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“FELICITEM-NOS PEL QUÈ 
SÓM I ALEGREM-NOS 
PER ALLÒ QUE VOLEM 
SER!” 

Rosa Masferrer | Vicepresidenta de l’URC 

2Hola a totes i a tots, 

Un any més ens trobem celebrant un 8 de març 
ple d’esdeveniments, iniciatives, converses, 
controvèrsies, debats, etc. 

Què no es dirà avui, què no es farà, què no 
s’expressarà de mil maneres! Aquest any... en 
aquest 8 de març us vull dir el què crec. 

Crec en la diferència, que permet igualtat i no en 
la que vol fer-se destacar  

Crec en la lluita, quan som tots i totes que ens hi 
comprometem 

Crec en el crit, que no eixorda les orelles ni 
engendra violència. El que fa badar els ulls, 
sacseja de valent i ens aplega, en descobrir el 
missatge que expressa. 

Crec en les mobilitzacions, que ens porten a 
compartir i a construir. 

Crec que perseguim un objectiu que és molt 
senzill, però  aquesta senzillesa fa que sigui molt 
complicat perquè ens col·loca a molts en un lloc 
que no volem perdre.  
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Crec en el què som ... i encara no coneixem de 
nosaltres. Això fa que tinguem esperança, que 
siguem fermes i ens sorprengui la vida. 

Crec en mi. Crec amb tu i amb totes ...i amb tots. 

Aquest any, en el Dia Internacional de la Dona, 
felicitem-nos pel què som. Alegrem-nos pel 
què fem i esperonem-nos pel què volem ser. 

 

 

 

MIRA EL VÍDEO DEL 
DIA DE LA DONA! 

http://urc.cat/dia-de-la-dona/
http://urc.cat/dia-de-la-dona/
http://urc.cat/dia-de-la-dona/
http://urc.cat/dia-de-la-dona/
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ANIMA’T A VIURE EL TAViddeLLER PER A 
QUARESMA: “CRÈIXER I ESPERAR EN TEMPS DE 
SOFRIMENT” 

 

Unió de Religiosos de Catalunya   

La Unió de Religiosos i Religioses ofereix el 20 de març un taller per a 
compartir, il·luminar i reflexionar sobre el moment actual que vivim, 

amb José Carlos Bermejo 

Benvolgudes i benvolguts, 

Des de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya us volem convidar a participar en la sessió 
que tindrem amb José Carlos Bermejo, camil, que ens donarà pistes molt concretes però també 
molt de fons per afrontar amb esperança els temps difícils que ens està tocant viure.  

Tots aquests darrers mesos han vingut acompanyats de moments molt durs. Confinaments, 
pèrdues d’aquells més propers i estimats, el fer-nos grans, el fet de deixar presències i 
institucions molt estimades per les nostres congregacions... Tot i això, rere el pes del dia a dia, 
que ens pot tocar a nivell anímic, espiritual i físic hi ha encara una espurna viva. 

Així doncs, amb l’objectiu d’aixecar la vista i mirar més enllà,* us proposem un temps tranquil per 
reflexionar i compartir, i adquirir eines que ens ajudin a viure la nostra realitat des de l’esperança 
i la fe. Esperem que ajudi! 
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Mireu avall la informació sobre aquest taller amb amb José Carlos Bermejo, i que acompanyarà la 
Gna. Ana Maria Diaz, responsable de formació de l’URC. 

Us hi esperem! 

Llorenç Puig, Secretari URC 

_____ 

Programa del taller quaresmal 
 

Amb motiu del temps de Quaresma, des de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya 
s’organitza el taller “Créixer i esperar en temps de sofriment”. Volem oferir un espai de reflexió i 
formació a càrrec d’en José Carlos Bermejo,  religiós camil, expert en acompanyament i cura de les 
persones en moments de dol, de pèrdua.  

Una ajuda en plena pandèmia  

Aquest curs vol ajudar-nos a fer front al moment que vivim, amb situacions difícils 
d’acompanyament i vivència de la malaltia i les seves conseqüències en l’actual situació de 
pandèmia. Un moment, també, de disminucions en la capacitat i nombre de moltes de les nostres 
presències com a religiosos i religioses. Per això, oferim aquest espai on puguem afrontar aquestes 
vivències sense por, i com una possibilitat de creixement i esperança.  

Metodologia del taller i inscripció 

El Dr. Carlos Bermejo conduirà aquesta sessió que es farà en format en línia a través de 
l’aplicatiu  Zoom. El curs serà en castellà i tindrà lloc el 20 de març, entre les 10 i les 13 h. Al llarg 
de la sessió alternarem espai de treball i diàleg en grups, amb la il·luminació que ens podrà aportar 
el ponent.  

Us podeu inscriure en el següent formulari, i pocs dies abans de l’esdeveniment us enviarem per 
correu electrònic l’enllaç de Zoom que farem servir.  

Formulari d’inscripció:  https://forms.gle/YfpxGkVg2yo3inwH7 (la sessió serà en castellà) 

Esperem que ens ajudi a tots i totes a viure amb confiança i esperança aquests temps difícils que 
ens toca viure!  

