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0BPROPOSTA DE 
PREGÀRIA PER AL 
TRIDU PASQUAL AMB 
LES ICONES DE MARKO 
RUPNIK 

Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

Aquesta Setmana Santa volem que el nostre 
Horeb ens acompanyi cada dia. Per això, us 
oferim, a les següents pàgines una pregària per 
a cada dia del Tridu. Concretament fem una 
mirada contemplativa a una icona de la 
preciosa obra que Marko Rupnik sj ha deixat al 
santuari de la Cova de Manresa. Suposa un 
magnífic llegat pels 500 anys del pas de sant 
Ignasi a Manresa.  

Estan acabats d’instal·lar, de manera que us 
oferim la possibilitat de ser dels primers que 
preguem amb aquestes icones.  

Que ens ajudin a viure aquesta setmana santa 
a fons! 

 
 

http://urc.cat/els-mosaics-de-marko-rupnik-transformen-el-santuari-de-la-cova-de-sant-ignasi-de-manresa/
http://urc.cat/els-mosaics-de-marko-rupnik-transformen-el-santuari-de-la-cova-de-sant-ignasi-de-manresa/


N. 551. 1 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

3 

 

1) DIJOUS SANT: “Com acollim Jesús?” 

 

SANT SOPAR 

La icona aquí és un sant sopar, en principi clàssic, però en el que podem veure un Jesús com 
desesperat per aconseguir que el traïdor “faci mitja volta i se’n torni”. El pa i el vi que els braços 
allargats de Jesús li ofereixen, els podem veure com un darrer intent que  accepti la donació del 
Senyor, que accepti l’Aliment i el Calze de vida que Jesús ens ofereix, en cada eucaristia.  

Però, els ulls de Judes estan com entelats, el seu rostre ni es veu, aparta la mirada sempre acollidora 
de Jesús. Si ens fixem, la mirada de Jesús és malgrat tot serena, tendre, afectuosa.  

Potser, aquest Dijous Sant ens podem preguntar com acollim Jesús, la seva donació, la seva 
vida que ens ofereix.  

Potser, aquest Dijous Sant podem veure de què ens hem de ‘donar la volta’, tornar, convertir, per 
deixar-nos acollir i abraçar per aquest Jesús dels braços immensos que s’allarguen 
desesperadament cap a nosaltres.  
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JESÚS PORTANT LA CREU 

 

2) 1BDIVENDRES SANT: 
“Jesús ens ajuda a 
portar la creu.”  

Un llarg passadís. Foscor al principi, però 
curiosament, claror en avançar. Diverses 
etapes, diversos llindars a travessar. Què hi 
haurà en cada una d’aquestes estances 
intermitges?  

Al final, a l’horitzó, i com presidint-ho tot, Jesús 
portant la creu.  

És el final, cap a on anem? Cap a trobar-nos 
amb Jesús portant la creu?  

Però, atenció! Si ens fixem, Jesús no està sol, 
són dos: Jesús i un altre. Entre els dos porten la 
creu. Potser no és que un, un de nosaltres, 
acompanyi a Jesús en el seu portar la creu. 
Potser és Jesús qui ens ajuda a portar la 
nostra.  

I potser no és que això sigui l’horitzó i la fi cap 
a on anem. Potser, és el principi, d’on venim.  

Des de cada estança podem veure Jesús 
portant la nostra creu, al nostre costat mateix, 
i ho ha fet sempre i ho farà sempre. També en 
aquest moment que sembla més fosc. Mirant 
enrere podem veure que ell ens acompanya 
sempre.  

Que Divendres Sant sigui una celebració que 
ens recordi que Jesús sempre ens fa costat 
quan ens toca portar la creu. Que ho fa encara 
que no ho tinguem present.  

Gràcies, Senyor Jesús.  
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3) VETLLA PASQUAL: “Jesús ens acull allà on som”. 

Celebrem avui que Jesús és viu, que ha 
ressuscitat. Després del gran silenci de 
Dissabte Sant, celebrem la Vida. 

Però, de vegades, pot passar que no ens 
adonem que Jesús és viu, que és present, 
que realment ha ressuscitat. Ens costa 
veure-ho perquè el que veiem tan sovint són 
encara les restes del mal que l’han portat a 
la creu. Però són les restes, les despulles, 
d’aquest mal, d’aquest pecat, que no vol 
deixar pas a la vida. 

I ens pot passar com a Tomàs: tot això és 
tan bonic, tan desitjable, seria tan formós... 
que no ens ho creiem. Siguem pràctics, 
pensem. No siguem ingenus.  

Veiem en aquesta icona com Jesús obre el 
seu mantell per acollir Tomàs.  

Jesús ens posa dins el mantell de la seva 
acollida, malgrat les nostres incredulitats, 
malgrat els nostres dubtes.  

Jesús ens acull allà on som. Fins i tot, si ens 
movem cap a la incredulitat o els dubtes, el 
seu mantell ens cobreix.  

Tant de bo, com Tomàs, ens deixem sostenir 
per la ferida oberta de Jesús i ens deixem 
aixoplugar pel seu rostre misericordiós.  

 

 

JESÚS RESSUCITAT ACULL TOMÀS 
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LA CONFER OFEREIX UNS MATERIALS  PER 
REFLEXIONAR DURANT LA SETMANA SANTA 2021 

 

CONFER | 1 d’abril de 2021 

Las áreas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación de CONFER ofrecen algunas reflexiones 
para celebrar la Semana Santa 2021 bien en comunidad, grupos o de manera individual. 

Proponemos concentrarnos en el significado teológico-espiritual que entraña el concepto de 
periferia, entendido como un lugar propicio para el encuentro y la revelación. El tema de las 
periferias ha sido abordado por El Santo Padre desde los inicios de su Pontificado, convirtiéndolo 
en uno de los temas vertebradores de su pensamiento y reflexión. Francisco ha sido muy claro a 
la hora de recordarnos cual es la misión que tenemos como Iglesia: "Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar 
este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio” (Evangelii Gaudium, n. 20). 
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Hablar de periferias significa entonces remitirnos al movimiento, a estar siempre en salida, a 
encontrarnos con los otros, a llegar a los últimos, en definitiva la periferia nos remite a la PASCUA, 
"Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, 
y allí me verán" (Mt 28, 10). 

Existen dos tipos de periferias, las geográficas/territoriales y las existenciales. Las primeras hacen 
referencia a los espacios físicos muy vinculada a la organización urbana (los barrios que se ubican 
en torno al centro de las grandes ciudades); ahora bien las periferias existenciales y de las que 
tanto ha hablado Francisco se refieren a esos lugares donde nadie va, aquellos lugares en los que 
con la mano puedes tocar la fragilidad de la humanidad. Este tipo de periferia evidencia la 
radicalización de la exclusión social. Recordemos que en la Audiencia General del miércoles 27 de 
marzo del 2013, decía el Papa: “debemos aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro 
de los otros, para ir hacia las periferias de la existencia” (párr. 5). 

Esperamos que esta Semana Santa sea el espacio propicio para orar desde las periferias  
recordando  la  invitación  de  Jesús,  salir  de  nosotros  mismos  para  ir  al encuentro de los demás, 
sobre todo de los pequeños, de los más vulnerables. En palabras de Francisco: "ir a la periferia, ser 
los primeros en movernos hacia nuestros hermanos, sobre todo hacia los que están más lejos, 
aquellos que están olvidados, aquellos que necesitan comprensión, consuelo y ayuda". 

 

Areas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación de CONFER 
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25 ANIVERSARI DE L’EXHORTACIÓ APOSTÒLICA 

‘VITA CONSECRATA’ 

 

VATICAN NEWS | 25 de març, 2021  

Carta del cardenal João Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, en el 25 aniversari de la publicació de l’Exhortació 
Apostòlica de Sant Joan Pau II “Vita Consecrata”. En el document el Prefecte es dirigeix als 
consagrats i consagrades perquè continuïn sent “testimonis de la bellesa”, despertant en els altres 
l’atracció per la qual cosa és bell i veritable, en primer lloc el rostre de Déu. 

“Els consagrats i consagrades tenen el repte en primera persona de despertar en tots, el sentit de 
l’esperança”, especialment “en aquest moment dramàtic”, no només per la pandèmia, “sinó 
sobretot per les seves conseqüències que ens toquen de prop en els esdeveniments quotidians de 
la comunitat civil i eclesial”. El Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, ho ha recordat a tots els religiosos 
en una carta commemorativa del 25è aniversari de l’Exhortació Apostòlica Vita Consecrata de Sant 
Joan Pau II que ha donat a conèixer aquest dijous 25 de març la Santa Seu. 
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A la Carta adreçada als consagrats i consagrades, el Cardenal Braz de Aviz, recorda que en “aquest 
moment dramàtic ens sentim solidaris amb tots els homes” en la tribulació i en la perseverança 
“no només per l’esdeveniment pandèmic, sinó especialment per les seves conseqüències, que ens 
afecten de prop en els assumptes quotidians de la comunitat civil i eclesial”, per tant, els ha 
recordat que “estan cridats personalment a despertar en tots, el sentit de l’esperança”. 

