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NOU ANY AMB UNA 
MIRADA NOVA 
Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Aquest és el primer Horeb del nou any 2022. 
Contents de retrobar-nos a través del nostre 
Horeb, que segueix en el seu dia a dia 
compartint tantes informacions, tanta vida de 
les diverses congregacions, les seves 
persones i institucions.  

Potser podem començar aquest nou any amb 
una mirada nova al que diu l'Horeb: ¿i si veiem 
en ell la resposta que tantes religioses i 
religiosos fan, generosament, davant els 
reptes que ens planteja el nostre món i les 
necessitats de tantes persones? ¿I si, com 
digué Jesús a Joan Baptista, quan ens 
preguntem pel Regne que sembla no venir, 
ens animem a mirar totes aquestes petites 
llavors del Regne ja presents, encara que de 
manera humil, senzilla, diríem que 'casolana'?  

El nou any planteja reptes que no són nous, 
però que continuen:  

- el repte eclesial de fer que el Sínode sigui 
realment un moment de trobada profunda i de 
transformació de tots els i les que ens sentim 
Església. Que sigui un moment renovador, 
d'obrir nous camins tots junts, en sinodalitat, 
en camí compartit...  

- el repte del nostre entorn que suposa 
l'actual onada de la Covid, que afecta de 
manera menys mortífera que les anteriores, 
però que segueix causant estralls pel nombre 
de contagis, i els seus efectes sobre, per 
exemple, les escoles...  
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- el repte del nostre món que suposa la 
migració, les persones que moren en el camí, 
sigui a la Mediterrània, sigui al desert... i el 
drama dels internats als CIE i deportats.  

Ben aviat, el proper dissabte dia 22, tindrà lloc 
novament la pregària davant el CIE per tantes 
persones que pateixen els efectes del 
tancament no només de fronteres, sino de 
cors, que tenim a Europa i en general els 
països 'rics' (¿en què?)...  

A TV3 s'han fet aquest diumenge passat dos 
reportatges impressionants per entendre la 
cruesa de la realitat dels que busquen una 
nova vida passant pel desert, i dels que són 
deportats....  

 - Tombes de sorra  

-  Vides deportades: 

Que tot plegat, aquesta mirada al món que 
pateix i els reptes que tenim com a Església, 
així com la mirada nova a aquestes senzilles 
llavors de Regne, ens ajudin a donar resposta 
generosa en aquest nou any 2022.  

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/tombes-de-sorra/video/6138983/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/vides-deportades/video/6080297/
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CRÒNICA: JORNADA DE FORMACIÓ: 
SINODALITAT I VIDA RELIGIOSA 

LlUÍS AGUSTÍ (Formació URC) | 17 de gener, 2021 

Dia 14, dissabte 2022. Són les 9’30h. Obro l’ordinador que em connectarà amb un 
bon grapat de religioses i religiosos. En total 88 connexions. Les tècniques Anna i 
M. Teresa ens ho tenen tot preparat. Darrera la pantalla ens espera M. Luisa 
Berzosa i Víctor Codina. A poc a poc es va omplint de rostres i mirades que es 
saluden, es transformen en un somriure i un desig de donar-se una abraçada.  

Després de dir-nos “bon dia”, iniciem amb la pregària del Sínode Adsumus Sancte 
Spiritus. Realment el Sant Esperit ha estat present en la nostra trobada. Les 
paraules de M. Luisa i Víctor són una crida a discernir-triar l’essencial d’allò relatiu. 
¿Com està el meu rostre d’home i dona consagrats per Déu? ¿Com cuido el meu 
cor? ¿Com està? El nostre centre ha de ser Jesús i el món actual necessita la nostra 
presència humil, senzilla, en minoritat. Som enviats per a SER i no tant per a fer.  