Objectius  

- Reflexionar sobre el moment actual que vivim socialment i, en particular, en la vida religiosa, 
com a temps de "disminucions", de pèrdues, de retirades de llocs molt estimats, de 

https://forms.gle/YfpxGkVg2yo3inwH7
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cansaments, d'un envelliment cada vegada més evident, i també ara amb la situació de 
pandèmia. 

- Compartir entre religiosos experiències de patiment i esperança. 

- Il·luminar el moment actual en clau d'esperança i creixement. 

Sobre el convidat presentador: José Carlos Bermejo Higuera 

Religiós Camil, Delegat General per a la Província Espanyola. Doctor en teologia pastoral sanitària, 
màster en bioètica, màster en counselling, postgrau en intervenció en dol, expert en gestió de la 
qualitat model EFQM, postgrau en gestió de residències i serveis per a majors, coach dialògic. 
Director de Centre San Camilo: Centre Assistencial (Residència i Cures Pal·liatives), i Centre 
d'Humanització de la Salut. 

President Fundació Assistencial San Camilo, President Fundació San Camilo, patró Fundació de 
Religiosos per a la Salut, President Associació per a la Humanització de la Salut, President 
Associació de Counselling Humanista d'Espanya. Autor d'una cinquantena de llibres 
d'humanització, nombrosos articles i treballs d'investigació. 
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RECÉS QUARESMAL AMB EDUARD REY EN LÍNIA 

 

URC | 23 de febrer, 2021  

El bisbat d’Urgell publica a les xarxes tres reflexions quaresmals a càrrec del 
president de l’URC per aquests dies per obrir un camí de renovació i 

dedicació a Déu 

El president de la Unió de Religiosos de Catalunya Fra Eduard Rey, ha conduït el recés 
quaresmal de la Seu d’Urgell, retransmès durant tres dies en línia i enregistrat des del convent 
dels caputxins de Pompeia. En total el frare caputxí desenvolupa una reflexió a partir de tres 
temes entrellaçats que actuen de fil conductor: d’Esclaus a Lliures, de Lliures a hereus, d’Hereus 
a servidors. 

Tres sessions per al camí cristià 

Les tres sessions es troben publicades al YouTube de la diòcesi urgellenca. Cada una de les 
sessions comença amb una pregària inicial i, tot seguit, el caputxí inicia la reflexió. La reflexió gira 
entorn sentit de com el fill de Déu ha vingut a servir i donar la vida en rescat de tots els homes 
i dones. Un exemple de l’actitud que han de dur els cristians com a  servents de Déu i dels germans, 
donant-se amb generositat i posant al davant les necessitats del germà. 
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Tal com exposa el bisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, l’objectiu d’aquest recès telemàtic és que, 
“aquest temps de Quaresma obrir una perspectiva en el nostre camí cristià, de reflexió, de 
renovació, de major dedicació a l’oració i recerca de l’amor de Déu i resposta a aquest amor”. 

D’esclaus a Lliures : VÍDEO 1 

Amb el relat de l’alliberament dels hebreus a través del Mar Roig, fra Eduard Rey recorda com Déu 
sent el clam del seu poble i l’allibera d’Egipte. Una escena que es recorda en la Pasqua jueva que 
va celebrar Jesús la nit en que ell ofereix el seu cos i la seva sang als deixebles. Tal com exposa el 
caputxí, “tot recull un sentit”. Així, destaca com Déu es fixa en tot allò que ens fa esclaus: la llei, el 
pecat, les adiccions d’avui en dia i, sobretot, la por. “Superant aquests temors ens fem lliures”, 
exposa. Concretament, el clar exemple és com “la mort serà vençuda passant per ella, perquè 
Jesús ha inaugurat el camí per a nosaltres, travessant-la igual que els israelites van obrir un 
camí a través del Mar Roig cap a la llibertat. Una mort doncs, que ens fa lliures. 

De lliures a fills o hereus de Déu : VÍDEO 2 

En aquesta segona reflexió, el president de l’URC parteix de la imatge pròpia de la Quaresma: pas 
d’Israel pel desert i del propi Jesús pel desert. Abans d’adquirir la terra promesa el poble haurà 
d’aprendre a conviure amb Déu i entre ells. És a dir, aprendre a superar les temptacions, per 
identificarse com a poble de Déu amb una mateixa missió amb Ell. El missatge que el frare caputxí 
transmet partint de l’Evangeli, és que “s’aprèn a ser fill de Déu estan al costat del Pare i seguint 
les passes de Jesús”. 

D’hereus a servidors: VÍDEO 3 

En tercer lloc, finalment, s’arriba a la clau de tot sent servidors. Servidors com quan Jesús va rentar 
els peus als deixebles, un gest que exemplifica la humilitat i servei que Déu demana als homes i 
dones. El caputxí recorda com “per a Jesús ser servidor no és abdicar de la pròpia personalitat, sinó 
tenir clar que és el bé i actuar amb conseqüència”. “Jesús ens convida a servir perquè així actua 
Déu i entenem que la llibertat i l’herència no ens ha estat donada per gastar-la com ens doni la 
gana si no per compartirla”, exposa. 