El Prefecte recorda el moment històric en què va ser publicada l’Exhortació, el 25 de març de 1996 
com a fruit de la reflexió de la Novena Assemblea del Sínode dels Bisbes a l’octubre de 1994, eren 
“temps de gran incertesa, en una societat líquida, amb identitats confuses i pertinences febles. 
Sorprèn, doncs, la certesa amb la qual es defineix la identitat de la vida consagrada, una identitat 
basada en la Trinitat, perquè és “icona de Crist transfigurat”, ha afirmat. És una forma original 
d’entendre la vida consagrada que integra “el diví i l’humà, percebent aquest vincle misteriós i 
lluminós entre l’ascens i el descens, entre l’altura transcendent i la immersió kenòtica a les 
perifèries de l’humà, entre la bellesa sublim en contemplar i la pobresa dolorosa en servir”. 

La força de la relació 

El prefecte escriu que “la vida consagrada es construeix plenament al voltant de la idea de relació, 
relació generada en i pel Misteri de Déu, la comunió trinitària. Una salvació que passa per la vida 
d’un que es fa càrrec de l’altre. Un testimoni que no és singular, sinó d’una fraternitat que viu el 
que anuncia i ho gaudeix. Una santedat que és comunitària, de pobres pecadors que comparteixen 
i es donen misericòrdia i comprensió cada dia”. Una consagració, ha afirmat, que no “s’oposa als 
valors del món i a la set universal de felicitat”, sinó que explica al món el poder humanitzador que 
provoca el “ser pobre, cast, obedient” i com una “veritable ecologia de l’ésser humà, dona sentit i 
equilibri a la vida, harmonia i llibertat en la relació amb les coses, salva de tots els abusos, crea 
fraternitat, dona bellesa … El Cardenal ha explicat que “avui la vida consagrada se sent més “pobre” 
que en el passat, però viu -per gràcia- molt més en relació amb l’Església i el món, amb els que 
creuen i amb els que no creuen, amb els que pateixen i estan sols” 

Els sentiments del Fill 

L’Exhortació en parlar sobre la formació dels consagrats és a través no d’una relació qualsevol, 
sinó una “que arriba a un contacte tan intens i profund com per redescobrir en si mateix la 
sensibilitat del Fill, al seu torn imatge i encarnació de la sensibilitat del pare. En efecte, els cristians 
creiem en un Déu sensible: escolta el gemec de l’oprimit i escolta la súplica de la vídua; pateix amb 
l’home i per l’home. Volem creure que la vida consagrada, amb els seus múltiples carismes, és 
precisament l’expressió d’aquesta sensibilitat. Es podria dir que cada institut subratlla amb el seu 
propi carisma un sentiment diví particular. Precisament per això, la formació es presenta en 
l’Exhortació com un procés que condueix a aquesta direcció: experimentar les mateixes 
sensacions, emocions, sentiments, afectes, desitjos, gustos, criteris electius, somnis, expectatives, 
passions … que el Fill- Servent-Anyell”. 
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Es tracta a més “d’una formació integral, construïda sobre la roca de l’amor etern que fa lliures, 
forma persones integrals que han après a evangelitzar la seva sensibilitat, a estimar Déu amb un 
cor humà i a estimar l’home amb un cor diví. Serà una formació que es prolongui en el temps, 
durant tota la vida”. 

L’encant de la bellesa 

La persona consagrada està llavors “cridada a ser testimoni de la bellesa”. Si Déu és bell i el Senyor 
Jesús “és el més bell entre els fills de l’home”, escriu el cardenal Braz de Aviz, “llavors ser consagrat 
a ell és bell”. Una via pulchritudinis, que “sembla l’única manera d’arribar a la veritat, o de fer-la 
creïble i atractiva”. Bell ha de ser “el testimoni i la paraula oferta, perquè bell és el rostre que vam 
anunciar”, i així ha de ser “la fraternitat i l’ambient que es respira”. Bells han de ser “el temple i la 
litúrgia, als quals tots estan convidats, perquè és bonic pregar i cantar les lloances de l’Altíssim i 
deixar-se llegir per la seva paraula”, “el nostre ser verges per a estimar amb el seu cor, el nostre 
ser pobres per dir que ell és l’únic tresor, el nostre obeir la seva voluntat de salvació i fins i tot entre 
nosaltres per buscar-lo a ell sol”. És bonic “tenir un cor lliure per acollir el dolor dels que pateixen 
per mostrar-los la compassió de l’Etern” i “fins i tot l’entorn ha de ser bell, en la senzillesa i la 
sobrietat creativa”, “perquè tot en l’habitatge reveli la presència i la centralitat de Déu”. 

Finalment el Prefecte de la Congregació va dir que l’Exhortació pot seguir alimentant la fidelitat 
creativa de les persones consagrades, que és la columna vertebral de la vida consagrada en el 
tercer mil·lenni. Respondre als desafiaments que provenen de l’Església i de la societat actual 
implica créixer en significació evangèlica: “No podem -exhorta el papa Francesc- quedar-nos en la 
nostàlgia del passat ni limitar-nos a repetir les coses de sempre, ni en les queixes de cada dia. 
Necessitem la paciència valenta per caminar, per explorar nous camins, per buscar el que l’Esperit 
Sant ens suggereix. I això es fa amb humilitat, amb senzillesa, sense gran propaganda, sense gran 
publicitat “(Francesc, Homilia 2 de febrer de 2021)”. 

 

 



N. 551. 1 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

11 

 

RECÉS DE QUARESMA EN LÍNIA AMB ELS 
RELIGIOSOS I RELIGIOSES DE TERRASSA 

Bisbat de Terrassa | 31 de març de 2021 

Aquest dissabte 27 de març la Delegació 
per la Vida Consagrada del bisbat de 
Terrassa va organitzar un recés de 
Quaresma en format telemàtic adreçat a les 
comunitats de la diòcesi. 

2BExperiència de Déu 

El P. Llorenç Sagalés O. Cist., Delegat 
Episcopal de Pastoral Social, va fer la 
meditació sobre com Experimentar Déu en 
la fragilitat. Després de presentar 
l’experiència de Déu que té Jesús en la seva 
fragilitat humana, Segalés va fer una reflexió 
entorn l’experiència de Déu. És a dir, sobre 
aquella experiència que tenim nosaltres en 
les nostres fragilitats, accentuades ara més 
que mai, enmig dels temps de pandèmia 
que vivim. 

La Gna. Glenda va participar també amb la 
pregària inicial. Va convidar a tots els 
religiosos i religioses connectats en línia a 
endinsar-se en el temps de recés a les 
portes de la Setmana Santa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/reces-de-quaresma-per-religiosos-de-terrassa
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/reces-de-quaresma-per-religiosos-de-terrassa
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💬  TESTIMONIS DE QUARESMA 
Com vius el dejuni que demana el Senyor? 

 
PURI  ALZOLA: “AQUESTA QUARESMA ENS CRIDA A 
SER UN COR QUE VEU I SE SOLIDARITZA” 

 

URC | 25 de març de 2021 

Puri Alzola, germana oblata de la comunitat de Barcelona, explica com viuen la Quaresma des de 
la congregació i, concretament, des de la família de voluntaris, professionals i dones que conformen 
Lloc de la Dona. 

La família oblata de Barcelona 

La congregació de Germanes Oblatas del Santíssim Redemptor, presents a Barcelona des del 
1989, atenen dones en contextos de prostitució i situacions de tràfic de blanques amb finalitats 

http://www.hermanasoblatas.org/
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d’explotació sexual. La seva presència al barri del Raval data de fa molts anys i és coneguda 
sobretot gràcies al Lloc de la Dona, ajuden les dones en situació d’exclusivitat i els ofereixen un 
espai d’acolliment i donen resposta a les seves necessitats.  

Tal com explica Puri Alzola, “les germanes de la comunitat, en edat de jubilació, es dediquen a fer 
tasques de suport i acompanyament amb les tasques del centre”, ajudant els professionals, voluntaris 
i laics que treballen al centre. “Entre tots nosaltres formem la família oblata de Barcelona”, assegura. 

Quaresma en temps de pandèmia 

Quan arriba el temps de Quaresma ho viuen com “una oportunitat, canvi i renovació”. Segons 
explica, “ho viuen des de la perspectiva que Déu es fa present en la nostra tasca del dia a dia. Per això 
volem mantenir la mirada atenta a la realitat i a les persones amb les quals ens anem trobant”, 
explica. 

