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ENTRAR EN EL CAMÍ…  
FER-SE SEGUIDORS DEL 
CAMÍ 
 
JOSEP LLUÍS IRIBERRI, SJ 
Director Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano 

Encara que la calor ens espremi fort les forces  i 
les ganes de posar-se en Camí potser afluixin en 
aquests temps, el cert és que no hem de 
desaprofitar el temps d’oci que ens ofereixen les 
vacances per posar-se en marxa i fer una o 
diverses etapes d’un pelegrinatge que estigui a la 
vora de casa. No cal anar-se’n molt lluny o fer una 
gran despesa, simplement prendre la decisió de 
posar-se en Camí. I potser ni tan sols cal fer-ho 
físicament, encara que el fet d’unir l’experiència 
corporal a la cordial i mental és sempre el més 
recomanable. 

La consciència de ser pelegrins en aquesta vida 
ens allibera de molts malts de cap del nostre 
temps, com poden ser el desig d’immediatesa, o 
les ganes d’obtenir i mantenir les nostres 
posicions i seguretats. Entrar en la dinàmica 
peregrina ens convida a estar sempre en 
moviment, cercant el final d’una nova etapa, res 
més allunyat de l’estil de vida del qui ho té tot fet i 
aconseguit.  

Tenim la tendència a crear el nostre racó, a 
estabilitzar-nos, i ens mostrem resistents al canvi, 
perdem flexibilitat. Aquella persona que ha optat 
pel Camí sap molt bé que no pot donar res per 
acabat i que sempre hi ha un nou horitzó que 
l’espera. Fer relacions, crear lligams que s’han de 
mantenir en el temps, és molt important, i els 
pelegrins es descobreixen ciutadans del món que 
han recorregut, llocs on viuen companyes i 
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companys de camí que formen una gran família. 
És un fruit del pelegrinatge el descobrir-se amant 
de la multiculturalitat dels llocs on s’ha conviscut, 
amb persones molt diverses, i amb els que han 
compartit enriquidors moments d’experiència. 

Que la vida és un llarg pelegrinatge cap a la Vida 
en el Senyor, que ens crida a posar en joc el Seu 
Amor al llarg del Camí, això és quelcom que 
tenim molt clar. I que el guia és Jesús en el seu 
Esperit, encara més. Però no n’hi ha prou de 
saber-ho. Com es diu al final de la pel·lícula 
Camino Ignaciano, d’en Franz Tolvaly (2021), 
pelegrinar és com ballar: per poder copsar el sentit 
profund i viure-ho, no n’hi ha prou amb veure 
ballar a la gent, cal sortir a la pista de ball! I 
justament per oferir una nova oportunitat a la 
societat del segle XXI de fer aquest aprenentatge, 
la Companyia de Jesús ha posat en funcionament 
un itinerari anomenat Camí Ignasià que recorre els 
700 km que uneixen Loyola amb Manresa.  

Aquest 2022 fa 500 anys que el primer pelegrí va 
recórrer aquest itinerari: el febrer de 1522, Íñigo 
de Loyola, un ambiciós jove de 31 anys, va iniciar 
un viatge cap a Jerusalem per convertir-se en 
pelegrí-apòstol de Jesús, i va esdevenir un viatge 
cap a la descoberta de si mateix i de l’Amor 
Misericordiós de Déu.  

El 2011 es va iniciar el projecte d’unir el 
recorregut geogràfic-històric (Autobiografia de 
Sant Ignasi) amb l’experiència espiritual ignasiana 
(Exercicis Espirituals). Així va néixer el Camí 
Ignasià, que ara s’ha convertit també en 
pel·lícula documental, de la mà del director Jordi 
Roig. En aquest film apareixen tots els elements 
que entren a formar part de l’experiència global 
del pelegrí, des dels paisatges i camins, a la 
gastronomia i l’art religiós present al llarg del 
Camí. El Camí Ignasià apareix així com un 
instrument per redescobrir els nostres valors 

http://animaset.cat/cami-ignasia/el-cami-ignasia-sestrena-al-vatica/
http://animaset.cat/cami-ignasia/el-cami-ignasia-sestrena-al-vatica/
http://animaset.cat/cami-ignasia/el-cami-ignasia-sestrena-al-vatica/
http://animaset.cat/cami-ignasia/el-cami-ignasia-sestrena-al-vatica/
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humans i espirituals.  

Acceptar entrar en el Camí, posar-se en Camí, 
fer-se seguidors del Camí és quelcom molt propi 
de la nostra espiritualitat cristiana.  

Als primers cristians se’ls identifica com als 
seguidors del Camí, com aquells que pertanyen al 
Camí. Certament, Jesús va demanar als seus 
deixebles caminar, sortir als camins, anar a 
l’encontre de la gent fins als confins de la Terra.  

Els pelegrinatges son un instrument per reprendre 
la nostra tradició mil·lenària, la d’aquells que 
saben que aquesta no és la seva llar, sinó que 
estem en trànsit. I viure com pelegrins és, en el 
fons, el nostre ideal de vida.     
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FI DE CURS DE FORMACIÓ INICIAL  

 

FORMACIÓ URC | 17 de juny, 2022 

Un grup d'onze novícis i novícies  de diverses congregacions, han finalitzat el curs 
2021-2022 de Formació Inicial en el CEVRE-URC. 

Aquesta última trobada del curs ha comptat amb l'assistència dels professors i les 
professores que durant aquests darrers mesos els han acompanyat. Ha estat una 
experiència molt enriquidora de convivència intercongregacional on els novícis i 
novídies han pogut compartir continguts, experiències personals i comunitàries i la 
riquesa dels diversos carismes congregacionals. Ha estat un camí sinodal, per uns 
durant dos cursos i per altres ha estat el primer curs amb el desig de continuar el 
proper. 

Entre els assistents s'ha subratllat la importància de l’acompanyament maternal i 
paternal dels professors i professores que "ens han fet el regal de la seva saviesa", 
expliquen. "A la vegada, agraïm aquesta possibilitat de formació que les nostres 
comunitats formadores ens possibiliten". Durant aquest temps hem pogut sentir-
nos “companys de camí” amb Jesús enmig nostre recordant i fent realitat 
l’experiència d’Emmaús. Moltes gràcies a tots i totes que heu fet realitat aquesta 
proposta formativa tan meravellosa. Alguns ens continuarem veient el curs vinent i 
pels qui heu acabat us desitgem coratge i entusiasme en el camí iniciat. Per a totes 
i tots el desig que mai s’apagui el foc interior del primer amor. 
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NOU POSTGRAU PER ALFABETITZAR EN 
CULTURA RELIGIOSA 

 

VEDRUNA CATALUNYA | 22 de juny, 2022 

Aquest dimecres al matí el Palau Mercader de Barcelona ha acollit la presentació 
del nou postgrau en Cultura Religiosa. Una formació que ofereixen conjuntament la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació 
Vedruna Catalunya Educació (FVCE) i que començarà el gener de 2023. El curs 
busca que tots els claustres educatius tinguin un referent en cultura religiosa. És 
a dir, un mestre o professor amb coneixements i criteris bàsics per connectar de 
forma interdisciplinar un àmbit que depassa la classe de Religió Catòlica i la 
d’altres confessions. El curs s’aproparà al fet religiós des de la perspectiva de 
l’antropologia, la Bíblia, l’art i el patrimoni, la diversitat religiosa i la pedagogia. 