En conclusió, el president de l’URC exposa que “deixem enrere allò que ens fa esclaus perquè 
ens sentim lliures per ser fills i hereus de Déu i un cop ens hi sentim podem compartir amb ell 
la seva manera de ser servidor de la humanitat dels que ens envolten”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlBDs2XNVXQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wxuim7R19cg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vI3rLQG8yYk&feature=emb_title
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La Federació Catalana de Monges benedictines publica 
la seva memoria del 2020 

F.C. Monges Benedictines | 26 de febrer 

Aquest ha estat l’últim any del SAF. El 31 de 
desembre de 2020 desapareixia la Federació 
Catalana de Monges Benedictines i el seu 
Servei d’Arxius. Aquest 2020 ha estat un any 
d’adéus, de comiats, de final d’etapa. També, 
un any atípic, a causa  de la pandèmia de 
Covid19, per l’emergència sanitària, pels 
confinaments, restriccions, la distància social, 
etc. 

Després de gairebé deu anys d’intensa 
activitat, el SAF posa fi a una etapa per 
transformar-se en una nova entitat de 
nom ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. 
Acomiadem el 2020 i tots aquests anys de 
treball silent entre els arxius, d’activitat 
cultural i divulgativa i d’interessants projectes 
col·laboratius. 

No ens acomiadem de tots vosaltres. Junts 
continuarem treballant des d’ACUB Àmbit 
Cultural de Benedictines en aquest camí que 
va obrir el SAF, del qual ara emprenem tots 
junts el relleu i esperem fer-lo créixer i 
madurar encara molt més.  

Us oferim la darrera memòria anual del SAF. 
T. 

 

 

 

http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/files/2020_memoriaweb.pdf


N. 549. 4 de març de 2021 HOREB 
 

 

10 

 

IMMA BONADA: “L’ESCOLA CINTRA EM FA VIURE 
RENOVADA I AMB SENTIT” 

 

URC | 11 de febrer de 2021 

La carmelita vedruna explica el projecte del centre educatiu i els fruits que 
n’obté del seu servei amb els altres 

L’Imma Bonada, és carmelita vedruna i treballa a l’Escola Cintra, que acull joves en perill d’exclusió 
social. Allà viu el dia a dia amb els membres del professorat i comparteix les vivències dels 
alumnes. Des de la seva posició, es mostra orgullosa i feliç de poder ajudar i acompanyar aquests 
nois i noies que, tot i les dificultats que els envolten, troben confort en aquesta escola on tenen 
l’oportunitat de créixer i formar-se. 

Col·laboració com a suport 

L’Escola Cintra és el clar exemple de la col·laboració intercongregacional i dels fruits que pot donar. 
De fet el seu origen sorgeix d’una iniciativa que van tenir diverses congregacions  “motivada pel 
descobriment d’unes mancances educatives als barris de Ciutat Vella de Barcelona”. A partir 
d’aquí, es va crear aquest centre específic en l’Educació Secundària Obligatòria destinat a joves en 
situacions d’exclusió. L’Imma explica que l’aspecte intercongregacional és clau com a suport per 
sentir-se motivat en aquest projecte comú que segueix la Paraula de Déu atenent el més 
vulnerables. 

http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
http://escolacintra.cat/
http://escolacintra.cat/
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Els fruits de servir l’altre 

Imma Bonada destaca com “en situacions de crisi com l’actual hi ha famílies que encara en surten 
més perjudicades i palpem amb impotència com es va obrint cada vegada més la bretxa de la 
vulnerabilitat”. Per això assegura que “és en moments com aquest que ens resulta fonamental 
renovar el sentit i mantenir-nos en l’esperança que la nostra tasca diària donarà fruit”. 

La carmelita vedruna viu aquest missatge de vida i esperança, i es mostra agraïda per la 
reciprocitat que en treu servint en el centre tot i el context. Tal com explica, de vegades, “veient la 
realitat que ens envolta, tant a la vida religiosa com a la societat, podem caure en un desencís o 
perdre la il·lusió”. Tot i això, res és superior als fruits que n’obté de la seva dedicació a 
Cintra. “Estar en aquest projecte educatiu, pensat per a joves i adolescents amb un alt risc 
d’exclusió social em dóna tot el sentit”. 

Treball d’equip, exemple de fraternitat 

El projecte inclou els alumnes i tot un equip de professors, religiosos/es i treballadors socials que 
s’uneixen en aquest projecte que a la llarga va creant històries i vivències com una família. En el 
dia a dia, va entrellaçant els vincles i esdevé un exemple de fraternitat. Tal com exposa 
l’Imma, “conèixer i acompanyar aquestes històries de vida tan complicades i compartir-les les 
amb tot l’equip educatiu em fa descobrir les llavors del regne”. Així mateix, afegeix que, “de la 
mateixa manera que una “Cintra” en termes d’arquitectura és una armadura que sosté un arc fins 
que es posa la pedra central, l’equip educatiu de Cintra vol ser aquesta armadura que ajudi a 
consolidar l’arc interior de cada alumne, perquè no es tracta de construir res nou sinó de recuperar 
el que ja habita en l’interior de cada adolescent; aquesta és la nostra tasca esperançada”. 
 
