , Ocasha Cristians amb el Sud, La Salle-
Arlep 

Per a més informació i inscripció clica aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelaformacionmisionera.org/formacion-misionera/
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ARRENCA L‟ANY DE LES VOCACIONS 
MARISTES 

 

MARISTES |30 de maig, 2022 

El dia 20 de maig va començar oficialment l‟Any de les Vocacions 
Maristes en el marc de l‟Institut. El germà superior general, Ernesto 
Sánchez, reconeixent que hi ha molts germans i laics que viuen 
apassionadament el do del carisma marista, ha plantejat el repte de 
crear oportunitats per manifestar el carisma marista en acció i parlar 
de la seva rellevància. 

A la nostra Província acollim aquest repte de l‟Institut i durant el curs 
vinent hi haurà diverses iniciatives que donaran resposta a aquesta 
crida. L‟Any de les Vocacions Maristes culminarà el 6 de juny del 2023, 
dia de Sant Marcel·lí. 

Més informació a la web champagnat.org. 
 

 
 

https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
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TRANSLACIÓ DE SANT DOMÈNEC DE TOTA 
LA FAMÍLIA DOMINICANA DE CATALUNYA 

 
DOMINIQUES | 26 de maig, 2022 

Un bon grup de germanes de diferents congregacions de Dominiques , laics de la 
tercera orde dominicana i laics DEIC es van reunir a Barcelona a la plaça de Sant 
Jaume, cantonada carrer del Call, per fer un recorregut on apareixen vestigis 
dominicans en el Call jueu: carrerons estrets com el de Sant Domènec del Call, on 
es creu que va estar el primer convent de dominics. 

 L‟Arc de Sant Ramon de Penyafort, carrer de les Beates, carrer de Montsió, carrer 
de les Magdalenes. Tots ells guarden testimonis de diferents convents femenins 
relacionats amb l‟orde dominicana. 

També vam visitar la tomba de Sant Ramon de Penyafort a la catedral. Va ser, 
dominic i canonge de la catedral de Barcelona. És el patró dels abogats. Va morir el 
gener de 1275 i va ser enterrat al convent de Santa Caterina, fins que el 1838 va 
ser traslladat a la catedral de Barcelona, on reposa actualment. El papa Clement 
VIII el va canonitzar el 1601.  

El recorregut va acabar al mercat de Santa Caterina, edificat sobre les restes de 
l‟antic convents de Santa Caterina. Els plànols del convent guarden tota la bellesa i 
esplendor que va arribar a tenir aquest convent destruït per les guerres i la 
desamortització de Mendizábal. S‟han conservat les restes arqueològiques de 
l‟àbsid de l‟església en la part posterior del mercat. Tots i totes varem gaudir de la 
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itinerància dominicana fent aquest recorregut que tant meravellosament ens va fer 
de cicerone Fra Xavier Català O.P. 

La jornada va acabar amb la celebració de l‟eucaristia a l‟actual convent del 
dominics del carrer Bailén 10. Un piscolabis fraternal ens va agermanar amb tots 
els qui vam asistir a l‟eucaristia. 
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COMPROMESOS AMB LA CONVERSIÓ 
SINODAL 

 

USG | 27 de maig, 2022 

Carta al Papa Francesc, Ciutat del Vaticà Sa Santedat, 

Li desitgem pau i bona salut en el Senyor, des de la 97a Assemblea de la Unió de 
Superiors Generals que se celebra aquests dies i que té com a tema “Sinodalitat i 
Missió”. A les nostres sessions hem escoltat informes detallats de les aportacions 
de les religioses i religiosos i dels membres de les Societats de Vida Apostòlica de 
tot el món al Sínode de Bisbes sobre la Sinodalitat que arribarà a la seva fase final 
el 2023. Mentre el procés continua, acollim amb satisfacció la feina que s‟ha fet, 
que en si mateix ha estat un exemple de sinodalitat.  

Reconeixem la crida a una “conversió sinodal” a la qual tots hem de respondre i 
mirem amb vostè cap al futur amb esperança, resant perquè aquest Sínode sigui 
un temps de “autèntic discerniment espiritual” que permeti a l‟Església “cooperar 
més eficaçment amb la obra de Déu en la història” i donar a l‟Església la forma i la 
direcció que necessita ara i en el futur per ser fidel a la seva crida i missió al món. 
Alhora, volem oferir-li el nostre sincer agraïment i suport pel seu lideratge en tots 
els aspectes de la vida de l‟Església.  

Us agraïm especialment el rescript que va emetre el 18 de maig, que obre el camí a 
un discerniment encara més ric a les nostres comunitats. Que Maria, Mare de 
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l‟Església, ens sostingui a tots en el nostre camí cap a una participació més gran, 
una comunió més profunda i una missió sempre alegre. 

  

Superiors Generals participants a la 97 Assemblea USG 
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FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DIGITALS 
PER A ENTITATS RELIGIOSES 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA|18 de maig, 2022 

L‟objectiu de la formació és donar a conèixer eines per digitalitzar les entitats 
religioses i així millorar les seves capacitats en la realització de tràmits i/o 
procediments amb l‟Administració pública. 

Actualment, la manera ordinària i habitual de relacionar-se amb l‟Administració 
pública és la via electrònica. En aquest sentit, la Direcció General d‟Afers Religiosos 
vol donar suport a les entitats religioses perquè incorporin les competències 
necessàries per fer els diversos tràmits i procediments electrònicament. 

Per això, la Direcció General ha programat dues noves edicions del Curs sobre 
administració electrònica i digitalització de les comunicacions per a entitats 
religioses, de quatre hores de durada. Aquesta formació, eminentment pràctica, es 
fa en col·laboració amb la Direcció General d‟Acció Cívica i Comunitària. 