Enguany, Puri Alzola subratlla com el temps quaresmal és diferent per l’impacte de la pandèmia. Tal 
com explica, la malaltia, que ha atacat a tothom per igual ha trencat barreres i ha intensificat els vincles. 
“Tots hem sentit la fragilitat i la vulnerabilitat en la pròpia carn. També les dones. I això ens ha fet 
sentir-nos més properes a elles i viure amb més igualtat”. En aquest sentit, la germana oblata 
assegura que “totes ens sentim cridades a fer un camí conjuntes i acompanyar-nos entre nosaltres”.  

La germana oblata destaca com en el barri del Raval, tot i la vulnerabilitat dels que hi viuen, es viu el 
“compromís de lluita per la justícia i es conjuga molt bé les diferències”. Alzola assegura que la 
situació de pandèmia ha motivat “la solidaritat i l’acollida”.  

El dejú: “superar els obstacles” 

“Aquesta Quaresma ens crida a obrir-nos a la situació dels demés i saber comprometre's. Ser un 
cor que veu i se solidaritza amb la situació dels demés”. Així ho afirma Puri Alzola, la qual destaca 
com el dejú que els demana el Senyor segueix aquest camí.  

Nosaltres, oblates, “llegim el dejú quaresmal en la línia de comprometre’ns per superar obstacles i 
dificultats que impedeixen la incorporació de les dones plenament a la societat i que els seus somnis 
puguin fer-se realitat”. “La pràctica que se’ns demanen és comprometre’ns per l’alliberació d’aquestes 
persones i sumar-nos al repte humanitzador de Jesús”, afegeix.  

Segons explica, la seva vocació s’activa i se senten “desafiades i amb un repte” quan  “escolten els 
anhels de les dones”. Somnis de “felicitat, igualtat, participació i projectes de futur”. “Per això, 
intentem crear canals d’inclusió, fer propostes de cooperació i comptar amb les pròpies dones perquè 
s’incorporin a poc a poc a la societat. Treballar per superar la situació d’invisibilitat pobresa i desigualtat 
que les dones pateixen”, conclou.  

https://www.llocdeladona.org/
https://www.llocdeladona.org/blog/qui-som/oblates-barcelona/
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🎬  Mira el vídeo testimoni : AQUÍ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KZN3T2C1BI
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RELIGIOSES Y RELIGIOSOS RENOVEN EL SEU 
COMPROMÍS AMB ELS MÉS VULNERABLES 

 

UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES| 25 de març de 2021 
 

Un any després de l’inici de la pandèmia del Covid-19, les Superiores Generals i els Superiors 
Generals de les famílies religioses al servei de les persones més vulnerables, donen gràcies a 
Déu per la generositat amb la qual tants dels seus membres han lliurat el seu esforç, energies i 
fins i tot la seva pròpia vida per a cuidar a quants s’han vist afectats per aquest insidiós virus. 

Així mateix, confiant en la Divina Misericòrdia, encomanen al Senyor les religioses i els religiosos 
que, afectats pel virus, han donat fi al seu camí en la terra, a vegades també ells en una dolorosa 
“solitud”, però sempre acompanyats de l’afecte, l’oració i la proximitat de les seves famílies 
religioses. Compartint el crit de tota la humanitat, hem viscut amb gran esforç aquest últim any ple 
d’angoixes, sofriments i penúries, per a protegir al màxim la vida i la salut dels quals ens han estat 
confiats. 

Mentre es consoliden els mètodes de prevenció i tractament que ens permetin afrontar el 
desafiament present i fer que estiguem més atents i preparats per al futur, esperem que totes les 
poblacions del planeta, fins i tot les més pobres, puguin accedir a la providencial vacuna i instem 
a tots religiosos i religioses que es converteixin en promotors d’aquest compromís tant en les 
seves pròpies famílies religioses com a la regió on serveixen. 
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A més, com a responsables de nombroses residències d’avis o amb diversos tipus de 
discapacitat, volem reafirmar el nostre compromís de continuar posant a la persona al centre 
dels serveis que oferim i a promocionar la vida amb la millor qualitat possible com a objectiu 
específic de les nostres institucions, buscant millorar contínuament la qualitat de la nostra oferta. 
Arran del recent document de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida “La vellesa: el nostre futur. La 
condició dels ancians després de la pandèmia”, reafirmem que la persona sempre ha d’estar en el 
cor de tot servei assistencial. 

Estem convençuts que la família, principalment si es tracta d’una família sòlida, que s’estima i 
viu feliç, és el lloc més adequat per a viure la pròpia existència fins a l’últim dia; per això 
continuem amb el nostre compromís d’ajudar a les famílies en aquest esforç. Lamentablement, 
també hem de tenir en compte que, sobretot en la societat occidental, avui la família està sovint 
en crisi. Amb realisme, ens sembla que podem dir que la major part de les persones allotjades en 
les nostres residències, si no estiguessin en elles, en realitat viurien en una solitud gairebé contínua. 

Per tant, mantenim el compromís de les nostres famílies religioses de “acollir” i oferir una llar 
amb la possibilitat de relacions interpersonals sanes i guaridores, a moltes persones que 
continuen trucant a les nostres portes, les quals, a causa de les dificultats de la seva situació 
d’origen, no són capaços de satisfer les seves necessitats assistencials. A més, sobretot quan 
existeixen patologies cròniques invalidants, constatem que la família ens demana que les ajudem 
amb sentit pràctic, amor i competència professional, fins i tot amb l’acolliment en institucions, per 
a donar a la mateixa família, a més de la persona anciana o discapacitada, una seguretat que li 
permeti relacions tranquil·les. 

Així hem experimentat que una col·laboració efectiva entre les institucions i la família d’origen 
és possible i dóna bons resultats en termes de qualitat de vida i continuïtat assistencial. Això 
confirma que les respostes a les necessitats de les persones ancianes o amb discapacitat, 
especialment si es troben en situació d’indigència, poden i han de ser diferents segons la seva 
situació social i clínica, organitzant-se des de la permanència en la família, l’habitatge social i les 
comunitats de vida, fins al moment en què sigui necessària l’estructura residencial. Amb gratitud 
podem reconèixer que el compromís dels religiosos i religioses està present a tots aquests àmbits, 
conscients que entre les víctimes de la “cultura del descart” denunciada reiteradament pel Papa 
Francesc, hi ha moltes persones ancianes o amb discapacitat. 

També volem assenyalar que el sofriment provocat per la pandèmia, a vegades, ha estat motiu 
d’algunes intervencions encaminades a empènyer als òrgans de govern central o local a afavorir 
la desinstitucionalització de tota mena d’assistència a persones vulnerables per la seva 
discapacitat, edat o malaltia, les quals, per no ser autosuficients, són acollides a Residències 
d’Assistència Social o Residències de Salut per a Discapacitats. En aquest sentit, a partir de 
l’experiència de moltes de les nostres realitats, ens sembla útil donar suport a la presència 
d’estructures que, per la possibilitat d’oferir serveis més especialitzats, puguin formar part també 
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de les xarxes de serveis del territori, convertint-se així en un nucli animador d’aquest “continuum” 
soci-sanitari també desitjat pel recent document de l’Acadèmia per a la Vida citat anteriorment. 

Que l’Esperit continuï donant a les nostres famílies religioses la fantasia de la caritat que va animar 
als nostres Fundadors i Fundadores, els quals, obeint el manament del Senyor d’anunciar l’Evangeli 
i cuidar als més febles, van fer realitat nombroses hostatgeries del Bon Samarità ajudant molts 
germans i germanes a beneir la vida fins al seu terme. 

Superiores i Superiors Generals de les famílies religioses dedicades a l’atenció sanitària i a cura 
dels més vulnerables 
 

1. Missionary Sisters of the Sacred Heart of 
Jesus (Cabrini) 

2. Poor Servants of the Mother Of God 
3. Sisters of the Divine Savior – Salvatorian 

Sisters 
4. Congrégation Notre-Dóna’m Chanoinesses 

de Saint-Augustin 
5. Franciscan Missionaries of St Joseph 
6. Religiosas Adoratrices Esclaves del 

Santíssim Sagrament i de la Caritat 
7. Religieuses de Jesus au Temple 
8. Soeurs Missionnaires du Christ-Roi 
9. Suore Ministre degli Infermi vaig donar S. 