Mira el vídeo testimoni : AQUÍ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZSKcuLviEY
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CASAL CLARET VIC INAUGURA EL COSIDOR ‘PAS A 
PAS’ 

CLARETIANS | 26 de febrer de 2021 

El Casal Claret de Vic inaugura la botiga-
taller Cosidor Pas a Pas, una reformulació del 
projecte ja existent al tercer pis de l’edifici 
però que permetrà tenir més visibilitat i oferir 
contractes laborals a les dones participants. 
La setmana del 8 al 12 de març s’inaugurarà 
oficialment el nou espai i projecte que busca 
“transformar i fer créixer la justícia social”. Un 
lloc físic, i a peu de carrer, on, afirmen, “poder 
teixir aliances i desplegar habilitats”. 

Fins al moment el Cosidor estava situat al 
tercer pis de l’entitat, fet que dificultava la 
visibilitat i coneixença de l’espai a nivell de 
ciutat.  

La iniciativa no només ha canviat de 
localització, sinó que en els darrers mesos 
s’ha estat fent un treball conjunt entre les 
dones participants, l’equip del Casal, la 
comissió econòmica i la Junta de l’associació 
amb l’objectiu de poder fer un pas més cap a 
la professionalització, oferint la possibilitat 
d’un contracte laboral a les dones 
participants, a banda d’acompanyament i 
formació personal i col·lectiva. 

El Cosidor fa un pas endavant i el repensen 
com un espai creatiu amb mirada, veu i mans 
de dones, amb desig de transformar i fer 
créixer la justícia social. Una botiga-taller des 
d’on confeccionaran a petita escala 
col·laborant amb empreses, entitats i 
dissenyadores/s emergents de la comarca.Un 

 

 

 

http://www.casalclaret.org/ca
http://www.casalclaret.org/ca/2020/11/12/cosidor-pas-a-pas/
http://www.casalclaret.org/ca/2020/11/12/cosidor-pas-a-pas/
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espai on arrangen peces de tot tipus, i un 
projecte on crearan productes propis amb 
llarga vida útil i criteris ecosocials. 

El projecte té horari de dimarts a divendres de 
10:30h a 12:30h. i totes les tardes de 16:30 a 
19h. Durant la setmana de l’obertura 
obsequiaran les 50 primeres persones que les 
vagin a veure amb un petit present. 

 
 



N. 549. 4 de març de 2021 HOREB 
 

 

14 

 

 

 

 

 

L’Equip de voluntàries de 
Bellanar guanya el premi Sant 
Josep de Calassanç 
ESCOLA PIA | 27 de febrer de 2021 

En la XXXIII Jornada Escola Pia de Catalunya es van 
donar a conèixer els guanyadors dels premis Sant Josep 
de Calassanç que cada any reconeixen la feina i 
implicació de persones i grups de la institució. Enguany 
els premiats han estat l’equip de Voluntàries de 
Benallar, el de monitors de les Colònies Jordi Turull i 
l’equip de Pastoral de l’Escola Pia d’Igualada pel 
projecte “5 minuts per mi”. 

Volem fer esment des de la web de la URC de l’equip 
de Voluntàries de Benallar. Con sabeu aquesta 
fundació treballa al costat de nois i noies migrants 
residents a la ciutat de Barcelona, oferint una xarxa de 
cases d’acollida, acompanyament i formació. L’Equip de 
Voluntàries està format per un grup d’uns 20 religiosos 
i religioses de diverses congregacions del nostre país 
que ofereixen  el seu temps a favor d’aquestes 
persones.  
 
Per la intercongregacionalitat de la iniciativa i per la 
seva llarga durada en aquest servei des de 
la Fundacio Benallar, que rep el recolzament de tantes 
congregacions catalanes, ens en fem ressò i us 
compartim aquest vídeo, emès en la Pregària de 
l’Amistat de l’Escola Pia, on segur que hi trobareu 
germans i germanes coneguts. 

http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/2021/02/14/
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ENTRADES AL POSTULANTAT I NOVICIAT DE LES 
GERMANES FRANCISCANES DE LA NATIVITAT 

 

FRANCISCANES DE LA NATIVITAT | 26 de febrer de 2021 

El dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor i dia de la Vida Consagrada, la nostra 
Congregació va donar la benvinguda a les joves Ema, Joana i Joaquina amb l’entrada al 
postulantat, que és la “Etapa que precedeix al noviciat i que ajuda la jove a destriar la seva vocació; 
se li ofereix l’oportunitat de conèixer el nostre estil de vida i apostolat i permet a la Congregació 
valorar les motivacions de la vocació i les aptituds de la jove” (PGF 385) 
Aquesta celebració va estar precedida per dos dies de retir per a l’aprofundiment en aquest nou 
pas en el seu camí de resposta al Senyor. 

La comunitat formativa del postulantat de Terrassa, reunida a la Capella, presidida per la Superiora 
General M. Rosario García, amb gran goig i en una celebració senzilla, va acollir a les joves en 
aquesta nova etapa de la seva formació després d’haver compartit un temps en el seu acolliment 
vocacional a la Comunitat de Luanda i Huambo. 