“Volem contribuir modestament a l’alfabetització religiosa del nostre país”, ha 
apuntat la germana Montserrat Espinalt, presidenta de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació en l’acte de presentació, que també s’ha emès per internet. 
Des d’aquesta institució consideren que “la religió forma part indestriable de la 
nostra societat i de la nostra cultura” i que “en el coneixement i en l’experiència 
del fet religiós és molt més allò que ens uneix que no pas allò que ens separa”. 

Des de la universitat s’ha expressat el treball conjunt per fer realitat aquest nou 
postgrau: “Ens uneixen molts projectes amb Vedruna Catalunya; amb aquest 
postgrau reforcem la col·laboració de molts anys”, ha dit Eduard Prat, coordinador 

https://youtu.be/8_3ViA5RsM8
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de Polítiques Corporatives de la UVic-UCC, que a parlat en representació del rector 
de la UVic-UCC. Prat ha aplaudit “l’interès que ha despertat el postgrau per part 
de tot el col·lectiu”, apuntant que ja hi ha suficients alumnes per tirar-lo endavant. 
També ha valorat que “els professors són persones de reconegut prestigi”. 

El nou postgrau té suport de la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR). La 
seva directora, Yvonne Griley, ha agraït la iniciativa, que suma “el rigor acadèmic de 
la universitat i de l’àmplia experiència educativa de Vedruna”. Des del Govern ha 
defensat que “la llibertat religiosa és un dret fonamental que cal respectar” i que 
“no es pot respectar si prèviament no hi ha un coneixement de les diferents 
creences i, precisament, dels que les uneixen”. 

Des d’Afers Religiosos aportaran coneixement i professorat. I eines de diagnòstic, 
com “el Baròmetre sobre la religiositat, que explica i indica què pensa la ciutadania 
i com la sent”. En aquest punt ha recordat que “quasi un 70% de les persones 
enquestades consideren important disposar de coneixement de la llibertat religiosa 
per comprendre situacions culturals, artístiques o polítiques”.  

Un doble diàleg per acollir la diversitat 

Ramon Rial, de Vedruna, i Joan Callarisa, de la Universitat, són els dos 
coordinadors del curs. Rial ha descrit els cinc blocs que integren la formació: des 
d’una introducció a la sociologia i l’antropologia de les religions en el moment 
actual; passant per la Bíblia, com a fonament de la cultura catalana; l’art, la música i 
l’arquitectura religiosa; el diàleg interreligiós en una societat plural; i, finalment, 
diverses propostes pedagògiques per portar tots aquests elements a l’aula. 
Callarisa ha explicat el format híbrid del postgrau, que combina classes presencials 
i classes a distància sincròniques. 

L’acte s’ha celebrat al Palau Mercader, antiga escola Vedruna i que a dia d’avui 
continua sent un espai de formació permanent. En acabar la presentació i 
interpel·lat pel públic, Ramon Rial ha expressat que afronten el repte de treballar 
un “doble diàleg, amb el que som de dos mil anys i amb el que tenim en aquests 
moments”. Aquesta visió coincideix amb el projecte educatiu Vedruna i neix a 
partir de la diversitat que viuen a les escoles.  

El curs tindrà una durada d’un any, de gener a desembre, amb sessions 
telemàtiques de dues hores dimarts i dijous al vespre, i 8 sortides l’any de dissabte 
al matí, a més d’una setmana intensiva i presencial el mes de juliol. Està previst 
visitar espais culturals de referència religiosa (Museus, Monestirs, o rutes que 
tenen un abast importat de referència religiosa). S’alternarà el plantejament teòric 
amb el pràctic, amb visites i descobertes a les comunitats monàstiques de Vallbona 
de les Monges i Montserrat, passant pel monestir de Ripoll, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya o el Museu Episcopal de Vic.  

https://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/barometre/
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LA NOVA ABADESSA DE VALLDONZELLA 
ENCARA UN SERVEI “HUMIL I PLE DE DESIG” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 20 de juny, 2022 

“Ajudar-nos, estimar-nos, ser senzills”. És al que aspira la nova abadessa de 
Valldonzella M. Àngels Cornellà Palou. Aquest dissabte s’ha celebrat la benedicció 
abacial a l’església del monestir cistercenc de Santa Maria, a Barcelona, quatre 
mesos després que l’escollís aquesta comunitat monàstica. A més de la família 
religiosa, amb una bona representació benedictina, l’han acompanyat amics i 
familiars. 

“És un bell encàrrec, el d’abadessa, que requereix un sí humil a Crist, ple de desig, 
com el de la Verge Maria”, ha dit Mauro-Giuseppe Lepori, que és qui l’ha beneïda. 
De les seves mans ha rebut el llibre de la Regla de Sant Benet, l’anell i el bàcul. 
Tres símbols que representen el seu mestratge, compromís i govern de la 
comunitat. 

L’abadessa té la missió de representar Jesús i caminar amb la comunitat. “Per sant 
Benet, l’abadessa fa de la comunitat una família de fills i filles de Déu que 
transmeten al món la misericòrdia del pare”, ha recordat l’abat general. 

Un servei i una vocació, el de la vida monàstica, que també “té moments 
complicats”, com ha recordat la nova abadessa de Valldonzella: “Com casar-se, 
que també és molt complicat, i tenir fills és una tasca una mica àrdua”. Però ha 
assegurat que entoma la vida “amb alegria” perquè “els cristians hem de ser gent 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/angels-cornella-abadessa-valldonzella
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contenta i senzilla; no podem complicar-nos més del compte i menys amb els 
moments que estem vivint”. 

“La realitat humiliant se’ns torna humilitat” 

En aquesta senzillesa s’ha fixat l’abat general. Leopori, que és suís de parla italiana, 
ha fet tota la prèdica i tota la litúrgia íntegrament en català. 

“En el fons voldríem oblidar els moments humiliants de la vida”, ha dit 
durant l’homilia. I ha al·ludit la manca de vocacions i la realitat d’algunes 
comunitats que són molt testimonials: “Si una comunitat és petita i anciana, ens 
esforcem per viure aquesta situació d’humil fragilitat com a quelcom positiu”. 

SEGUEIX LLEGINT LA NOTÍCIA AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/20220618catvaldonzella.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-abadessa-valldonzella-encara-servei-humil-ple
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 ELS EXERCICIS ESPIRITUALS EN ELS 
MARGES SOCIALS 

 

JESUïTES | 16 de juny, 2022 

Com es poden fer els Exercicis Espirituals als marges socials, amb els més pobres i 
desplaçats de la societat? I quins canvis provoca aquesta perspectiva? Aquestes 
són algunes de les qüestions que han centrat aquest dimarts la segona jornada del 
Simposi Internacional sobre els Exercicis Espirituals que se celebra durant aquesta 
setmana al Centre d’Espiritualitat de la Cova Sant Ignasi de Manresa, que aplega 
més de 80 persones presencialment i 200 en la modalitat online. 

Les experiències i reflexions que s’han presentat al llarg del dia han posat en 
relació la primera i la segona preferències apostòliques universals de la Companyia 
de Jesús, dedicades, respectivament a mostra el camí cap a Déu a través dels 
Exercicis Espirituals i a caminar al costat dels exclosos. 

La ponència marc que ha obert aquesta segona jornada ha anat a càrrec de Dan 
Hartnett, jesuïta, membre de l’Institut de Lideratge Pastoral i capellà de presó a 
Chigao. Hartnett ha parlat des de la pròpia experiència, especialment en la seva 
etapa a Perú durant molts anys, en un dels barris més pobres de Lima. Una 
experiència que ha marcat, com ell mateix explica, la seva manera de veure 
l’Església, la Companyia i els Exercicis Espirituals. 