Camillo 
10. Germanes de la Caritat de Santa Ana 
11. Oblates Catéchistes Petites Servantes 

donis Pauvres 
12. Petites Sœurs donis Pauvres 
13. Congregazione Figlie di San Camillo 
14. Poor Handmaids of Jesus Christ 
15. Congrégation donis Sœurs Antonines – 

Liban 
16. School Sisters of Notre Dóna’m 
17. Institute is Religious of the Sacred Heart of 

Mary 
18. Soeurs de Charité Dominicaines de la 

Présentation de la Sainte Vierge 
19. Congregazione Suore di San Giuseppe 

Benedetto Cottolengo 
20. Soeurs de la Charite de Saint Hyacinthe 
21. Suore Ospedaliere del Sacre Cuore di Gesù 
22. Istituto delle Suore Francescane Angeline 

23. Els Oblates de l’Assomption 
24. Sacerdoti del Cottolengo (SSC) 
25. Servi della Carità – Opera Don Guanella 

(SC) 
26. Terzo Ordine Regolare Francescano (TOR) 
27. Congregazione dello Spirito sant (Spiritani) 
28. Società Missionari di San Giuseppe di Mill 

Hill (MHM) 
29. Agostiniani (ÓSSA) 
30. Ordine dei Frati Minori (OFM) 
31. Congregation of the Immaculate Heart of 

Mary ( CICM – Missionaries of Scheut) 
32. Chierici vaig donar sant Viatore (CSV) 
33. Fils de Marie Immaculée (FMI) 
34. Servants of the Paraclete (SP) 
35. Fratelli delle Scuole Cristiane (FSC) 
36. Fratelli della Carità (FC) 
37. Missionary Servants of the Most Holy 

Trinity 
38. Confederazione Benedettina (OSB) 
39. Ordine Ospedaliero vaig donar S.Giovanni 

di Va donar (Fatebenefratelli) 
40. Brothers of our Lady, Mother of Mercy 

(CMM) 
41. Figli dell’Immacolata Concezione 

(Concezionisti) (CFIC) 
42. Congregation of Holy Cross (CSC) 
43. Chierici Regolari Ministri degli Infermi 

(Camilliani) (LA MEVA) 
44. Fratelli di San Giuseppe Cottolengo (FSGC) 
45. Ordine Cistercense (Ocist) 
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MARGARITA BOFARULL: «HEM DE PROMOURE, 
DEFENSAR I CELEBRAR LA VIDA, SEMPRE» 

ESGLÉSIA BARCELONA | 30 de març de 
2021 

La religiosa del Sagrat Cor, Margarita Bofarull, 
presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i del Patronat de 
l’Institut Borja de Bioètica-URL, i delegada 
diocesana de Pastoral de Fe i Cultura, ha estat 
nomenada pel papa Francesc Membre 
Ordinari de l’Acadèmia Pontifícia per la Vida 
(PAV) «per reforçar la reflexió en els àmbits de 
la teologia moral i la bioètica», camps en els 
quals fa un servei des de la seva condició de 
teòloga, metgessa i religiosa. 

3BEn què centrarà el seu treball? 

Som una Acadèmia científica en la qual 
treballem, entre d’altres, en els temes dels 
congressos anuals. El darrer ha estat sobre la 
Intel·ligència Artificial (IA). També tenim grups 
de treball específics. Jo hi participo en un sobre 
l’edició genètica humana. 

4BPer què tenim una gran tasca a fer en 
qüestions de cultura de la vida? 

Hem de promoure, defensar i celebrar la vida, 
sempre. La vida és el gran do que rebem. És un 
bé personal i un bé comunitari. A voltes, la vida 
està amenaçada, entre d’altres motius, per un 
materialisme que posa la rendibilitat i el lucre 
econòmic en el centre. Això porta a rebutjar o 
menystenir aquelles persones menys rendibles 
econòmicament, i també a malmetre els 
recursos i el planeta, oblidant, com 
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diu l’encíclica Laudato Si’, que l’ambient humà i 
l’ambient natural es degraden junts. 

5BPer què sempre hem de defensar la vida? 

Perquè som seguidors de Jesucrist, que és el 
Camí, la Veritat i la Vida. Perquè el Déu i Pare 
de Nostre Senyor Jesucrist estima 
entranyablement tot el que ha creat, i vol la 
vida de tots els seus fills. Perquè la vida que 
Déu ens ha donat a les persones és única i 
original. Som creats a imatge i semblança seva. 
Com més amenaçada està la nostra vida més 
ha de ser objecte de protecció. Jesucrist ha 
vingut perquè tots tinguem vida i vida a desdir 

 

 

  



N. 551. 1 d’abril de 2021 HOREB 
 

 

20 

 

 

COLOMA BOADA: « FEM 
MEMÒRIA DE LA SANTA 
FAMÍLIA DE MANACOR» 
ESGLÉSIA BARCELONA | 23 de març de 2021 

Ses Corioses (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) és 
una monografia que neix de la voluntat de deixar memòria 
de la Congregació de les Serventes de la Santa Família de 
Manacor i de les seves successores, la comunitat 
benedictina de la Santa Família de Manacor, en un moment 
on el seu passat es dilueix en un present en transformació. 
La germana Coloma Boada és una La germana Coloma 
Boada és una de les editores del llibre, juntament amb Irene 
Brugués i Pere Fullana. 

6BPer què el nom de Ses Corioses? 

En el parlar de Manacor, una persona coriosa és una 
persona endreçada, neta. I també era el motiu de la família 
de la casa dels fundadors de la Congregació, Mn. Bartomeu 
i Antònia Domenge. Així, per aquests dos motius, i pel fet 
que les feines que feien de costura i de brodat eren 
especialment ben fetes, es va anar consolidant el sobrenom 
de monges corioses. més adient, creant un cor de dones 
pels oficis litúrgics i de pietat, una escola, una escola bressol 
-la primera a Manacor-, un dispensari, i la primera xarxa de 
la Visita Domiciliària a l’illa. 

7BPer què van fer el pas a benedictines? 

Aquesta Congregació diocesana mai va passar de tenir una 
sola casa i no més de 40 membres. Per aquest motiu, a 
partir del Concili Vaticà II, hagué de replantejar-se el seu 
futur i, després de moltes recerques, la Federació Catalana 
de Monges Benedictines la va acollir, passant a ser un 
monestir benedictí, el primer a l’illa. L’any 2016, la 
comunitat formada per dues monges es va fusionar amb el 
monestir de Sant Benet de Montserrat.  

http://www.pamsa.com/pamsa/inici.html
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SI JESÚS VISQUÉS ARA, TINDRIA UN COMPTE A TIK 
TOK” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 22 de març de 2021 

El catolicisme s’està viralitzant a la xarxa social Tik Tok de la mà d’un grup de consagrades que 
trenquen amb els estereotips de la vida religiosa per transmetre el missatge de Jesús a diferents 
generacions d’usuaris. Les germanes Josefina Cattaneo (@joseecattaneo), Judith de Jesús 
Sace (@judithbio90), Marta Moreno (@sor_selfie) i Xiskya Valladares (@xiskya) han compartit 
amb Catalunya Religió la seva experiència en aquesta xarxa social. Elles ho tenen clar: si la gent 
està a Tik Tok, Jesús també ha de fer-ho. 

La quarantena per la pandèmia de la Covid-19 va ser el punt de partida perquè diverses dones de 
l’Església Catòlica s’iniciessin a la xarxa social de videos ultracurts. “Vaig decidir obrir un compte 
a Tik Tok perquè estàvem vivint un moment de molta desesperança, molta tristesa, molt aïllament, 
i la gent, més que mai, estava en xarxes socials”, explica Josefina, germana de la Congregació 
Mercedàries de l’Infant Jesús, situada a la ciutat argentina de Còrdova. Des de llavors, ha acumulat 
més de 130 mil seguidors. Amb carisma i alegria, aquesta jove de 26 anys es proposa transmetre 
el missatge de Jesús mitjançant balls, acudits i reflexions divertides. “De vegades, no parlo de 
Jesús de manera explícita, però sé que amb el que comparteixo, d’alguna manera, estic parlant 
d’ell”, sosté. 

https://www.tiktok.com/@joseecattaneo
https://www.tiktok.com/@judithbio90
https://www.tiktok.com/@sor_selfie
http://www.tiktok.com/@xiskya
https://www.tiktok.com/@joseecattaneo/video/6928079544129768710?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@joseecattaneo/video/6884333503505321218?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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Marta, de la Comunitat de Religioses Jesús Maria de Colòmbia, es va aventurar a la xarxa social 
motivada per la seva neboda de 14 anys, “que viu enganxada a Tik Tok”. Volia mantenir el contacte 
amb les alumnes dels tres col·legis que té a càrrec la seva comunitat a la ciutat colombiana de 
Medellín. Ràpidament, els seus vídeos van captar l’atenció d’usuaris de diferents parts de món. 
Avui compta amb més de 300 mil seguidors, amb els qui genera empatia a través de l’humor. “No 
m’imagino un Jesús amb cara de pomes agres, com diu el Papa, sinó un Jesús alegre i proper”, 
expressa Marta després d’assegurar que el sentit de l’humor és part del valor evangèlic. Per a ella, 
Jesús veuria Tik Tok com un mitjà per a traslladar la paraula de Déu i, per això, segurament, 
utilitzaria aquesta xarxa social. “Si Jesús visqués ara, tindria un compte a Tik Tok”, remata Josefina. 