La Mare Rosario, els va dirigir unes paraules i les va convidar – a la llum de la Paraula de Déu i del 
Pla General de Formació- a deixar-se treballar pel Senyor, fiar-se plenament d’Ell, deixar-se trobar 
per l’Ell que surt cada dia a trobar-nos. Acudir sempre a María, per a aprendre d’Ella la senzillesa i 
humilitat per a acollir sempre la voluntat del Senyor. 

Seguidament, Ema, Joana i Joaquina, van rebre la medalla de la Nativitat de Nostra Senyora perquè 
Ella les acompanyi en aquesta etapa que inicien i encarnin en la seva vida les virtuts que Ella va 
viure. 

http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
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Després, les postulantes van compartir el seu camí vocacional i després de cantar juntes el 
Magníficat de La nostra Mare, finalitzem la celebració. 

Donem gràcies a Déu pel do de la vocació, perquè el Senyor continua fecundant la seva Església i 
també la nostra Congregació. Ànim i endavant, compteu amb la nostra oració. 

Entrada al Noviciat 

El dia 14 de febrer, la jove postulant Amelia Nana Avelino Catiavala, procedent de Luanda, va 
celebrar la seva entrada en el noviciat, amb molta il·lusió i alegria la comunitat de Casa General 
(Barcelona), l’acull per a iniciar aquesta nova etapa de formació. La celebració es va realitzar de 
manera alegre, senzilla i solemne en un ambient de família. Un moment emotiu va ser quan va 
rebre de mans de M. Rosario García, Superiora General, la medalla de la Congregació, símbol 
d’aquesta nova etapa com a Franciscana Missionera de la Nativitat de Nostra Senyora. Que María 
sigui sempre la seva millor companya i Mestra. Tota la Congregació es va unir a ella en aquesta 
festa i amb l’oració. 
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FRA XABIER GÓMEZ, NOU DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENT DE MIGRACIONS DE LA CEE 

DOMINICS  | 26 de febrer, 2021 

La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal 
Espanyola (CEE) ha publicat el nomenament del 
dominic fra Xabier Gómez com a nou director del 
Departament de Migracions de la Conferència 
Episcopal Espanyola. 

Fra Xabier Gómez 

Nascut al 1970 en Azkoitia (Guipúscoa). Ordenat 
prevere de la diòcesi de Sant Sebastià en 1994 on va 
exercir el seu servei en les parròquies de Elgoibar, 
Eskoriatza i la vall de Léniz. Es va incorporar a l’Orde de 
Predicadors en 2003, fent la seva professió simple a 
Salamanca un any més tard. Llicenciat en Teologia 
(Facultat de Sant Esteban); màster en Orientació i 
Mediació Familiar (UPSAL) i especialista en Mediació 
Social Intercultural (Universitat Autònoma de Madrid). 

Exerceix la seva missió en les àrees de migracions, 
diàleg fe-cultura i pastoral familiar. Actualment és: 

Prior del convent Sant Tomàs d’Aquino-L’Olivar 
(Madrid). Membre de l’equip directiu d’O_LUMEN Espai 
per a les arts i la paraula. 
Representant dels dominics en el Consell Assessor 
de CONFER-Migracions. Coordinador de l’Observatori 
de Drets Humans – Samba Martine, de la Família 
Dominicana d’Espanya. Promotor Provincial de Justícia 
i Paz de la Província d’Hispània. Promotor Regional de 
Justícia i Paz dels dominics a Europa. 

 

 

 

https://www.olumen.org/
https://www.confer.es/quienes_somos/areas_y_servicios/justicia_y_solidaridad/migraciones
https://observatorio.dominicos.org/
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Acollir, protegir, promoure i integrar 

Per a Fra Xabier el Departament de Migracions ara 
mateix té tres prioritats: “donar suport al treball de les 
delegacions diocesanes i les diòcesis, en la promoció 
humana integral i la pastoral amb migrants; contribuir a 
l’anunci de l’Evangeli i la conversió pastoral, acollint, 
promovent, protegint i integrant a les persones d’origen 
migrant, i treballar en tots els àmbits possibles per una 
cultura de la trobada i l’hospitalitat”. 

Subcomissió de migracions i mobilitat humana 

El Departament de Migracions té com a bisbe 
responsable a Sr. José Cobo i pertany a la Subcomissió 
de migracions i mobilitat humana, el president de la 
qual és Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal. El seu treball 
pastoral està dedicat a atendre a tots els grups de 
persones que per diversos motius estan relacionats 
amb el món de la mobilitat humana. Els migrants 
(immigrants i emigrants), refugiats, dones del carrer, 
nens i joves en risc, gitanos, apostolat del mar, la 
pastoral de la carretera, o en fires i circs, així com 
estudiants internacionals fora del seu país. 