Des de la necessitat en aquests contextos d’acompanyar a les persones en les 
seves lluites per una vida digna, i el reconeixement de la justícia com a dimensió 
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constitutiva de la pròpia missió de l’Església i la Companyia de Jesús, Hartnett 
afegeix la importància de la trobada i la relació humana en qualsevol esforç per 
convertir el món en una llar per a tots. 

En aquest sentit, l’aportació dels Exercicis Espirituals és molt important, perquè és 
en el terreny de l’espiritualitat on ens trobem tots i totes en situació d’igualtat: tots 
som fills i filles de Deú, hi ha una igualtat radical. 

El ponent ha fet un recorregut pels diversos moments del procés dels Exercicis 
Espirituals, subratllant, a partir de la pròpia experiència, allò que succeeix quan es 
fan en contextos d’exclusió i pobresa. El resultat d’aquesta experiència, ha dit, és 
que es passa de fer els Exercicis Espirituals per a aquestes persones, a fer-lo des 
d’elles i amb elles, amb un nou acostament per part de qui acompanya els 
Exercicis, un nou punt de vista que enceta un procés que ens ha de portar a 
treballar per aquesta cultura de l’encontre. 

Les tres comunicacions que s’han pogut sentir després han mostrat alguns 
d’aquests aspectes a partir d’experiències concretes. Franck Janin, jesuïta, 
president de la Conferencia de Provincials d’Europa ha presentat els Exercicis de 
Reconciliació realitzats a Ruanda, i com van permetre obrir un espai a l’escolta de 
l’altre per caminar cap a la reconciliació. Per la seva banda, Ramon i Sandra 
Corona, formadors d’acompanyants, han parlat des de la realitat viscuda a San 
Diego, amb migrants llatinoamericans, i de quina manera adquireix importància la 
manera com es proposen els Exercicis, incorporant formats amb música, poemes o 
contes, i facilitant l’acompanyament a través de mitjans com les aplicacions de 
missatgeria per mòbil. Finalment, ha estat Sacha Bermudez-Goldman, jesuïta i 
asistent de la pastoral de joves adults a la Província d’Austràlia, que va explicar 
l’experiència dels Exercicis Espirituals entre població desplaçada i refugiada, i com 
van ser les mateixes persones desplaçades que van posar de relleu la necessitat 
d’oferir alguna cosa diferent, adaptada a la seva realitat. 

A la tarda, en el posterior treball en grups i posada en comú a l’entorn de les 
qüestions tractades s’ha intentat recollir què vol dir acompanyar des dels marges 
socials i quins són els elements dels Exercicis Espirituals que ho poden propiciar. Al 
mateix temps, però, ha sorgit la inquietud sobre si hi ha no-llocs per als Exercicis, 
és a dir, llocs on no existeix la possibilitat per la precarietat de la situació. S’ha 
posat també atenció en la transformació que representa per a qui dona els 
Exercicis 

L’eucaristia al vespre ha estat bellament preparada per tres membres del grup 
itinerant de l’Amazònia i ha permés una celebració litúrgica amb un fort component 
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comunitari, i incorporant la cosmovisió dels pobles originaris plena de rics símbols, 
gestos, moviment i dansa. 

Després de sopar s’han ofert 4 breus comunicacions: 2 presentacions de llibres i 
dos exemples d’aplicacions d’alguns aspectes dels Exercicis Espirtuals a contextos 
d’acompanyament de joves. El Simposi segueix aquest dimecres amb una jornada 
de visita orant als llocs ignasians de Montserrat i Manresa, llocs fundants per Ignasi 
i els Exercicis. 
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VISITA AL MONESTIR DE POBLET DE LA 
FORMACIÓ INICIAL DE L’URC 

 

FORMACIÓ URC | 16 juny, 2022 

Aquest mes de juny, els novicis/es participants al curs de formació 
intercongregacional del CEVRE-URC, juntament amb algunes Juniores i 
Formadors/es de diverses congregacions,han tingut el goig de fer una vista guiada 
per Fr. Llorenç Vilagrassa, monjo de Poblet, al  Reial Monestir de Poblet. Aquesta 
trobada ha tingut lloc amb la finalitat era conèixer un espai cultural, religiós i 
natural de Catalunya. També ha estat l’ocasiò ideal per facilitar la convivència i 
comunicació “INTER” en aquest any d’inici del procés sinodal, teixint llaços de 
fraternitat universal entre nosaltres. També ha estat la iniciativa perfecte per 
celebrar junts el final de curs de formació al CEVRE-URC. 

Malgrat la calor que feia, els murs del monestir van mantenir una perfecta 
temperatura. El grup va poder contemplar la riquesa arquitectònica i escoltar les 
sàvies paraules i explicacions del Fr. Llorenç, el qual durant tot el dia ens va 
acompanyar. 

El dinar va ser compartit i es va degustar  algunes delícies elaborades pels 
diferents membres del grup. Va haver un moment molt especials de gresca 
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animada per les Germanes de la Puresa de Maria, que va ajudar a fer una bona 
digestió. 

La visita va posar punt i final amb la celebració de l’Eucaristia a la capella de Sant 
Jordi. L’encarregat de presidir va ser P. Maties, el qual durant l’homilia va  
encoratjar “al seguiment de Jesús posant com a referents a Maria i a Sant Jordi”, i 
fent referència al model de vida monàstica contemplativa. 

Des de Formació de la Unió de Religiosos de Catalunya és va donar les gràcies a 
tots els qui van fer possible la visita, especialment, a la Comunitat Monàstica de 
Poblet que va obrir les portes de l’hospitalitat i l’acollida. 
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LES RELIGIOSES ADORATRIUS CELEBREN EL 
165 ANIVERSARI DE LA SEVA FUNDACIÓ 

 

CONFER | 18 de juny, 2022 

Les Religioses Adoratriuss han culminat la celebració dels 165 anys de la fundació 
de la congregació amb una Eucaristia que s’ha pogut seguir online a través del 
seu canal de Youtube aquest 18 juny. La cerimònia religiosa s’ha realitzat en 
format online perquè les comunitats dels 25 països dels quatre continents en els 
quals té presència l’institut religiós fundat per Santa María Micaela puguin 
participar d’ella. 

D’aquesta forma es tanca un Any de Gràcia que va començar el passat 15 de juny 
de 2021, festivitat de María Micaela i conclou aquest pròxim dimecres coincidint 
amb la celebració del dia de la Santa. 

Ha estat un temps aprofundir a la identitat i el Carisma adoratriu i una oportunitat 
de vida i conversió, de provocació i interpel·lació, des dels orígens per a llançar-se 
cap al futur, guiades pel lema: “Mirar l’origen per a revitalitzar el futur”. 

 Ha estat un temps de “obrir el nostre cor per a mirar i mirar-nos, fer recorregut i 
detenir-nos en tants moments de la nostra història congregacional, per a explicar-
nos el que van fer les nostres germanes des de Micaela; aprofundir en aquests 
relats de vida, que les van motivar en el camí, les van animar en les dificultats i amb 

https://www.youtube.com/channel/UCZy1LNrA6DUUarhVc3HN4jg
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valentia van compartir per a mantenir viu el carisma” afirmen des de la 
congregació. Un camí que correspon ara continuar mantenint viu a tota la família 
adoratriu. 