Motivar l’interès per la religió catòlica 

Tik Tok, sense dubte, és una eina útil per motivar l’interès dels usuaris pel catolicisme. En oferir 
titulars divertits “de temes super elevats”, com el religiós, es converteix en “un trampolí per picar 
la curiositat de la gent”, aprecia Marta. “A Tik Tok es dona un caramel perquè la gent vulgui anar 
a més”, hi coincideix Xiskya, consagrada nicaragüenca i professora de Community Management al 
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) a Mallorca. Dels seus més de 440 mil 
seguidors rep multiplicitat de preguntes. 

Els temes més recurrents en el seu perfil són l’homosexualitat, el pecat i l’esoterisme. “El fet d’estar 
a les xarxes socials dona l’oportunitat a la gent de preguntar sense gaire molèstia”, apunta al 
mateix temps que assegura que “això és un servei d’ajuda per a la gent”. És que Tik Tok permet 
traslladar el llenguatge teològic al llenguatge pràctic. “És una manera d’aterrar la teologia a la vida 
i, així, que la gent vegi que sempre estem presents”, hi afegeix Marta. 

Trencar amb els estereotips de la vida consagrada 

La presència de les germanes a Tik Tok també ha permès trencar amb els estereotips existents 
sobre la vida consagrada. “Hi ha força ignorància religiosa perquè es creu que ens passem el dia 
resant, que vivim sense relacions socials i que no tenim hobbies”, assenyala Xiskya, convençuda 
que reflectir la seva vida quotidiana a Tik Tok permet trencar amb l’estereotip. El seu dia a dia “és 
una cosa que la gent considera misteriós, perquè, generalment, no coneix a persones consagrades 
que es diverteixin i gaudeixin la vida com qualsevol altre”. Això l’ha motivat a elaborar vídeos 
ultracurts que reflecteixen la seva rutina diària: es mostra esmorzant, treballant, conduint, 
passejant amb amigues i gaudint dels peixos que té en un petit aquari. 

“Crec que el meu contingut es va fer viral perquè trenca tabús”, diu Judith, consagrada mexicana 
que es va llançar a la xarxa social amb un lip sync (sincronia de llavis) de la versió catòlica de Tusa, 
l’èxit musical de Karol G i Nicki Minaj. Els seus vídeos, que adapten reptes virals o modifiquen 
cançons per transmetre el missatge de Jesús, s’han convertit ràpidament en un fenomen. Avui, 
compta amb més de 510 mil seguidors. “En els meus vídeos, busco transmetre que una religiosa 
no és amargada, avorrida o algú que no sent”, explica Judith en insistir que ella és humana i, com 

https://www.tiktok.com/@sor_selfie/video/6915582782995582214?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@xiskya/video/6936312014092504325?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@judithbio90/video/6807188738695777541?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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qualsevol altra, li agrada divertir-se. “El meu objectiu és que la gent tingui una referent religiosa 
diferent”, conclou. 

En el mateix sentit es pronuncia Martha en considerar que cal mostrar “un rostre alegre de la vida 
consagrada” perquè la gent s’adoni que “és multifacètica i que s’ha quedat amb un estereotip molt 
antic”. Josefina, per la seva banda, assegura que la comunitat religiosa travessa un desafiament 
molt gran perquè ha de “demostrar-li al món que els consagrats són gent d’aquest temps que fa 
una opció preferencial per Jesús”. És molt important reflectir que “hi ha moltes i molts joves que se 
la juguen per Jesús”, insisteix. 

L’efecte sorpresa del gènere femení 

El fet que les dones de l’Església Catòlica es llancin a Tik Tok és, sens dubte, una manera de trencar 
aquests estereotips, ja que la gent està acostumada a veure el gènere masculí de l’Església, és a 
dir, als religiosos. “Ha sorprès que les consagrades siguin a Tik Tok”, assegura Xiskya, qui per 
celebrar el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, va realitzar una publicació advocant pel 
respecte, la promoció i la dignitat de les dones de tot el món. 

“Veure una religiosa a xarxes socials és una cosa nova, un factor sorpresa, ningú s’ho esperava”, 
indica Judith en considerar que crida l’atenció “veure una manera diferent de la que 
s’acostuma a imaginar, és a dir, a l’espiritual i prudent”. El seu ingredient per captivar a la gent i fer 
que el fenomen creixi exponencialment és mostrar-se com una religiosa “alegre i lliure”. Com bé 
publica al seu perfil de Tik Tok, considera que aquestes qualitats, al costat de l’amor i el respecte, 
són les que ha de tenir una dona líder al món modern. 

“A poc a poc, les dones religioses comencem a tenir protagonisme, tot i que encara tenim una 
església molt clerical”, sosté Marta. Per celebrar el 8 de març, la religiosa colombiana va publicar 
un vídeo a Tik Tok amb les seves companyes de congregació, on es refereixen a la dona com una 
persona valenta i emprenedora que s’accepta, s’estima i es valora com és, sense caure en els 
prototips que imposa la societat 

 

https://www.tiktok.com/@xiskya/video/6937260971899555078?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@judithbio90/video/6937342180595928325?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@sor_selfie/video/6938148254538321157?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@sor_selfie/video/6938148254538321157?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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LOS MOSAICS DE MARKO RUPNIK TRANSFORMEN 
EL SANTUARI DE LA COVA DE MANRESA  

 

Información de la Compañía de Jesús España | 23 de març de 2021 
 

 
L’artista i jesuïta eslovè Marko Rupnik i el seu equip, format per unes vint persones de diferents 
països del món, treballen aquests dies intensament al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, a 
Manresa, instal·lant el conjunt de mosaics que han creat per a les capelles laterals del Santuari. 
Una obra que es troba encara inacabada però que captiva a qui la contempla, per la força del seu 
missatge, la seva bellesa i el fascinant procés que implica la seva creació. Són més de 550 metres 
quadrats de mosaics, que mostren el pelegrinatge cristià a través dels Exercicis Espirituals. “Un 
itinerari d’oració“, ha explicat el propi artista, “en el qual es passa d’un catolicisme declarat a una 
fe viscuda”. 
 
L’obra està plena de detalls, i tots ens estan dient alguna cosa. Molts d’ells, estretament vinculats 
a l’espiritualitat ignaciana. Però l’artista ha definit aquesta obra, sobretot, com a espai de trobada. 
Marko Rupnik va explicar que el mosaic és un art extraordinari que implica una experiència 
comunitària. “Una experiència d’església, com a comunió de persones, que expressa el que 
som“. Els materials que utilitza provenen de tot el món i l’artista assegura que, en aquesta tècnica, 
s’estableix un diàleg amb la pedra. “La primera lliçó per a tallar la pedra és prendre-la amb amor, 
amb tendresa“. 

https://www.flickr.com/photos/jesuitasesp/sets/72157718743208268/
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Poder dur a terme aquesta obra just en el lloc on Sant Ignasi de Loyola va començar a escriure el 
llibre dels Exercicis, representa, per a aquest artista jesuïta, un regal que rep amb “una gratitud 
immensa” i també com “una culminació del que durant tota la vida jo he pensat i estudiat“. 
Avui dilluns, Marko Rupnik i el seu equip han dedicat un minuts a presentar el treball que estan 
realitzant a mitjans de comunicació i representants d’institucions de la ciutat de Manresa i de la 
Companyia de Jesús. No obstant això, els treballs no s’han detingut durant la presentació. Els 
mosaics ocupen les vuit capelles laterals del Santuari i també hi haurà un a la paret interior de la 
porta d’entrada que estarà dedicat a la paràbola del sembrador. 

Al llarg d’aquesta setmana està previst que es completi la instal·lació i posteriorment es finalitzaran 
les obres amb la il·luminació i les tasques de neteja. El Santuari podria tornar obrir al públic 
probablement a partir del 10 d’abril, mentre que l’acte solemne d’inauguració tindrà lloc coincidint 
amb el dia de Sant Ignasi, el 31 de juliol, i amb presència del Superior General de la Companyia de 
Jesús, el P. Arturo Sosa SJ. 

La remodelació de l’interior del Santuari s’emmarca en la celebració de Ignatius 500, l’any que 
commemora entre maig de 2021 i al juliol de 2022 la conversió del fundador dels jesuïtes. Una 
celebració que es viurà de manera intensa a Manresa, ja que coincideix amb els 500 anys de la 
seva arribada a aquesta ciutat. 
 