S’ocupa doncs, de l’estudi i de l’aplicació de la pastoral 
integral per als grups de la denominada la mobilitat 
humana, població en manca en molts casos de domicili 
estable o està en situació migratòria, així com per a les 
persones que viuen en condicions anàlogues. 
Cadascun d’aquests 10 grups té el seu departament o 
secció, amb el seu bisbe responsable en la Comissió, a 
més del director del secretariat. Són aquells grups de 
persones que per la seva pròpia condició de vida no 
poden gaudir del servei ordinari dels rectors o 
comunitats i/o es veuen privats o limitats en la seva 
assistència. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/migraciones-y-movilidad-humana/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/migraciones-y-movilidad-humana/


N. 549. 4 de març de 2021 HOREB 
 

 

19 

 

MISSATGE AMB MOTIU DEL 150È ANIVERSARI DE 
LA MORT DE JOSEP TOUS 

 

Caputxines de la Mare del Diví Pastor  | 24 de febrer, 2021 
       
“Torna a esclatar la llum!”. Així comença el cant “Bondat en acció” dedicat al P. Tous en el 150è 
aniversari de la seva mort. La llum que embolcalla la seva vida torna a il·luminar les nostres, 
especialment per la seva fe i confiança que són expressió d’una ESPERANÇA certa i serena en 
l’eternitat, en el sí del Pare bo. Ell esdevé una presència lluminosa enmig de les senderes de les 
nostres existències, un model de vida arrelada en la font d’Aigua Viva, el Crist Crucificat i 
Ressuscitat. 

Aquest és el misteri que celebrem durant el Tridu Pasqual i al qual ens preparem durant la 
Quaresma, talment com ho féu el P. Tous en els darrers dies de la seva estada terrena, puix ell 
mateix, aquell 27 de febrer, dilluns de la primera setmana del temps quaresmal, s’adreçà cap al 
Col·legi de la “Divina Pastora” per a celebrar la Missa, l’última. Retrat del que fou sa vida: un camí 
quaresmal fet de silenci i pregària, d’abstinències i dejunis de tota mena, i de donació caritativa, 
convertit ell  mateix en “almoina” per  a tothom. 

Aquesta manera de viure esdevé per a nosaltres una llàntia encesa (cf. Mt 5,15-16) que fa llum a 
casa nostra, la família tousiana. Una plana de la història de l’Església que avui ens mou a esdevenir 
signes d’esperança per al món, com ho fou ell. Una esperança de la qual ens parla el Papa Francesc 

https://capmdp.org/ca/missatge-amb-motiu-del-150e-aniversari-de-la-mort-del-beat-josep-tous/
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en el Missatge de la Quaresma 2021: “En aquest temps de conversió renovem la nostra fe, 
SADOLLEM LA NOSTRA SET AMB ‘L’AIGUA VIVA’ DE L’ESPERANÇA i rebem amb el cor obert 
l’amor de Déu que ens converteix en germans i germanes en Crist”.   

En llegir aquest Missatge del Papa en clau de celebració del 150è Aniversari del traspàs del P. 
Tous, m’ha semblat que tot ell és una expressió de com va viure. Deixeu-me que en faci un 
paral·lelisme, especialment de la virtut de l’ESPERANÇA que tan de bé ens pot fer avui a nosaltres, 
immersos en la crisi provocada per la pandèmia: “En l’actual context de preocupació en el qual 
vivim i en el que tot sembla fràgil i incert, parlar d’esperança podria semblar una provocació” 
(Missatge Quaresma 2021). Siguem agosarats i deixem-nos interpel·lar. 

A.- Esperança és creure en un Déu pobre, ple de gràcia i de veritat. 

“La Quaresma és un temps per a creure, és a dir, per a rebre Déu en la nostra vida i permetre-
li “fer estada” en nosaltres (cf. Jn 14,23). Dejunar significa alliberar la nostra existència de tot 
el que fa nosa (…) per tal d’obrir les portes del nostre cor a Aquell que ve a nosaltres pobre de 
tot, però «ple de gràcia i de veritat» (Jn 1,14)”   (MQ 2021). 

Fe i confiança en la providència bondadosa del Pare és l’experiència vital del P. Tous, un cristià 
obert a Déu des de la infantesa i en tota circumstància: “El  P. Tous  va  viure amb la convicció 
que Déu, infinitament bo, posava en la seva vida el millor en vistes a la santedat de l’Església, 
del seu Orde, de l’Institut de Terciàries Caputxines i de sí mateix. Va saber veure i acollir Déu 
en cada esdeveniment per molt paradoxal que semblés. Per això sempre va esperar que Déu 
manifestés d’alguna manera la seva Voluntat. Va viure la certesa que Ell estava ficat en la seva 
vida i en la dels seus germans, donant sentit al més   inexplicable als seus ulls i segons els 
criteris humans” (Positio Vol. I, pàg. 30). 

B.- Esperança és trobar en la intimitat al Pare de la tendresa.  

“En el  recolliment i el silenci de l’oració, se’ns dóna l’esperança com a inspiració i llum interior, 
que il·lumina els desafiaments i les decisions de la nostra missió: per això és fonamental recollir-
se en oració (cf. Mt 6,6) i trobar, en la intimitat, al Pare  de la tendresa” (MQ 2021). 

Si quelcom defineix el perfil espiritual del P. Tous és la íntima unió amb Déu que es fa palesa en 
l’amor a l’Eucaristia i la contemplació del Crist Sofrent i de la seva Mare. Home profundament 
silenciós i silenciat, les seves paraules i els seus gestos deixen entreveure la fondària de la seva 
ànima en diàleg amb el Senyor amb qui, atret pel seu amor, ha fet aliança eterna: “L’Esperança en 
el P. Josep Tous es fa notar en la serenor activa, el silenci orant i la fortalesa amb la qual afronta 
els moments difícils. Déu és fidel” (Positio Vol. I, pàg. 30). 
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C.- Esperança és acollir la reconciliació: una Pasqua de fraternitat. 