Santa M. Micaela Desmaisières i López de Dicastillo, va néixer a Madrid l’1 de 
gener de 1809. De família noble, va rebre cuidada i piadosa educació i des de molt 
jove destaca en ella un fort amor a l’Eucaristia i un generós lliurament per a ajudar 
als més necessitats. 

MIRA EL VÍDEO DE LA CELEBRACIÓ AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=98KA0Vt1TJs
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ACORD UMAS-SANITAS PER A RELIGIOSOS 
DESPLAÇATS 

 

CONFER | 16 de juny, 2022 

Nova Assegurança de Salut, que ha negociat UMAS amb Sanitas, destinat a donar 
assistència sanitària de qualsevol persona desplaçada a l’estranger, amb cobertura 
tant a Espanya, com al país de destinació, la qual cosa suposa un clar avantatge 
per als assegurats. 

Aquest nou producte té una part d’assistència sanitària a través del quadre mèdic 
de Bupa, el grup internacional al qual pertany Sanitas i, una altra part de 
reemborsament, per a aquells països on no hi hagi quadre mèdic. El 
reemborsament és del 100% de les despeses sanitàries cobertes, amb el límit 
anual de 100.000 dòlars. L’assistència sanitària a Espanya serà a través del quadre 
mèdic de Sanitas. 

És una assegurança dissenyada específicament per al nostre col·lectiu religiós, i 
compta amb unes àmplies cobertures d’assistència hospitalària, extrahospitalària, 
cobertura dental i altres garanties i serveis (ambulància, repatriació, etc.). A més, 
no té franquícies ni copagaments, la qual cosa considerem un altre gran avantatge. 

La prima neta mensual per assegurat és de 89.3 euros per a aquelles 
Institucions Religioses que tinguin tot el seu programa d’assegurances en 
UMAS, i de 94.3 euros al mes per a la resta. 
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Per a facilitar l’adhesió, s’ha obert un període des de l’1 de juny fins a l’1 d’agost on 
s’elimina el límit d’edat per a la contractació i el qüestionari de salut per a donar-se 
d’alta. 

Fora d’aquest període existeix un límit d’edat de contractació, 75 anys, i és 
necessari emplenar qüestionari de salut (existeixen carències i preexistències). 

Per a qualsevol dubte, així com per a la contractació heu de posar-vos en contacte 
amb la següent persona de UMAS: Ignacio Arenas Email: i.arenas@umas.es 

Telèfon mòbil: 660 101 634 
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LES CARMELITES MISSIONERES DEIXA 
LLEIDA DESPRÉS DE 74 ANYS 

 

BISBAT LLEIDA | Juny, 2022 

Les Germanes Carmelites Missioneres han deixat Lleida fa algunes setmanes, 
després de 74 anys de servei a la nostra ciutat.  

Les germanes estaven vinculades a l’UPA del Pilar-Magdalena on les troben a 
faltar ja que estaven molt implicades en la comunitat. L’any 1948 van arribar cinc 
germanes a la Clínica “L’Aliança” per fer una tasca sanitària. 

 Des de llavors van anar passant diferents germanes per a la ciutat i durant un 
moment van existir dues comunitats, una d’elles vivia al Santuari de Santa Teresita. 
El rector de l’UPA a la qual formaven part, Mn. Carles Sanmartín va enviar una 
carta a la seva superiora per donar les gràcies a la congregació a tota la seva 
dedicació i esforç a la comunitat.  

Entre d’altres coses, Mn. Carles en la seva carta destacava que “volem agrair a Déu 
per la qualitat de la presència de les germanes”. També va escriure que “les 
persones seguidores de Jesús sabem que estem de pas en aquesta vida i tenim els 
ulls fixats en nostre Senyor. Ell ha estat i serà qui ens continuï acompanyant en el 
camí de la vida”.  
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CELEBRACIÓ DE LA JORNADA PRO 
ORANTIBUS A GIRONA 

BISBAT GIRONA | 15 de juny, 2022 

Ahir diumenge, amb motiu de la 
jornada Pro Orantibus que l’Església 
dedica a les persones que duen a 
terme una vida contemplativa, monjos, 
monges, religiosos i religioses es 
donaren cita al monestir de Sant 
Daniel.  

Pilar Pina, delegada de la Vida 
Consagrada al Bisbat de Girona ha 
manifestat que “la vida contemplativa 
com expressió de l’amor radical a 
Déu, es presència , llum i 
testimoniatge evangèlic, i és també 
per al Poble de Déu una gràcia amb 
la qual el Senyor beneeix a cada 
generació cristiana”.   

La trobada es basà en moments 
d’escolta, admiració i contemplació. La 
professora Carme Panella va explicar 
la història i vida del monestir i després 
es va celebrar el res de vespres. 
S’acabà amb una dansa de 
contemplació i un berenar entre tots 
els assistents. 

Per a Pilar Pina, la vida consagrada és 
un “gran mosaic en comunió amb 
l’Església que viu amb un esperit 
sinodal , sense por, amb creativitat i 
diàleg constant” 
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UN TREBALL DEDICAT A LES CARMELITES I 
A LES CAPUTXINES DE MATARÓ GUANYA EL 
1R PREMI GAUDÍ 

 
ATENEU SANT PACIÀ | 14 de juny, 2022 

L’Ateneu Universitari Sant Pacià i la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya (FECC) proclamen els guanyadors del 1r Premi Gaudí a treballs de 
recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior. 

El 1r premi ha estat per Arturo Cabellos, de l’Escola Maristes Valldemia de 
Mataró, amb un treball titulat “Carmelites i caputxines a Mataró”, tutoritzat pel 
professor Jaume Prat i Fabregat. En aquest treball de recerca de Batxillerat, Arturo 
Cabellos s’ha centrat en dues comunitats monàstiques instal·lades a Mataró: la 
Immaculada Concepció, de l’orde de les carmelites descalces, i l’Assumpció de 
Maria Santíssima, de l’orde de les clarisses caputxines. L’alumne premiat ha 
compartit el dia a dia i ha entrevistat les dones que formen part d’aquests 
monestirs, a més d’emmarcar aquestes comunitats en el seu context històric. 

El 2n premi s’atorga al treball titulat “Sant Ignasi, el pelegrí que crida a la festa”, 
elaborat per Daniel Gubianas de l’INS Pius Font i Quer de Manresa amb el suport 
de la tutora Irene Garcia Clavel. El Daniel Gubianas ha partit de la seva estima a 
les festes populars per fer un treball de recerca de batxillerat en què ha 
connectat aquesta passió amb la commemoració de l’aniversari dels 500 de 
l’estada de Sant Ignasi a Manresa. Gubianas s’ha arrelat a la cultura popular per, 
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partint de la recerca, elaborar un capgròs de Sant Ignasi i proposar música i 
coreografia per fer-lo ballar. 

Per últim, el 3r premi s’entrega a Bel Solà, alumna de l’INS Ernest Lluch de 
Barcelona, pel seu treball “L’acompanyament espiritual als centres penitenciaris 
catalans”. Aquest treball de recerca de batxillerat, que té Anna-Eva Jarabo per 
tutora, aprofundeix en tot allò relacionat amb el que es planteja al títol: el marc 
jurídic, les pràctiques religioses, l’acompanyament als interns, els voluntaris de 
suport i les entitats encarregades i col·laboradores. També afegeix entrevistes a 
persones expertes en l’àmbit de l’acompanyament espiritual o dels centres 
penitenciaris. 