Marko Rupnik, el Miquel Àngel del segle XXI 

El jesuïta i artista eslovè Marko Ivan Rupnik ha estat batejat per la crítica internacional com el 
Miquel Àngel del segle XXI. Va néixer en Zadlog (Eslovènia), el 28 de novembre de 1954. És doctor 
en Teologia i professor a Roma en l’Institut Oriental Pontifici, a la Universitat Gregoriana i director 
del Taller d’art espiritual del Centre Aletti. És membre de l’Acadèmia Europea de les Arts i les 
Ciències i ha estat guardonat amb diversos premis internacionals. Com a artista que plasma en 
mosaic el missatge cristià, compta amb més de 130 grans obres a tot el món. Entre la seva 
amplíssima producció internacional cal esmentar els seus treballs a la capella Redemptoris Mater 
del Palau Apostòlic Vaticà, a la catedral de l’Almudena (Madrid) o a la Cúria General de la 
Companyia de Jesús a Roma. 

 

Més fotografies : AQUÍ 

 

https://ignatius500.org/es/
https://www.flickr.com/photos/jesuitasesp/sets/72157718743208268/
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HAITÍ: ALARMA DELS RELIGIOSOS DAVANT LA 
SITUACIÓ EXPLOSIVA 

 

CLARETIANS CATALUNYA | 24 de març, de 2021 

El missioner claretià Pere Casaldàliga ha rebut aquest dimarts la Medalla de la Ciutat de 
Sabadell al mèrit ciutadà, a títol pòstum. Un reconeixement que arriba pocs mesos després de la 
seva mort al Brasil, on va ser bisbe de São Félix do Araguaia. El provincial Ricard Costa-Jussà s’hi 
ha fet present en representació de tota la família claretiana. El pare abat de Montserrat, Josep 
Maria Soler, que va ser deixeble de Casaldàliga en la seva joventut, ha glossat la figura del bisbe 
Pere. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha presidit l’acte i és qui ha lliurat la medalla a Glòria Casaldàliga, 
neboda del bisbe. El lliurament s’ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Des d’un inici Soler, com a deixeble del bisbe, s’ha referit a Casaldàliga com a “català universal”. 
L’abat ha insistit en el significat de Sabadell per al missioner claretià: “Sabadell no va ser un destí 
més, va ser el seu primer amor, la primera forja en molts aspectes de la vida”. En la seva intervenció 
ha recordat la vida sabadellenca de Casaldàliga. Hi va arribar amb 24 anys després de l’ordenació. 
La ciutat va ser el lloc de les seves primeres experiències amb una realitat social dura que tocava 
directament per primera vegada. Segons Soler, els sis anys que va passar a la Sabadell de les 
fàbriques, de les barraques i dels joves aprenents, el van marcar per tota la vida. “Sense les 
experiències a Sabadell, les seves causes haurien tingut una dimensió diferent” ha dit. Aquestes 
experiències inicials van desplegar-se amb ressò internacional al Brasil, en la defensa dels 
indígenes i la denúncia dels poders opressors. 

http://urc.cat/haiti-alarma-dels-religiosos-davant-la-situacio-explosiva/
http://urc.cat/haiti-alarma-dels-religiosos-davant-la-situacio-explosiva/
https://radiosabadell.fm/noticia/sabadell-lliura-la-medalla-de-la-ciutat-al-bisbe-pere-casaldaliga-titol-postum
https://radiosabadell.fm/noticia/sabadell-lliura-la-medalla-de-la-ciutat-al-bisbe-pere-casaldaliga-titol-postum
https://claretpaulus.org/ca/2020/08/08/mor-bisbe-claretia-pere-casaldaliga/
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L’abat de Montserrat ha destacat l’activitat del bisbe com a mestre al Col·legi Cor de Maria, l’actual 
Claret de Sabadell. “Era realment un mestre, un testimoni que amb la vida i la paraula va ensenyar 
a viure i anar a fons”, ha recordat. També ha explicat l’impacte que sentien els alumnes “per la seva 
senzillesa, pel seu desig de viure amb simplicitat, pel seu tracte atent i pel seu respecte tot i ser 
adolescents de primera hora”. També s’ha referit al seu treball pels immigrants en la mesura de les 
seves possibilitats. 
 
Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe i presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga, ha agraït la 
distinció i n’ha destacat el simbolisme “d’un amor correspost”. Ha fet referència al seu acostament 
als marginats i als col·lectius empobrits en la seva tasca a Sabadell. Casaldàliga ha recordat la 
vocació de periodista del bisbe amb la participació a Ràdio Sabadell i la revista Eufòria que va 
comptar amb la participació de molts joves sabadellencs. Casaldàliga s’ha mostrat convençuda 
“que el reconeixement d’avui és un compromís de tots els ciutadans a favor de la justícia, la llibertat 
i la pau”. 
 
Farrés ha començat l’acte destacant la importància de la distinció a Pere Casaldàliga. “És un 
reconeixement com a referent en la defensa i lluita pels drets a les persones, especialment per les 
persones més dèbils i desfavorides”. L’alcaldessa també ha remarcat els valors que representa el 
bisbe: “és un símbol de solidaritat, d’ajuda als altres i de compromís”. Ha assegurat que “ens 
agrada molt, com a Sabadell, que aquests valors vagin lligats a la nostra ciutat”. 
 
L’acte també ha comptat amb la participació del primer tinent d’alcaldessa de presidència i drets 
socials i el jutge instructor de l’expedient, Pol Gibert, i del secretari general de l’Ajuntament de 
Sabadell, David Cabezuelo. 
 

 

 

 

 

 

https://fperecasaldaliga.org/
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LA COMUNITAT JESUÏTA DE PALAU ESDEVÉ 
COMUNITAT D'HOSPITALITAT 

 

JESUÏTES CATALUNYA  | 15 de març de 2021   
 
A l'inici de curs 2020-2021 la comunitat de jesuïtes ubicada al carrer Palau, al centre de Barcelona, 
es va renovar per tal d'obrir-se a l’hospitalitat i ajudar a dinamitzar una Comunitat Apostòlica 
àmplia amb totes les persones que participen a la casa. L’edifici on es troba aquesta comunitat 
acull també la Fundació Migra Studium i l'Església Nostra Senyora de la Victòria. 
 
Des d’inicis del mes de febrer, Aboubaker Sidiki Kake comparteix vida i espais amb els 5 jesuïtes 
que formen aquesta comunitat. És un noi de Guinea Conakri que va arribar a Barcelona fa tres 
anys i parla molt bé tant el castellà com el català. En aquests moments cerca feina per poder ser 
plenament autònom. Podeu llegir el seu testimoni en aquest article publicat recentment a la revista 
de l’ACO. 
 
Les comunitats d’hospitalitat van sorgir ja fa uns anys a diferents punts on és present la 
Companyia de Jesús, amb el desig de compartir com a religiosos, la nostra vida quotidiana amb 
persones d’origen immigrant que tenen dificultats per garantir el seu dret a un habitatge digne. A 
Catalunya la comunitat de Bellvitge ja fa quatre cursos que acull persones d’origen immigrant, de 
la mà del projecte d’hospitalitat de Migra Studium (www.hospitalaris.org). "La seva experiència", 
explica el superior de la comunitat de Palau, el jesuïta Pau Vidal, "ens ha estat de molta ajuda i 
inspiració per fer aquest pas". 
 

https://capmdp.org/ca/missatge-amb-motiu-del-150e-aniversari-de-la-mort-del-beat-josep-tous/
https://acocat.org/node/6840?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2020-12-09-E_Butlleti
https://www.hospitalaris.org/
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Una oportunitat per què la nostra vida religiosa es renovi i pugui ser significativa avui 

Obrir les portes de les comunitats i conviure amb persones d’origen immigrant ajuda a concretar 
la Preferència Apostòlica Universal tercera de la Companyia de Jesús, que ens convida a caminar 
amb els vulnerabilitzats. "Desitgem que aquesta experiència sigui ocasió per renovar la nostra vida 
espiritual com a seguidors de Jesús, que sempre acollia tothom. Les comunitats d’hospitalitat són 
també una manera concreta d’anar assajant nous models comunitaris, per tal que la nostra vida 
religiosa es renovi i pugui ser significativa avui", afirma Pau Vidal. 