En una Església sinodal es necessiten  persones que  escoltin, acollin, acompanyin, 
perdonin... Estem cridats a obrir portes sense por, a oferir possibilitats de 
presència, encara que s’hagin de tancar algunes per impossibilitat numèrica. Diu el 
Papa Francesc: “El Sínode arriba fins als límits. Compren a tots. El Sínode també es 
fer espai per al diàleg sobre les nostres misèries”. 
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Seguint el fil conductor de M. Luisa, Víctor C. ens invita a escoltar la veu de l’Esperit 
que d’enmig del caos crea vida. Estem en un moment en què l’Esperit tanca portes 
però n’obra d’altres d’imprevisibles. Cal escoltar la veu de la història i de la 
humanitat. Cada congregació és una creació de l’Esperit.  

Quines portes obra avui l’Esperit a la Vida Religiosa? Des de la sinodalitat es trenca  
el clericalisme, l’autorreferencialitat, tota aristocràcia de poder... La Vida Religiosa 
es posa al servei del poble i vol compartir la seva identitat sense aristocràcies. Per 
això cal viure la vida des de la minoritat i recuperar la dimensió mística. Hem 
d’oferir a les noves vocacions  no una estructura de seguretat i poder sinó una gran 
aventura evangèlica i els hi hem de facilitar que pugin a la muntanya del Senyor 
tantes vegades com sigui necessari des d’on es contemplen noves panoràmiques i 
s’intueixen núvols. 

Després d’un temps de compartir per grups  es conclou la jornada amb un diàleg  
on es suggereix que ens hem d’implicar més en la participació sinodal, atrevir-nos 
a fomentar la cultura de la intercongregacionalitat, donar suport a totes les 
iniciatives de diàleg i compartir, viure la nostra identitat amb joia i esperança, ... 

Agraïm a totes les persones que han  fet possible  aquesta jornada, en especial a 
M. Luisa B. i Víctor C.  

A totes i tots que us heu inscrit i connectat, moltes gràcies per la vostra presència i 
suport. Fins a la propera que serà el 12 de Març 2022. 

 

🎬🎬 ESCOLTA LES CLAUS DE CADA INTERVENCIÓ. 

ELS PONENTS ENS HO EXPLIQUEN! 

    

 

 

https://youtu.be/4ZYw9BHXrI0
https://youtu.be/KRIb9n4JBTI
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LA CAPELLA DEL COL·LEGI PUREZA DE 
MARIA ÉS EL NOU ESCENARI DE LA MISSA 
DE TVE 2  

 

LA MISA DE TVE 2 | 17 de gener, 2021  

Després de 13 anys al Monestir de Sant Domènec de les monges dominiques, a 
Sant Cugat del Vallès, La Missa de La 2 de TVE Catalunya ha canviat d'escenari. La 
celebració que s'emet a les 10:30 h els diumenges i dies de festa religiosa de 
precepte, des d'aquest diumenge, ha passat a una de les capelles del Col·legi 
Pureza de María, situat a la mateixa ciutat i al costat del centre de producció de 
Televisió Espanyola. 

El canvi, motivat per qüestions logístiques de la comunitat de dominiques, servirà 
per millorar la qualitat en la realització i en la comunicació amb els espectadors, 
molt d’ells malalts, com també per enfortir i consolidar la proximitat que aquesta 
eucaristia manté des de fa més de 39 anys amb els qui la segueixen. Es vol 
potenciar més la interpretació amb llenguatge de signes per a persones sordes i 
incrementar, gràcies als nous recursos tècnics, el diàleg que ja existeix amb els qui 
participen en la celebració de manera més estable o més ocasional. 

El diumenge 9 de gener, per tant, La Missa va tancar l’etapa d’emissions des de la 
capella de les dominiques. Aquesta comunitat de clausura ha acollit la celebració, 
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des de l’1 de juny de 2008, amb gran esforç i dedicació, però sobretot amb 
hospitalitat i esperit de servei. Les religioses s’han mostrat aquests dies molt 
contentes i agraïdes pels anys compartits, alhora que asseguren la seva pregària 
per tothom i desitgen el millor per al programa a partir d’ara. La litúrgia i la 
dinàmica de La Missa, presidida habitualment pel sacerdot Carles Cahuana i 
dirigida per Ignasi Miranda amb el suport i el treball de tot l’equip de TVE 
Catalunya, seguiran amb el mateix estil i des d’un permanent desig de millorar. 