L’entrega de premis es durà a terme a la Sagrada Família 

L’entrega d’aquest premi organitzat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià i la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), amb la col·laboració de l’Editorial 
Castellnou, es farà al Claustre de la Mercè de la Sagrada Família el dijous 16 de 
juny a les 18h. El primer premi està dotat amb 500€ i beca del 50% de la matrícula 
en una de les facultats de l’Ateneu Universitari Sant Pacià pel següent curs 
acadèmic. El segon, amb l’obsequi d’un dispositiu electrònic i beca del 50% de la 
matrícula en una de les facultats de l’Ateneu Universitari Sant Pacià pel següent 
curs, i el tercer, amb l’obsequi de dispositiu electrònic. 

La primera edició del Premi Gaudí a treballs de recerca de batxillerat i a projectes 
de cicles formatius de grau superior ha tingut una bona rebuda entre els instituts 
de secundària i ha permès donar visibilitat als treballs de temàtica relacionada 
amb el fet religiós des de qualsevol de les seves múltiples aproximacions. Tots 
els treballs presentats han obtingut al seu centre una qualificació mínima de 
notable i s’han lliurat durant el curs 2021-2022. 
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XXI CAPÍTOL GENERAL DE LES MISSIONERES 
DEL COR DE MARIA 

 

GERMANES MISSIONERES DEL COR DE MARIA | 14 de juny, 2022 

Les Germanes Missioneres del Cor de Maria han celebrat el seu XXI Capítol 
General i han escollit nou Govern General que queda format per la Superiora 
General Aurelia Roco Veliz i en el Consell: Amèrica Bellei Carvacho, Montserrat 
Calderó Giménez, Alicia Grau Peco i María Pilar Lascorz Fes. 

Continuem la marxa, serem senyal d’esperança dins i fora i ens anem amb la missió 
de fer de la vulnerabilitat una oportunitat per a abraçar la humanitat ferida, com a 
dones que viuen la fraternitat des de comunitats llar i comunió, fem possible, 
concretem des de l’amor el que el món espera de nosaltres. 

 Els anys en nosaltres són una benedicció, estan carregats de do i estem vives. 
Anys, també amb altres coses, però quedem-nos amb la saviesa acompanyant i 
acompanyant-nos, obrint sempre la porta a la dignitat, sí, fins a l’últim minut de 
Vida fem de la dignitat la nostra germana. 
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El que hem realitzat en aquest Capítol, Maria ja l’ha acollit en el seu cor, sí, perquè 
en el cor d’Ella, batega la humanitat i a totes nosaltres el Pare Joaquín Masmitjá, ja 
està beneint el nostre treball.  

Les germanes Fradera continuaran acompanyant-nos. L’aventura espiritual 
contínua perquè avui el cor ens crema i volem que ens cremi mentre anem 
avançant. Una aventura desafiadora perquè ens diu que el camí contínua i hi ha 
tasca, i motivació, hi ha risc i sots, hi ha obstacles i resistències, hi ha un camí que 
és invitació a viure’l. 
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POBLET ACULL LA 137 REUNIÓ D’ABATS I 
PROVINCIALS 

 

Lluís Serra (FMS) | 12 de juny, 2022 

El 9 de juny, l’Abadia de Poblet ha aplegat la 137 RAP (Reunió d’Abats i 
Provincials). La trovada va tenir lloc durant tota la jornada, durant la qual els abats i 
provincials han reflexionat sobre l’actualitat de la vida religiosa i han celebrat 
l’eucaristia i el res de sexta amb la comunitat dels monjos.  

Després han compartit el dinar al refectori i han tingut un temps de sobretaula en 
la comunitat. Posteriorment, s’ha continuat el diàleg en la sessió de tarda fins a les 
6 que s’ha tancat la jornada de fraternitat i treball.  

La RAP està integrada pels abats de Poblet i Montserrat, el prior de Solius, els 
provincials i els delegats de congregacions masculines.  

Representa un espai d’intercanvi, de recerca i de discerniment, amb temàtiques 
molt obertes, però força centrades en la vida religiosa i eclesial, a la vegada que 
també s’està amatent al batec actual de la societat. Es programen dues reunions a 
l’any. 
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GABRIEL SEGUÍ, NOU CONSULTOR DE LA 
CONGREGACIÓ PER AL CULTE DIVÍ 

CATALUNYA RELIGIÓ | 12 de juny, 2022 

Aquest dissabte el papa Francesc ha 
nomenat el capellà mallorquí Gabriel Seguí 
Trobat consultor de la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments. Es tracta del dicasteri pontifici 
que vetlla pel criteri i la unitat de la litúrgia 
en les celebracions catòliques arreu del 
món. Seguí presideix l’Institut de 
Litúrgia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià 
que, amb seu a Barcelona, és la segona 
facultat de litúrgia del món catòlic, després 
el Pontifici Institut Litúrgic (PIL) de Roma. 

Els darrers anys s’han nomenat diversos 
catalans consultors de la cúria vaticana, 
entre ells el filòsof i teòleg Francesc 
Torralba a Cultura; el teòleg i 
sacerdot Xavier Morlans a Nova 
Evangelització; Manuel Nin, monjo de 
Montserrat i bisbe a Atenes, a la comissió 
de Litúrgia de la Congregació per les 
Esglésies Orientals; el també monjo de 
Montserrat i president del Pontifici Institut 
Litúrgic de Roma, Jordi-Agustí Piqué, a 
la Congregació de les Causes dels 
Sants, Jaume González Padrós, membre 
del Centre de Pastoral Litúrgica, a 
la Congregació per al Culte Diví; i més 
recentment Daniel Arasa com a consultor 
del Dicasteri per a la Comunicació i Núria 
Calduch a la Congregació per la Doctrina 
de la Fe.  

Llegir-ne més aquí 

 

 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/11/0452/00929.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/11/0452/00929.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/63797
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/63797
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/liturgista-gonzalez-padros-nou-consultor
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/liturgista-gabriel-segui-nou-consultor-congregacio
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FESTA DE ST. MARCEL·LÍ CHAMPAGNAT A 
LES AVELLANES 

 

BISBAT URGELL | 8 de juny, 2022 

El passat dia 6 de juny, festa de Santa Maria Mare de l’Església, també se 
celebrava la festa de St. Marcel·lí de Champagnat fundador de l’Institut religiós dels 
Germans Maristes. La comunitat dels Maristes del Convent de Sta. Maria de 
Bellpuig de les Avellanes va celebrar aquesta efemèride convidant-hi els sacerdots 
de l’Arxiprestat de Noguera, la Comunitat de religioses Cordimarianes de Balaguer, 
les Clarisses del St. Crist de Balaguer i els Germans Franciscans de Creu Blanca. 

L’acte central fou la celebració de l’Euaristia presidida pel Vicari General de la 
Diòcesi, Mn. Ignasi Navarri. En l’homilia posà en relleu l’actualitat de l’ensenyament 
de St. Marcel·lí Champagnat (1789-1840). El sant sacerdot fundador ens esperona 
també avui a donar a conèixer  Déu, amb ardor, a educar estimant i a fer-ho amb 
tendresa, com una mare acarona el seu fill.  