D’altra banda, la gestació de la Comunitat Apostòlica Palau va prenent ritme. S'ha creat un grup 
que aplega unes trenta persones, anomenat Fe i Migra, ja fa un any que fa trobades mensuals de 
pregària. Son espais de profunditat i compartir amb l’objectiu d’alimentar una fe que obra la 
justícia. En mig d'aquesta Europa en la que molts immigrants estrangers s'hi troben exclosos i amb 
actituds hostils, el grup de Fe i Migra vol posar rostre humà i cultivar el desig d’encontre i celebrar 
la diversitat. En aquesta moments, el grup treballa per concretar més passes i consolidar un nucli 
comunitari prou sòlid, que ajudi a articular més estretament la comunitat de vida, l’obra social i 
l’església, totes tres realitats presents al carrer Palau. 
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L’ESCOLA JESUÏTES DE SARRIÀ I IQS FAN UN 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

 

UNIVERSITAT IQS | Març de 2021  

Atenent a la llarga tradició formativa d’IQS i l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, centres 
propers i amb objectius compartits a nivell pedagògic, ambdues institucuions han decidit 
formalitzar un conveni de col·laboració i cooperació amb la voluntat d’aprofitar el màxim de 
sinergies entre ambdues institucions. 

A través d’aquest conveni, l’IQS ofereix als alumnes de Jesuïtes Sarrià accions de motivació 
científica i tecnològica, assessorament sobre el sistema universitari català, activitats 
específicament programades per a ells en laboratoris i tallers entre d’altres, addicionalment a 
l’assessorament que podran rebre, en totes les seves etapes formatives, per part de l’IQS de cara 
a orientar-los en la seva trajectòria acadèmica i professional. 

D’altra banda, amb la signatura del conveni, el professorat de Jesuïtes Sarrià podrà rebre 
assessorament i suport en la seva docència de l’àmbit científic, tecnològic i de gestió empresarial, 
per part del claustre de professors de l’IQS, així com suport en les tasques de tutoria dels treballs 
de recerca que realitzen els alumnes de Batxillerat. Amb aquest conveni de col·laboració, Jesuïtes 
Sarrià intensifica l’aposta de donar una formació integral als seus alumnes des de les etapes inicials 
de P3 fins al batxillerat, oferint-los també, una opció preferencial universitària de qualitat, com és 
la que representa IQS en tots els seus estudis universitaris científics, tecnològics i de gestió 
empresarial. 
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MONJES DE TIBHIRINE, 25 AÑOS DESPUÉS DE SU 

SECUESTRO SU RECUERDO SIGUE VIVO 

 

VATICAN NEWS | 26 de març, 2021  

Este 26 de marzo se cumple el 25º aniversario del secuestro de los siete monjes de Tibhirine, en 
Argelia, cuyo asesinato se anunció dos meses después, el 21 de mayo de 1996. La beatificación 
de los monjes en 2018, junto con la de otros 12 religiosos cristianos mártires de la guerra civil 
argelina, volvió a poner de relieve la fuerza de su compromiso con la población local. 

Los benditos mártires de Tibhirine 

En Vatican News, nuestros colegas de la redacción francesa  dialogaron con el periodista François 
Vayne, actual responsable de comunicación de la Orden del Santo Sepulcro. Nacido en Argelia 
pocos días después de la independencia, en 1962, François Vayne, visitó con frecuencia Tibhirine 
durante su infancia y adolescencia. Ahora, da testimonio de su recuerdo personal de estos monjes 
y de la fecundidad actual del don de sus vidas para la Iglesia en Argelia. 
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R.- Pertenezco a una familia que lleva seis generaciones en Argelia, así que es realmente nuestro 
país, y todos mis antepasados están enterrados en Argelia. Nos quedamos después de la 
independencia, y crecí allí hasta los 17 años, y para nosotros Tibhirine era el oasis donde nos 
gustaba reunirnos, era realmente el corazón palpitante de la diócesis a nivel espiritual. 

Así que recuerdo especialmente a Christian (de Chergé, ned) que nos abrió la puerta con sus 
sandalias de piel, con sus pies descalzos, incluso en pleno invierno, eso me impresionó mucho. Y 
luego la fila de enfermos de la izquierda, que fueron acogidos por el hermano Luc, el médico, y eso 
siempre me hizo pensar en Jesús, que siempre está ahí para curarnos, para cuidarnos, para 
acompañarnos, para apoyarnos. Y sé que interceden mucho por todos nosotros, especialmente 
desde su beatificación, pero también antes. Y tengo testimonios de musulmanes en particular, que 
han recibido gracias de los benditos mártires de Tibhirine. 

Cementerio en el monasterio de Tibhirine 

Su secuestro y eliminación fueron evidentemente una terrible tragedia para la pequeña Iglesia de 
Argelia, pero finalmente vimos más de 20 años después, durante la beatificación en Orán, que 
estos monjes, también los demás mártires religiosos de Argelia, tuvieron una inmensa fecundidad, 
que permitieron a los cristianos beneficiarse de una amistad, un respeto, un reconocimiento, 
incluso un amor, por parte de un gran sector de la población argelina musulmana. ¿Al final, es este 
el camino cristiano? Como el propio Cristo, ¿de un aparente fracaso, se puede sacar una victoria 
mayor y casi inesperada? 

R.- Sí, lo que es muy hermoso en su mensaje es que no querían soltar la mano del amigo que sufría 
a su lado. Podían perfectamente haberse marchado, pero como la gente que les rodeaba estaba 
sufriendo, permanecieron en solidaridad con ellos, por lo que es una llamada para que nosotros 
también vivamos gestos concretos de solidaridad, especialmente en esta época de crisis sanitaria. 
Pueden ser un modelo para todos nosotros en nuestra vida cotidiana. 

Y el milagro es también que el secuestro de los monjes, que pretendía crear una brecha entre 
cristianos y musulmanes, oponer el Islam a Occidente, se transformó en una gracia de fraternidad 
como diría el Papa Francisco, de fraternidad universal, y acercó mucho más a los creyentes de 
diferentes credos. 

Estuve presente en la beatificación, el 8 de diciembre de 2018, había muchos musulmanes 
presentes, y también fue muy bonito recoger sus testimonios sobre cómo se mezcló la sangre de 
cristianos y musulmanes durante la guerra civil. Hubo 114 imanes asesinados, hay 150.000 
víctimas, 19 mártires cristianos, y podemos decir que la Iglesia nació realmente, la Iglesia 
postcolonial nació en la sangre de estos mártires. Y hoy, la Iglesia en Argelia está en casa, y eso es 
una gran gracia. En cierta medida, la obra del Cardenal Duval y de todos los que le rodearon 
después de la independencia pudo florecer gracias al don de la vida de estos hombres. 
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INSCRIPCIONS OBERTES 
MAGIC LINE 2021 
SOLIDARITAT S. JOAN DE DÉU| 5 de març, 2021 

La vuitena edició de la Magic Line de Sant Joan de 
Déu serà el proper 30 de maig i arriba carregada 
de novetats. Sota el lema #MésQueMai, la 
caminada solidària de Catalunya traspassarà 
fronteres: aquest any, els equips de la Magic Line 
seran més reduïts, però la solidaritat arribarà molt 
lluny: la Magic Line 2021 és més lliure que mai 
perquè cada equip podrà triar el recorregut i 
caminar des de qualsevol racó del món! 

Una Magic Line 100% segura 

La Magic Line d'aquest any s'adaptarà a totes les 
mesures sanitàries. Per això, aquest any les 
inscripcions seran per grups bombolla de 2 a 6 
persones. Sigueu família, escola, amics o 
empresa, feu la Magic Line amb el vostre Bubble 
Team (grup bombolla)! Les inscripcions ja estan 
obertes! 

Si sou una escola, familia, grup d'amics de més de 
sis persones o una empresa, podeu crear diversos 
Bubble Teams i fer que un d'ells sigui el Magic 
Team: aquest serà l'equip líder, que tindrà la 
capacitat d'aglutinar a d'altres Bubble Teams. 
Aquest any, a més, les circumstàncies fan que la 
Magic Line tingui una oportunitat per créixer: el 
recorregut serà lliure. Per tant, cada equip triarà 
per on camina i es pot fer la Magic Line des de 
qualsevol racó del món! Abans del dia de la 
caminada, s’haurà de marcar el recorregut a la 
App de la Magic Line i es formarà, entre tots i 
totes, un gran mapa de la solidaritat. 

http://www.magiclinesjd.org/ca
http://magiclinesjd.org/ca/actualitat/Camina-amb-el-teu-Bubble-Team
http://magiclinesjd.org/ca/actualitat/Camina-amb-el-teu-Bubble-Team
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Mira el vídeo : AQUÍ 

 

Aquest any, a més, les circumstàncies fan que la 
Magic Line tingui una oportunitat per créixer: el 
recorregut serà lliure. Per tant, cada equip triarà 
per on camina i es pot fer la Magic Line des de 
qualsevol racó del món! Abans del dia de la 
caminada, s’haurà de marcar el recorregut a la 
App de la Magic Line i es formarà, entre tots i 
totes, un gran mapa de la solidaritat. 