La Missa La 2 de TVE Catalunya, el programa televisiu més antic en català, s’emet 
ininterrompudament des del 10 d’octubre de 1982. Fins al 2008, el lloc d’emissió 
va ser una petita capella muntada en un plató, un recurs que es manté i que s’ha 
anat utilitzant també els últims 13 anys en determinades ocasions, especialment el 
2020 durant les primeres setmanes de l’actual pandèmia. 

Desig d'enfortir un servei públic que ajuda milers de persones 

La nova congregació amfitriona de La Missa, les Religioses Pureza de María, va ser 
fundada per Alberta Giménez l’any 1874 a Mallorca. Actualment, té presència a 
Amèrica, Àfrica i Europa. Atén un total de 50.870 persones, acollides per 2.448 
col·laboradors (docents i no docents) i 279 germanes, majoritàriament en col·legis 
però també en residències universitàries, hospitals i un Centre d'Ensenyament 
Superior. La comunitat del col·legi de Sant Cugat del Vallès, així com tota la seva 
obra, afronten aquesta etapa amb alegria i amb el desig d’enfortir un servei públic 
que ajuda milers de persones. 
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500 ANIVERSARI DE LA CONVERSIÓ DE 
SANT IGNASI, OBJECTE DEL 23È SIMPOSI IQS 

IQS  | 17 de gener, 2021 

Celebrar el 500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi ha estat l’objectiu 
principal del 23è Simposi IQS que, amb el títol "Ferida i Condició Humana”, ha 
organitzat la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià IQS, i que ha reunit a tota la 
comunitat universitària. 

La ferida com a constitutiva de la condició humana ha estat la temàtica principal 
sobre la qual han girat les diferents ponències de l’acte, que ha servit també com a 
oportunitat per a fer balanç, aprenentatges i projecció del llegat ignasià. 

Pot semblar una contradicció celebrar la ferida. Però, el ponent Xavier Melloni, sj., 
antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió, ha clarificat aquesta discordança 
durant la primera ponència, “La ferida d’Ignasi i la nostra ferida”. A través de 
l’explicació de la vida de Sant Ignasi en ser ferit, la seva necessitat de 
reconeixement, el seu sentiment de culpa i de la seva coixesa, entre altres 
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aspectes, l’expert ha afirmat que “tant la ferida com la malaltia, si se sap 
acompanyar, esdevé una experiència iniciàtica”. 

En aquesta línia, i seguint amb el lema dels 500 anys de la seva conversió, “Veure 
noves totes les coses en Crist”, Melloni, sj., ha comentat que Sant Ignasi va veure 
noves totes les coses gràcies al fet d’anar al cor de la seva ferida, d'aprofundir en la 
seva ferida. “I tenir el coratge de fer-ho és el que estem celebrant aquest any”, ha 
finalitzat el ponent. 

Per a “Com acompanyar la ferida que constitueix la nostra condició humana?” s’ha 
comptat amb la participació de la Dra. Begoña Roman, professora de Filosofia a la 
UB i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya. El concepte de vulnerabilitat ha estat el punt de 
partida, “tret característic del qual mai ens podem alliberar com a condició humana, 
entre altres motius, perquè som éssers dependents”, per donar resposta a la 
pregunta-títol de la ponència, en la que l'estabilitat i la capacitat són clau, així com 
la generació de vincles i la importància de la comunitat. 