“Tot a Jesús per Maria i tot a Maria per Jesús”, ens ensenya St. Marcel·lí. Abans de 
la Missa el Gmà. Ramon Llançana i el Gmà. Simeó Camprubí presentaren el 
testimoni d’aquests dos anys de pandèmia viscuts a la comunitat del Convent de 
les Avellanes i també el nou retorn a la normalitat, amb la celebració de la 
tradicional Pasqua jove de les Avellanes l’abril passat. Després de la Missa, un 
dinar de germanor posava el punt i final a aquesta joiosa jornada en honor de St. 
Marcel·lí Champagnat. 
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HORTS RELIGIOSOS AMB VISIÓ SOCIAL 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 9 de juny, 2022 

Des dels seus inicis, són moltes les comunitats religioses que han tingut en els 
seus dominis un espai de terreny dedicat al conreu. De fet, antigament, era un 
espai imprescindible en l’estructura dels monestirs, permetent-los l’autosuficiència, 
sobretot per aquells més allunyats. Així es pot veure al Monestir de Pedralbes que 
recentment ha recuperat l’hort com es coneixia a l’època medieval. Amb el pas del 
temps, molts d’aquests horts continuen existint, tot i que en alguns casos el seu 
sentit ha fet un gir, jugant un rol diferent, però igualment essencial. És el cas dels 
horts socials destinats a la formació i recuperació de persones en situació 
vulnerable. 

Avui dia, alguns convents i monestirs que encara mantenen aquests horts o bé 
l’espai on es treballava, han obert les portes i s’han aliat amb entitats socials per 
donar una nova utilitat a aquestes terres. És el cas de les benedictines de Sant 
Pere de les Puel·les o les Carmelites de Mataró, que col·laboren amb aquest espai 
amb la inserció o formació d’aquells que ho necessiten. 

El conreu, una via cap al benestar 

“L’hort és com un oasi enmig de Mataró i ens convida a compartir-lo. No podíem 
tenir un espai tan ric i gaudir-lo només nosaltres”. Ho explica Maria Alves, monja 

https://www.monestirpedralbes.barcelona/ca/exposicions/lhort-medieval-del-monestir
https://www.benedictinessantperepuelles.cat/
https://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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de la comunitat de les Carmelites Descalces del Monestir de la Immaculada de 
Mataró i responsable de l’hort. Des de fa uns cinc anys cedeixen una part de l’hort 
del convent a la Cooperativa Tarpuna. 

L’entitat està creada per un equip dedicat a la gestió de projectes d’Horts Socials 
amb finalitats terapèutiques, comunitàries, d’integració o producció. Els 
encarregats de sembrar i conrear són un grup de persones que per diferents 
circumstàncies es troben en situació vulnerable, i el fet de treballar en els horts els 
ajuda en la seva recuperació. 

Tal com explica l’educadora social de Tarpuna i encarregada de dinamitzar l’hort de 
les carmelites, Meritxell Peña, “s’ha comprovat que l’horticultura crea benestar físic 
i mental”. Cada dimecres, Peña acudeix amb uns tretze participants a l’hort i els 
acompanya durant el procés. Els membres del grup arriben derivats de diverses 
entitats socials com Creu Roja, Serveis Socials de l’Ajuntament, Projecte Guaita 
dels Salesians o Càritas, les quals saben dels beneficis que aporta l’horticultura. 

Maria Carol, treballadora de Càritas Mataró, destaca que quan consideren que un 
usuari de Càritas li pot servir d’ajuda es posen en contacte amb Tarpuna perquè 
entri al grup. “Sovint són persones que necessiten un espai per desconnectar del 
seu context o, fins i tot, d’una crisi”, explica Carol. “Quan es troben en un espai 
allunyat sense sorolls i treballant d’una altra manera, els ajuda anímicament i 
s’obren a ells i al grup”, hi afegeix. 

En aquest sentit, Meritxell Peña insisteix com “els horts socials promouen la 
socialització. No és només una qüestió de conreu, sinó la relació que es propicia 
entre l’entorn i el grup”, assegura. “D’una banda, la relació amb la terra, que fem de 
manera ecològica, crea tranquil·litat, i alhora, al llarg del procés es fa xarxa entre els 
membres de l’equip i les entitats col·laboradores”. 

Llegir-ne més aquí 

 

 

 

 

 

http://www.carmel-mataro.net/
http://www.carmel-mataro.net/
https://tarpunacoop.org/
http://twitter.com/CaritasMataro/status/1523662782721265664
https://www2.cruzroja.es/web/creu-roja
https://caritasmataro.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/horts-religiosos-visio-social
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CLAR ESCOLLEIX PRESIDÈNCIA PEL 
PERÍODE 2022-2025 

 

CLAR | 4 de juny, 2022 

La CLAR – Confederació Llatinoamericana de Religiosos, reunida en el Monestir 
Santa Maria de l’Epifania, dels Monjos Benedictins, a Guatapé (Colòmbia), en la XXI 
Assemblea General, després d’un temps de discerniment il·luminada per la Paraula, 
segura de l’acció de l’Esperit i conscient dels desafiaments d’aquest moment 
històric, va escollir el seu quadre directiu per al període de 2022–2025. 

D’aquesta manera, la Presidència de la CLAR queda conformada de la següent 
manera: 

– Presidenta: Gna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN (Colòmbia ), reelegida 
– Primer Vicepresident: Ir. Olavo José Dalvit, FSC (el Brasil) 
– Segon Vicepresident: P. José Luís Loyola Abogado, MSpS (Mèxic) 
– Tercera Vicepresidenta: Gna. Inés Greslebin, ACI (l’Argentina) 
– Quarta Vicepresidenta: Gna. Carmen Ferrer, HH.C.C.S. (República Dominicana) 
– Secretària General: Gna. Daniela Adriana Cannavina, HCMR (l’Argentina), 
reelegida 
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CENT ANYS DE PRESÈNCIA SALESIANA A 
BADALONA» 

 

SALESIANS | 1 de juny, 2022 

«Gràcies a tots per fer possible cent anys de presència salesiana a Badalona», deia 
emocionat Isidre Serdà, director de l’obra salesiana de Badalona, que ha escrit la 
següent crònica: 

La celebració dels cent anys de l’arribada del salesians a la ciutat de Badalona, 
l’any 1922, ha sigut una efemèride que com a rerefons ha estat present i animant 
les activitats de l’escola des de la festa de D. Bosco  fins a la de Maria Auxiliadora 
en el mes de maig. Parlem de la arribada dels salesians, no de l’escola que es va 
començar l’any 1956. 

Deliberadament s’ha volgut celebrar d’una manera senzilla, que no vol dir que 
s’hagi deixat de recordar. S’han programat tota una sèrie d’actes. 

Jornada de clausura 

El dissabte 28 de maig s’ha fet la clausura de la celebració del centenari: 

Els monitors del centre juvenil Som-hi tots han organitzat una tarda de jocs i 
activitats lúdiques adreçades al nois i noies i famílies de l’Obra. Feia goig veure el 
pati tan animat! 
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A les 18,30,  en el teatre, ha tingut lloc l’acte institucional amb els parlaments del 
P. Provincial dels salesians  Sr .Ángel Asurmendi, del regidor de l’Ajuntament 
d’afers socials i del districte nº1 de Badalona el Sr. David Torrents, del director d 
‘obra Isidre Serdà i en nom de tot el personal l’antiga alumne, actual mestra de P3 
i directora del Centre Juvenil, Marina Trepat. Cal destacar la presència dels sis 
salesians que des de l’any 1982 fins al dia d’avui han sigut successivament els 
directors de l’obra salesiana de Badalona. 