Una Magic Line per a les persones efectades per 
la COVID-19 

La crisi sanitària que estem vivint ha comportat 
conseqüències econòmiques i socials 
dramàtiques, especialment per aquelles persones 
que ja vivien una situació de vulnerabilitat. Per 
això, la Magic Line és més necessària que mai: 
aquest any tots els recursos que s’aconseguiran 
entre tots i totes es destinaran a projectes socials 
dirigits a les persones que atenem i que pateixen 
les conseqüències de la pandèmia. 

A Sant Joan de Déu ens agrada cuidar i ho hem 
fet abans, durant i ho seguirem fent després de la 
pandèmia, gràcies al compromís de totes les 
persones que dia rere dia ens ajuden a fer-ho. I ho 
farem caminant com ho hem fet sempre: sense 
deixar ningú enrere. Aquest any, més que mai, es 
reflectirà que a la Magic Line ningú competeix: 
tots i totes caminem junts i endavant, fent arribar 
la solidaritat el més lluny possible. 

Més informació: PORTAL WEB 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdVZ3VrWmVU&t=1s
http://magiclinesjd.org/ca/actualitat/La-Magic-Line-al-mon
http://magiclinesjd.org/ca/actualitat/La-Magic-Line-al-mon
https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/actualidad/inscripcions-obertes-magic-line-2021
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📰 RECULL DE PREMSA 

La diòcesi de girona perd 24 comunitats 
religioses en els últims cinc anys 

 

DIARI DE GIRONA | 27 de març de 2021 
 

Igual que passa amb els capellans, el descens de les vocacions religioses s'està deixant notar 
també, i de forma pronunciada, a les comunitats religioses de monges i monjos. Segons les dades 
de la Guia de l'Església de Girona, a les comarques gironines hi havia, l'any 2015, fins a 82 
comunitats -tant masculines com femenines-, mentre que a finals del 2020 només se'n 
comptabilitzaven 58. En només cinc anys, doncs, s'ha produït un descens del 30%. En la majoria 
de casos, es tracta de comunitats que havien quedat molt reduïdes -a vegades quedaven ja només 
dos, tres o quatre integrants-, de manera que la institució religiosa de la qual depenien va decidir 
traslladar-les amb una altra comunitat més nombroses, el que sovint ha comportat un trasllat lluny 
de les comarques gironines. 

L'any 2015 hi havia al Bisbat de Girona un total de 82 comunitats religioses. D'aquestes, 66 
corresponien a 27 instituts de vida religiosa femenins, mentre que n'hi havia 16 comunitats més 
que formaven part d'instituts masculins. En ambdós casos, tanmateix, la xifra ha decaigut en els 
últims cinc anys. En el cas de les dones, actualment hi ha 47 comunitats religioses de 24 instituts, 
mentre que pel que fa les comunitats masculines, en queden 11 que formen part de deu instituts. 

https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/03/28/diocesi-girona-perd-24-comunitats/1096721.html
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Barcelona aprova atorgar la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic a Pere Casaldàliga i al pare Manel 

 

AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES | 26 de març de 2021 
 
El ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres per unanimitat atorgar la Medalla 
d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a Pere Casaldàliga i al pare Manel, tots dos morts el 2020. La 
medalla a Casaldàliga és en reconeixement “al seu combat permanent contra els abusos de poder” 
i el seu “ferm compromís” a favor de la justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels pobles 
indígenes. D’altra banda, la medalla a Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, s’ha aprovat 
per reconèixer “el seu compromís solidari” i l’activisme social en favor de les persones en situació 
de vulnerabilitat, “en especial la infància en risc i les persones privades de llibertat”. 

Els diferents grups municipals han coincidit a destacar les dues importants figures i han posat en 
valor la seva defensa de la justícia social i estant al costat dels més vulnerables. 

Dos referents 

El religiós i bisbe emèrit Pere Casaldàliga va morir el mes d’agost passat als 92 anys. Casaldàliga, 
nascut el 1928 a Balsareny (Bages), residia al Brasil des del 1968, on va fundar una missió 
claretiana a l’estat de Mato Grosso i es va convertir en un dels màxims exponents de la Teologia 
de l’Alliberament i de la lluita per les desigualtats al Brasil fins al punt d’arribar estar amenaçat de 

http://urc.cat/barcelona-aprova-atorgar-la-medalla-dor-al-merit-civic-a-pere-casaldaliga-i-al-pare-manel/
http://urc.cat/barcelona-aprova-atorgar-la-medalla-dor-al-merit-civic-a-pere-casaldaliga-i-al-pare-manel/
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mort en més d’una ocasió. L’any 2006 va rebre el Premi Internacional de Catalunya de mans de 
l’aleshores president, Pasqual Maragall. 

Per la seva banda, Manel Pousa va morir el mes de setembre passat. De pares barcelonins, Pousa 
va néixer a Granada però va fer vida a la capital catalana. Una de les feines més destacades que 
ha fet és per la reintegració de les persones preses, en especial al centre penitenciari de dones de 
Wad-ras. Aquesta tasca la feia des de la Fundació Pare Manel, creada per ell. El 2009 va rebre la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Honor de Barcelona. El 2017 va 
anar a les llistes de Junts per Catalunya per Barcelona a les Eleccions al Parlament. 

Una tercera medalla a la Federació Catalana de Natació 

El ple de Barcelona també ha aprovat aquest divendres atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a 
la Federació Catalana de Natació coincidint amb el centenari de la federació. S’ha aprovat atorgar 
la medalla “per la seva tasca de promoció de l’esport i, especialment, de la natació en totes les 
seves modalitats”. També busca reconèixer els èxits esportius assolits i la seva contribució a la 
projecció de la ciutat. 
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Las carmelitas celebran 150 años en 
Tarrragona 

 

DIARI DE TARRAGONA | 20 de març de 2021 

Ayer se cumplieron 150 años de la fundación de la congregación de las hermanas Carmelites 
Misioneres Teresianes en la ciudad. La intención, si la situación sanitaria lo permite, es realizar 
diferentes actividades a lo largo de todo un año para conmemorar el aniversario. 

Las siete hermanas que llegaron a fundar la congregación en 1871 provenían de diferentes puntos 
de Catalunya y Aragón, y la primera comunidad se ubicó en el Carrer del Vidre 6. 

Las hermanas tenían la misión de cuidar a los enfermos a domicilio, por lo que en Tarragona se las 
conocía como «les germanes de la vetlla». No obstante, no solo se relacionaron con el ámbito de la 
salud sino que comenzaron su labor educativa en la calle Misericòrdia, nº3, donde fundaron 
«Educación de Párvulos y Elemental». 

Diferentes sedes 

En 1925 se iniciaron las obras del actual edificio como sede del Consejo General y Casa de 
formación de las futuras religiosas. La bendición del nuevo edificio se llevó a cabo el 22 de 
septiembre de 1933. Durante la Guerra Civil del 36 las hermanas tuvieron que abandonar el 
edificio ya que el convento fue confiscado y destinado a usos de diversa índole, incluso como 

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Las-Carmelites-cumplen-150-anos-en-Tarragona-20210319-0058.html
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prisión. Al terminar la guerra, el edificio fue restaurado y las hermanas pudieron volver. Más tarde, 
se amplió y habilitar el edificio para la enseñanza. 

Otra de las misiones fue promover las vocaciones religiosas a través del noviciado (formación 
inicial de las futuras hermanas. 

En el emblemático edificio de Estanislau Figueres conviven actualmente la comunidad de religiosas 
con toda la comunidad educativa del Col·legi Mare de Déu del Carme, Esta es considerada la «casa 
madre» de la congregación ya que acoge los restos del beato Pare Palau. 

En lo que se refiere al colegio, en el 1982-83 se comenzó a impartir educación mixta, y en 1990 
se implantó el antiguo BUP. 

En 2011 la congregación inició las reformas del edificio, incluyendo las dependencias de la escuela, 
para acondicionar los espacios. Actualmente se dan clases desde P1 hasta Bachillerato y ciclos de 
Formación Profesional. 

En lo que atañe a las hermanas actualmente, en Tarragona, en la Casa Madre hay dos 
comunidades, en una hay 14 hermanas y en la otra 18. Un total de 32 religiosas. 

Para conmemorar el aniversario 

Aunque la pandemia lo condiciona todo, la intención es programar diferentes actos como eventos 
musicales, conferencias, exposiciones, una Ruta Palautiana (para dar a conocer las diferentes 
ubicaciones en el tiempo de las hermanas Carmelites) y otras actividades pendientes de concretar. 

De momento en las redes sociales del colegio se irán colgando anécdotas para poder conocer la 
historia de las hermanas y su labor en la ciudad. 
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