 “Esperança en la reconciliació, a la qual sant Pau ens exhorta amb passió: «Us  demanem que 
us reconcilieu amb Déu» (2Co 5,20). En rebre el perdó, en el Sagrament que està en el cor del 
nostre procés de conversió, també nosaltres ens convertim en difusors del perdó: per haver-lo 
acollit nosaltres, podem oferir-lo, sent capaços de viure un diàleg atent i adoptant un 
comportament que conforti a qui es troba ferit. El perdó de Déu, també mitjançant les nostres 
paraules i gestos, permet viure una Pasqua de fraternitat” (MQ 2021). 

 Misericòrdia i compassió són actituds rellevants del cor bondadós del P. Tous que vessa com oli 
sobre les ferides que ocasiona la fragilitat humana. El perdó i la pau són el do de la reconciliació 
amb Déu, un sagrament tantes i tantes vegades ofert pel P. Tous a través del seu ministeri 
sacerdotal. L’experiència de la reconciliació fraterna li fa expressar: “Regni entre vosaltres la caritat, 
la pau i la santa unió” (Circular J.T. 1864). No és aquesta l’autèntica fraternitat, eixida del perdó i 
de la presència de Crist enmig nostre? 

“Les seves moltes hores de dedicació a aquest ministeri ens el fan descobrir solidari de la feble 
condició humana. Tasca silenciosa i amagada que demostra fins a quin punt ell mateix havia de 
sentir-se bondadosament acollit per Déu en les seves  limitacions, debilitats i errors humans. 
Tot acollint amb misericòrdia, amb el perdó transmet la pau a les ànimes” (Guixà Padrell, Oriol: 
Consciència social en l’obra del P. Tous). 

D.- Esperança és dir paraules d’alè. 

“Durant la Quaresma, estiguem més atents a «dir paraules d’alè, que reconforten,  que 
enforteixen, que consolen, que estimulen», en lloc de «paraules que humilien,  que entristeixen, 
que irriten, que menyspreen» (FT, 223). De vegades, per donar esperança, n’hi ha prou amb ser 
«una persona amable, que deixa de banda les seves ansietats i urgències per a parar atenció, 
per regalar un somriure, per a dir  una paraula que estimuli, per possibilitar un espai d’escolta 
enmig de tanta indiferència»  (FT, 224)” (MQ 2021).  

Aquests mots són un espill del P. Tous, des de la prudència i la discreció, sempre al costat de qui 
el necessita, acollint i acompanyant amb delicadesa i bondat, tant a les germanes com a la família, 
a les alumnes, als veïns, als malalts, als feligresos… 

“Les religioses trobaven sempre en ell la bondat i afecte d’un veritable pare. (…) Es  manifesta 
sempre amb un caràcter bondadós, agraït, complaent encara que hagués estat agreujat. És el 
perfil que en fa el seu amic el P. Serrancolí: No crec que  tingués a ningú ofès” (Positio, Vol I, 
pàg. 39).  

E.- L’expressió més alta de l’esperança és la caritat. 
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“La caritat, viscuda rere les petjades de Crist, oferint atenció i compassió per cada  persona, és 
l’expressió més alta de la nostra fe i la nostra esperança. La caritat s’alegra de veure que l’altre 
creix. La caritat és l’impuls del cor que ens fa sortir de  nosaltres mateixos” (MQ 2021). 

Místic i apòstol alhora, el P. Tous mostra sempre una exquisida sensibilitat envers les necessitats 
del proïsme que capta i procura resoldre, des de la senzillesa, impulsat pel buf de l’Esperit. Es deixa 
modelar per Déu que el fa instrument a les seves mans: un regal per a tothom, amb un amor fet 
caritat, fruit d’una fe i esperança pregones: “Fou un home d’esperança que, tocant de peus a 
terra, tenia el cor al cel; un home de caritat que és la plenitud de la llei” (Positio Vol. I, pàg. 33). 

Ben cert, el P. Tous pelegrinà a la terra amb aquesta sòlida esperança, arrelada en la fe i 
expressada en la caritat; una vida que culminà escoltant, abans de retornar a la Casa del Pare, la 
promesa: “Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne (…) Us ho asseguro: tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (cf. Mt 25, 31-46). Quins 
detalls té el nostre Déu amb els que confien en Ell! 

Una promesa feta realitat en ell després d’una vida de cara a Déu, perquè creure pressuposa 
obertura: “Obre’t!” (Mc 7,31-37). En mirar-me el P. Tous em sembla que avui ens diu: Fes espai a 
Déu i deixa’l entrar! Sí, repetim-nos a nosaltres mateixos: Obre’t cor a l’Amor, obriu-vos oïdes a la 
Paraula, obriu-vos ulls a la Llum,  obriu-vos llavis per a proclamar el nom de Jesús a tota criatura. 
No és aquesta obertura la clau per a la renovació? Cert, fe i obertura fan possible la conversió, un 
camí que recorrem des de l’esperança i que mena a l’amor, expressat en la bondat, com ell. 