A aquests parlaments s’hi han afegit unes audicions musicals a càrrec  de l’antic 
alumne Jordi Rubio i el seu quartet. L’acte, al teatre,  ha finalitzat amb l’actuació 
d’un grup de ball de les activitats extraescolars. 

A les 20.00  s’ha celebrat una solemne missa d’acció de gràcies en el Santuari de 
Maria Auxiliadora  i s’ha acabat amb un refrigeri en el pati de l’escola. 

Tots hem arribat al final de la tarda amb el cor ple de joia i satisfacció. 
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XVI JORNADES D'ATENCIÓ ESPIRITUAL I 
RELIGIOSA «RESILIÈNCIA, ESPIRITUALITAT I 
CURES» 

 
GERMANES HOSPITALÀRIES | 10 de juny, 2022 

L'atenció a les necessitats espirituals i religioses a l'àmbit de la salut continua 
sent un repte per a l'Església, per a les institucions i per a tots els professionals 
del món de la salut. Un repte que s'orienta a guanyar terreny a la qualitat 
assistencial i pastoral. Com a resposta al nostre Marc d'Identitat, el compromís de 
Germanes Hospitalàries és apostar per l'atenció espiritual i religiosa des d'una visió 
integral de l'individu centrada en la persona i les seves necessitats. 

La Jornada que es va dur a terme el divendres va ser un espai de trobada i reflexió 
sobre la cura de l'espiritualitat en l'àmbit assistencial des del context social i 
sanitari que vivim; fent valdre la RESILIÈNCIA, L'ESPIRITUALITAT I LES CURES 
com a recursos a desplegar en la gestió i abordatge de la nostra atenció. 

Més que mai la nostra societat, els nostres professionals i els nostres usuaris són 
focus d'un abordatge que va tenir per objecte propiciar una cultura de la cura, fent 
fort el valor de la resiliència i ajudant a connectar amb el valor terapèutic de la 
dimensió espiritual que permet als individus gestionar les seves crisis de salut amb 
més recursos. 
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Són els mateixos professionals, els qui coneixent i gestionant aquest abordatge, 
permeten un procés terapèutic de més qualitat i calidesa. 

Agents de pastoral i professionals del món de la salut, que tenim el gran repte 
d'abordar i plasmar a la nostra praxi diària, una resposta integral a les grans 
necessitats de l'ésser humà en el context de la salut. Això exigeix de nosaltres el 
coneixement, la reflexió i una gran sensibilitat professional i humana. 

ACCEDEIX AL VÍDEO DE L’ACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vQcZN4DC8A&t=15327s
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L’ESPERIT I LA SINODALITAT 

 

MÀXIM MUÑOZ (Església Barcelona) | 3 de juny, 2022 

En el procés sinodal al que el papa Francesc ha convocat l’Església, la celebració de 
la Pentecosta pren un relleu ben especial. Com posà en evidència el mateix Papa 
en la reflexió que va fer prèvia a l’obertura oficial dels treballs del sínode: “el Sínode 
és un moment eclesial, i el protagonista del Sínode és l’Esperit Sant.  

Si no hi és l’Esperit, no hi haurà Sínode… Perquè tenim necessitat de l’Esperit, de 
l’alè sempre nou de Déu, que allibera de tot tancament, revifa el que és mort, desfà 
les cadenes i difon l’alegria”. En la mateixa línia, el document de la Comissió 
Teològica Internacional sobre la sinodalitat afirma que “L’acció de l’Esperit en la 
comunió del Cos de Crist i en el camí missioner del Poble de Déu és el principi de la 
sinodalitat” (n. 46). 

L’Esperit, en efecte, és el que està darrere dels diversos aspectes que es posen en 
joc en una Església sinodal. En primer lloc, la seva unció en el baptisme i la 
confirmació ens confereix a tots els cristians la mateixa dignitat de fills i filles de 
Déu, que ens permet invocar-lo com Jesús: “Abbà, Pare!” i que és la base de la 
nostra fraternitat: “només teniu un Pare i un guia, i tots vosaltres sou germans”. 
Ens permet, doncs, “caminar junts”, sense que ningú es consideri superior als 
altres. En tot cas, si algú vol ser el primer, o ha estat situat en un lloc d’autoritat 
“s’ha de fer servidor de tots” (Mc 9,35). 
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D’altra banda el mateix Esperit és el qui suscita els diversos dons, ministeris i 
carismes que edifiquen i renoven contínuament l’Església i fa que es posin al servei 
de tot el Cos i de la vida del món. És el gran creador de la comunió en la diversitat. 

Finalment la tradició atribueix també a l’Esperit el sensus fidei, que atorga a cada 
batejat la sensibilitat per captar el que sintonitza amb l’evangeli i el que n’és 
contrari. És la base del discerniment en l’Església per tal que es mantingui fidel a 
Jesucrist enfront de les novetats i reptes de la història, el que ens permet llegir els 
“signes dels temps i dels llocs”. El discerniment és un dels pilars de la sinodalitat a 
tots nivells. No es tracta només d’aplicar lleis i o de decidir per votació i menys per 
submissió: es tracta d’esbrinar el que l’Esperit ens demana en aquests moments, 
escoltant-nos i escoltant el món. 

En aquesta Pentecosta, doncs, invoquem amb força l’Esperit perquè el Sínode sigui 
realment un “alè fresc” per a l’Església. Ho podem fer amb la pregària del papa 
Francesc: “Vine, Esperit Sant. Tu que suscites llengües noves i poses als llavis 
paraules de vida, allibera’ns de convertir-nos en una Església de museu, formosa 
però muda, amb molt de passat i poc futur. Vine enmig nostre, perquè en 
l’experiència sinodal no ens deixem aclaparar pel desencant, no diluïm la profecia, 
no acabem per reduir-ho tot a discussions estèrils. Vine, Esperit d’amor, disposa 
els nostres cors a l’escolta. Vine, Esperit de santedat, renova el sant Poble de Déu. 
Vine, Esperit creador, renova la faç de la terra”. 
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ENTREVISTA A UN FRARE MERCEDARI: “LA 
PRESÓ ÉS EL LLOC ON MÉS ES RESA” 

 

MERCEDARIS | 20 de maig, 2022 

Nascut a Barcelona en 1964, el P. Fernando Ruiz és el capellà de la presó de Terol i 
ha passat de les missions a Llatinoamèrica a celebrar missa en petits pobles. 

En la Edat mitjana, els frares mercedaris alliberaven cristians capturats per musulmans. 
A qui rescaten ara? 

A éssers humans en captivitats com aquells o pitjors, amb la complicació que ja no 
és dins de la confrontació islamisme-cristianisme, sinó en la lluita per la dignitat i la 
possibilitat de mantenir la fe. 

I quines són aquestes noves captivitats? 

A Terol, on soc capellà del centre penitenciari, treballem amb el món de la 
delinqüència. La societat està molt d’esquena a qui entra en la presó, el lloc on més 
es resa juntament amb els hospitals. No ajuda al pres ni a la seva família i, en sortir, 
les possibilitats de reinserció són molt baixes. 

Reconforta als reclusos. Què els diu? 

Entro amb un equip petitó de pastoral penitenciària i fem uns quants programes. 
En la celebració religiosa invoco moltíssimes vegades a l’esperança, a la capacitat 
de perdonar-se i demanar perdó i al compromís d’ajudar-se els uns als altres. 



23 de juny, 2022 
HOREB 

579 
 

 

38 

 

Què li demanen els presos? 