Edicions 

1a edició: 27 i 29 de juny, de 17 -19 h// 2a edició: 7 i 9 de novembre, de 17 -19 h 

Objectius 

+ Assolir l‟autonomia necessària per fer tràmits o procediments per via electrònica 
amb l‟Administració pública. 
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+ Assolir els conceptes bàsics de la navegació segura a internet. 

Destinataris 

Representants i membres de les entitats religioses. Prioritàriament el personal que 
s‟encarrega de fer els tràmits amb l‟Administració pública. 

Programa 

1. Internet i navegació bàsica (actualització de navegadors, etc.) 

2. La seguretat a internet. La protecció de les dades (actualització de virus, fitxers 
de dades personals, etc.) 

3. Signatura digital 

4. Tramesa de documentació. Importància dels tipus i les mides dels fitxers 

5. Identificació digital: 

 Certificat digital acreditatiu de la identitat personal: obtenció i renovació 

 Certificat digital acreditatiu de la representació d‟una entitat jurídica 

 Obtenció del certificat d‟inscripció i representació legal 

 Obtenció del certificat digital de representant legal de l‟entitat 

 Cancel·lació / renovació del certificat digital de representant legal 

Professorat: Colectic. Tecnologia per a la transformació social i personal tècnic de 
la Direcció General d‟Afers Religiosos 

Metodologia: 

Dues sessions formatives per videoconferència (mitjançant l‟aplicació zoom) amb 
format de classe magistral, però amb espais de preguntes i respostes que ajudin a 
la comprensió de la matèria. S‟estimula la participació amb preguntes obertes cap 
als assistents. Les sessions disposen de suport audiovisual i simulació dels 
procediments. 

Places: 25 

Inscripcions 1a edició:Les inscripcions s‟han de fer a través del formulari fins al 13 
de juny. Es tindrà en compte l‟ordre de sol·licitud d‟inscripció. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 
IMMIGRANTS SENSE PAPERS INTENTEN 
TORNAR A LA FEINA AMB L‟ESCASSA 

FRUITA DE LLEIDA 

 

LA VANGUARDIA · Sara de la Torre| 24 de maig, 2022 

“Me levanto a las cinco de la mañana. Si no tengo trabajo, empiezo a hacer la salat 
(la oración islámica), voy a la cocina, como un poco, me vuelvo a dormir una hora y 
luego voy al barrio a ver si puedo trabajar”. Habla Fatilou, un senegalés de 28 años 
sin permiso de trabajo y se refiere al Barri Antic de Lleida. La hora buena para que 
algún agricultor ofrezca trabajo es alrededor de las 7.30. Lo contaba el viernes en 
la parroquia Sant Ignasi de Loiola, donde iba a pasar la noche. Lleva unos días sin 
trabajar después de recoger cerezas en La Granja d‟Escarp. Ayer podaba 
almendros en otro pueblo. 

Fatilou sabe que este año las heladas primaverales han reducido la cosecha de 
fruta de albaricoque, melocotón y nectarina y que por eso hay menos temporeros 
buscando trabajo. Él lo ha intentado y ha encontrado un sitio donde dormir en la 
parroquia Sant Ignasi de Loiola. Abrió sus puertas el día 19, casi medio mes antes 

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20220531/8304535/inmigrantes-papeles-intentan-volver-tajo-escasa-fruta-lleida.html
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que Ayuntamiento ponga en marcha su dispositivo, el pabellón de Fira de Lleida 
que abre mañana para 120 personas. 

Por tercer año consecutivo, se le ha adelantado el voluntariado de Sant Ignasi, 
Càritas Diocesana de Lleida, Cruz Roja, la Fundació Jericó y la Plataforma Fruita 
amb Justícia Social. 

El director de Càritas Diocesana de Lleida Rafael Allepuz y la secretaria general, 
Maria José Rosell, aseguran que hace mucho tiempo que se sabe que personas 
inmigrantes que buscan trabajo en la campaña de al fruta llegan antes del 1 de 
junio. 

  

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20220531/8304535/inmigrantes-papeles-intentan-volver-tajo-escasa-fruta-lleida.html
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LES GERMANES DE LA COMPANYIA DE 
MARIA MARXEN DE CALELLA 

 

RÀDIO CALELLA | 24 de maig, 2022 

Calella acomiadarà el proper 30 de juny a les quatre germanes de la Companyia 
de Maria, que marxen del pis del carrer Sant Pere on viuen després de molts 
anys acompanyant en l‟educació de molts calellencs i calellenques. La 
congregació de la qual depenen les destinarà aviat a altres punts del territori 
amb més mancances socials, atès que no hi ha suficients monges per a cobrir 
totes les necessitats que de forma habitual atenen. Avui, dues d‟aquestes 
monges han passat pel programa La Ciutat per fer balanç i recordar tots els 
seus anys al municipi. 

Pilar Vivas i Assumpció Roglán, fa 14 i 33 anys, respectivament, que viuen a 
Calella, juntament amb dues monges més, Maria Teresa Carné i Roser Ficapal. 
Han dedicat gran part de la seva vida a ajudar als altres, sobretot en la seva acció 
en favor de les dones i els nens, i ara la seva etapa per Calella ha finalitzat. A la 
germana Vivas la destinen a Tarragona, mentre que la germana Roglán anirà a 
prestar servei a Mollet del Vallès. En una entrevista a La Ciutat han explicat 
que marxen amb un gran record de Calella, i sobretot, de la seva gent, a qui s‟hi 
han dedicat amb cos i ànima. 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

https://www.radiocalellatv.cat/
https://www.radiocalellatv.cat/les-germanes-de-la-companyia-de-maria-marxen-de-calella/
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | 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 
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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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📰 RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ INICIAL 

 

JUNY 2022 

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

13dl-Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

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/