Amb un gran agraïment per l’oportunitat de poder  celebrar aquest ANY DE GRÀCIA, emmirallem-
nos en el P. Tous i aprenguem del seu exemple per tal de poder esdevenir testimonis d’esperança 
en aquests temps nous de la història:  “Viure una Quaresma amb esperança significa sentir que, 
en Jesucrist, som testimonis del temps nou, en el qual Déu “fa noves totes les coses” (cf. Ap 
21,1-6)” (MQ 2021). 

Que Maria, “vida, dolcesa i esperança nostra”, vetlli els nostres passos per tal que siguem fidels 
al llegat rebut del P. Tous i, vivint-lo des de la fe i l’amor esdevinguem signes d’esperança, confiats 
que “Déu ja sap el que ens convé” (Carta J. T. 16-6-1868). 

Amb l’esperança que visquem profundament aquest 150è aniversari i ens deixem tocar  per 
l’esclat de la llum del carisma tousià, rebeu una abraçada fraterna de la vostra germana, 

Mª Carme Brunsó i Fageda. 

Superiora General. 

Barcelona, 22 de febrer de 2021. 
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Jornada de projectes intercongregacionals 

CONFER  | 24 de febrer, 2021 

El pròxim 12 de març tindrà lloc com cada 
any la Jornada de Projectes 
Intercongregacionals sota el títol “Bastint 
ponts entre social i pastoral juvenil”. 

La trobada serà online a través de la 
plataforma Zoom i començarà a les 10.00 
hores. Comptarà amb la participació 
de Juanjo Aguado, SJ, de MAG+S per a 
realitzar una reflexió denominada 
“Aprofundimentfh en el intercongregacional. 
Mirada al món i oferta d’accions de 
col·laboració”. 

Hi haurà tres tallers sobre joves i integració, 
acompanyant vides i migracions i menors. 

Més informació i inscripció en aquest enllaç. 
  

 

 

 

 
 

 

  

https://www.confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+de+Proyectos+Intercongregacionales+-+marzo+2021


N. 549. 4 de març de 2021 HOREB 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER ESCOLÀ ÉS UNA BONA 
OPCIÓ: 700 ANYS 
D’EXPERIÈNCIA HO AVALEN 
Abadia de Montserrat | 26 de febrer, 2021 

L’Escolania de Montserrat ha convertit enguany la 
tradicional jornada de portes obertes en unes “Portes 
obertes permanents”. Les famílies que ho desitgin 
podran conèixer de manera presencial el projecte 
educatiu de l’Escolania, i també les seves instal·lacions, 
tot concertant dia i hora per tal de fer una visita 
personalitzada. 

Paral·lelament, el proper dilluns 8 de març, a les 
18.30h, els responsables de l’Escolania faran una 
videoconferència informativa (webinar) amb les 
famílies interessades, per tal d’explicar-los què és 
l’Escolania i poder-los respondre totes les preguntes 
que formulin al respecte. 

Les famílies que vulguin tenir un primer contacte podran 
descobrir l’educació integral que ofereix l’Escolania, que 
va més enllà de la música. I és que durant l’estada al 
centre l’alumne aprèn molta música, i també un 
ensenyament general humà de qualitat.  

Durant els cinc anys que roman el noi a Montserrat, a 
més de formar part d’una escola que té grups molt 
reduïts, també aprèn molt a través de la convivència 
amb els altres i de les moltes experiències que suposa 
anar a cantar amb el Cor arreu del país i a l’estranger. 

L’estada al centre es planteja com un guany per a 
tothom: per al noi, per a la família i per a l’Escolania. Per 
a formar-ne part només cal que l’alumne tingui aptitud 
per a la música i bona veu, sense que la part econòmica 
hagi de ser cap impediment. Si és necessari, l’Escolania 

https://urc.cat/ser-escola-es-una-bona-opcio-700-anys-dexperiencia-ho-avalen/
https://urc.cat/ser-escola-es-una-bona-opcio-700-anys-dexperiencia-ho-avalen/
https://urc.cat/ser-escola-es-una-bona-opcio-700-anys-dexperiencia-ho-avalen/
https://www.escolania.cat/
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ofereix beques a les famílies que ho demanin; l’objectiu 
és que qualsevol noi que tingui aptituds per a la música 
pugui ser escolà. 

L’Escolania està formada per alumnes que cursen entre 
4t de Primària i 2n d’ESO. L’entrada és a 4t de Primària, 
però també es pot fer a 5è, si aquell curs ha quedat 
alguna plaça lliure. És recomanable que, si el nen i la 
família estan interessats, el contacte amb l’Escolania es 
faci al més aviat possible: el procés de preparació i 
seguiment es pot fer a partir del 1r de Primària. 

Per concertar una visita al centre o bé per inscriure’s a la 
videoconferència informativa cal fer-ho a través de la 
pàgina web www.escolania.cat o bé trucant al telèfon 
93 877 77 67. 

 

 

 

 

 

http://www.escolania.cat/
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