Alguns no tenen cap font d’ingressos i necessiten un mínim d’economia per a 
poder trucar a les seves famílies o comprar algun producte bàsic d’higiene. 
Aportem aquestes petites quantitats que, no obstant això, canvien la situació. De 
no tenir res a tenir 15 euros, significa poder telefonar a casa. 

Els reprèn pels seus delictes? 

Mai pregunto per què són allí. És una norma bàsica per a la trobada personal, que 
és, segurament, el més important. Els rebo com a persones i, quan algun vol 
compartir part de la seva vida, l’escolto des de l’empatia i el respecte, no des de la 
compassió o la complicitat. 

Hi ha paraules de pietat per a delinqüents com Igor el Rus, intern a Terol unes 
hores? 

Sempre cap la misericòrdia, sense tancar els ulls a la necessitat de justícia. Hi ha 
conductes terribles que mereixen un càstig exemplar i protecció de la societat, però 
això no pot llevar la misericòrdia i la humanitat, que és la nostra aposta. La tasca en 
el món penitenciari indica la salut humana d’una societat. 

Què opina de la presó permanent revisable? 

No és la solució, com tampoc ho és retornar a la persona a la societat sense 
garanties que hagi canviat. No és qüestió d’allargar el temps, sinó de conèixer a la 
persona i ajudar-lo a canviar mentre està a la presó i, a partir d’aquí, prendre 
decisions. 

Quin delicte li produeix més rebuig? 

Els delictes sexuals em semblen avorribles i on hi ha una mort es produeix una 
fallida irreparable per a tots, també per a qui ho ha comès. A vegades, costa 
assimilar-ho i haig de renovar-me en l’esforç per acollir a la persona. Però, com va 
dir Jesús, el que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. 

Algun pres li ha agraït els seus desvetllaments? 

Sí, hi ha casos molt bonics. Recordo un pres de la presó romana de Regina Coeli al 
qual jo prestava llibres. Es va llegir les obres completes de Santa Teresa de Jesús i 
Sant Joan de la Creu i va començar a tenir experiència mística. Vaig veure en ell el 
procés pel qual una persona es fa santa. 
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Va arribar a Terol fa cinc anys després d’haver estat a Veneçuela i Guatemala. Com 
són allí les presons? 

Les presons d’aquí comparades amb les de Llatinoamèrica són un ‘kinder’, un jardí 
d’infància. Hi ha respecte, ordre i cura de la salut. Allí es passa fam i 
amuntegament i hi ha pallisses i extorsions entre presos. 

És un dels quatre frares que habita el convent de Santa María de l’Olivar, en Estercuel, 
amb 40 cel·les. Quina baixada vocacional! 

Certament, a Espanya hi ha molt poca resposta vocacional, resultat de la deriva 
europea de valors i fe. Creiem que en haver progressat en ciència i economia hi ha 
menys fe, però això no ocorre en altres cultures. Hem intentat un món laic i un dels 
fruits és la falta de vocacions. 

Ha passat de les multitudinàries missions a Guatemala i Veneçuela a la calma d’un 
convent enmig de la muntanya. 

He après a no mirar els números. Celebro missa en La Zoma amb la mateixa 
reverència que ho feia en l’antiga Guatemala; allí, amb 700 persones, aquí amb 9 
contant-me a mi i a la Santíssima Trinitat. A Terol també soc missioner. A Europa 
tenim molts menys problemes i sofriment, però som menys feliços. 

Com explica això? 

La felicitat no prové de tenir cobertes les necessitats materials o el respecte als 
teus drets. L’important és com atens les persones amb les quals vius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monasterioelolivar.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Zoma
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 
LES GERMANES DEL COR DE MARIA DEIXEN 
DE TENIR CURA DELS INFANTS A LA LLAR 

MARE ESPERANÇA A LLEIDA 

 

LA MAÑANA | 17 de juny, 2022 

Després de 66 anys de fer de “mares”, la gestió del centre corre a càrrec de Sant 
Joan de Déu. Les religioses Missioneres del Cor de Maria deixen de tenir cura dels 
nens i adolescents de famílies desestructurades a la Llar Mare Esperança de Lleida 
després de 66 anys. La gestió del centre va a càrrec de Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida des de l’1 de maig. 

Les germanes de la institució Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, 
que va fundar a Lleida la lleidatana mare Esperança González Puig l’any 1862 per 
rescatar del carrer les dones que exercien la prostitució i facilitar-los ensenyament, 
han tingut cura des de fa 66 anys de la guarda i l’educació en valors d’infants i 
adolescents de 0 a 18 anys. 

Fins a finals d’abril, tres monges de més de 65 anys s’han fet càrrec de 
l’equipament que funciona com a Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) i té 
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cura de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA). 
 
Les religioses feien el paper de “mares” de 15 nois, ara de 3 a 16 anys, juntament 
amb diversos voluntaris que, entre altres missions, traslladaven els infants als 
diferents centres educatius lleidatans on estudien i ajudaven les germanes en les 
tasques domèstiques. 
 
La manca de monges que puguessin continuar fent-se càrrec en el futur de la Llar 
Mare Esperança, situada a la Partida de Montserrat, ha portat a la institució a 
decidir deixar d’assumir la seva tasca de protecció dels infants i adolescents. 
D’aquesta manera, van posar en lloguer la residència i ara Sant Joan de Déu Terres 
de Lleida es fa càrrec del Centre Residencial d’Acció Educativa des del passat 1 de 
maig. 

Llegir-ne més aquí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamanyana.cat/les-germanes-del-cor-de-maria-deixen-de-tenir-cura-dels-infants-a-la-llar-mare-esperanca-a-lleida/


23 de juny, 2022 
HOREB 

579 
 

 

42 

 

  
UN CENTENAR DE JESUÏTES TRACTEN A 
MANRESA COM ACOSTAR ELS «EXERCICIS» 
AL MÓN ACTUAL 

 

REGIÓ 7 | 16 de juny, 2022 

 Un centenar de jesuïtes arribats d’arreu participen fins demà al Simposi 
Internacional, una trobada que té per objectiu reflexionar sobre les maneres de fer 
arribar els Exercicis Espirituals al món contemporani. A banda de les persones que 
segueixen les activitats presencialment, que fan estada al Centre Internacional 
d’Espiritualitat Ignasiana, el simposi, que ha organitzat la Cova de Sant 
Ignasi coincidint amb els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa, el 
segueixen virtualment 200 més. 

El Sant Pare ha fet arribar una carta al comitè organitzador i executiu, encapçalat 
per Lluís Magriñà, director del centre d’espiritualitat i superior de la Cova. Els diu 
que «he rebut reiterades invitacions per venir a Manresa durant aquest any 2022» i 
que «ja que no ho he pogut fer presencialment, sí que desitjo estar entre vostès a 
través d’aquestes paraules per animar-los a aprofitar la trobada».  

Recorda que «tindran el privilegi, i també la responsabilitat, de repensar el camí 
que va recórrer sant Ignasi», es congratula per la iniciativa i els desitja que 
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«confirmin, ampliïn i despleguin les possibilitats d’un text, d’un mètode i d’una 
experiència que ha de respondre al compromís amb els més necessitats, que 
connecti amb la sensibilitat i el llenguatge dels joves i ens faci més responsables de 
la cura del nostre planeta». 

Llegir-ne més aquí 

https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/16/centenar-jesuites-tracten-manresa-com-67315660.html
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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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💻💻 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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