Aprenentatge Ignasià Experiencial, per un món millor 

La darrera ponència del 23è Simposi IQS ha estat “Recrear l’espiritualitat ignasiana 
avui”, de la mà del Dr. Llorenç Puig, sj., professor de la Càtedra d’Ètica i Pensament 
Cristià de l’IQS, qui ha centrat la seva intervenció en la pedagogia i en 
l'espiritualitat ignasiana per explicar “l’acompanyament d’aquesta espiritualitat a 
les Ciències i a la cura de la casa comuna”, caracteritzada per tenir una mirada cap 
al món positiva i compassiva. 

El ponent ha parlat de l’interès per l’educació de Sant Ignasi, de la necessitat 
d’entendre la complexitat del món i l’ésser humà. Educació i recerca tenen un paper 
molt important. “I en aquest aprenentatge, l’experiència i els debats són clau. Però, 
l’experiència incorpora aspectes cognitius i afectius, no solament és quelcom 
intel·lectual, sinó experiencial, que ens fa portar les coses a l’acció. Ens porten a la 
pregunta i jo que puc fer”, ha afirmat el Dr. Llorenç Puig, sj. 

Així, l’Aprenentatge Ignasià Experiencial inclou la formació integral de les 
persones, que creixin en les seves potencialitats intel·lectuals i que siguin agents 
de canvi d’un futur esperançador, per un món millor.  

El 23è Simposi "Ferida i Condició Humana” forma part dels actes organitzats a 
IQS  per celebrar Ignatius 500, l’Any Ignasià que se celebra per commemorar el 
cinquè aniversari de la conversió del fundador de la Companyia de Jesús. 

 

https://ignatius500.org/ca/
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BALSARENY APEL·LA AL LLEGAT DE PERE 
CASALDÀLIGA PELS DRETS HUMANS 

CLARETIANS | 14 de gener, 2021 

El poble de Balsareny continua aprofundint en el seu coneixement sobre la tasca i 
l’empremta que Pere Casaldàliga ha deixat. Aquesta vegada, la Fundació Pere 
Casaldàliga i les entitats socials i educatives del poble han organitzat dos actes per 
tal d’apropar la figura del bisbe a la ciutadania i conèixer amb més profunditat 
quina va ser la seva tasca a Amèrica Llatina. 

L’Escola Guillem va organitzar una xerrada de la brasilera Zilda Martins, 
col·laboradora de la Fundació Pere Casaldàliga, nascuda a l’Araguaia i responsable 
de l’Arxiu del bisbe entre 2013 i 2017. Va ser el divendres 3 de desembre. Es va 
explicar com era en Pere Casaldàliga, com actuava i què feia en el seu dia a dia. 
També va poder apropar als alumnes la realitat de São Félix do Araguaia, fent-los 
conscients de les dificultats en matèria d’educació o salut que encara es pateixen 
en aquella regió de l’Amazònia. Els nens i nenes es van mostrar molt actius i 
interessats. 

A pocs dies de la celebració del Dia Internacional dels Drets Humans, el dimecres 8 
de desembre, més de 100 persones van participar de la matinal per recordar el 
bisbe i apel·lar per la continuïtat a la seva tasca. Ho van explicar al Regió7. 

 

https://agora.xtec.cat/iebalsareny/
https://www.regio7.cat/bages/2021/12/09/balsareny-apella-llegat-pere-casaldaliga-60448211.html
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450 ANYS DE «GERMANOR HOSPITALÀRIA 
DE SANT JOAN DE DÉU» 

SANT JOAN DE DÉU | 14 de gener, 
2021 

 L’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu celebra durant tot l’any 
2022 el Jubileu dels 450 anys de 
l’aprovació com a Institut religiós 
sota la Regla de Sant Agustí, amb 
la Butlla LICET EX CARREGO EN 
COMPTE del 1° de gener de 1572, 
amb la qual el Papa Sant Pio V va 
reconèixer a la nostra Família 
religiosa. Es tracta d’un 
esdeveniment històric altament 
significatiu i al mateix temps molt 
actual per a la vida de la nostra 
Ordre. 

Carta del Hno. Superior General, 
Jesús Etayo, sobre la celebració del 
jubileu dels 450 anys del 
reconeixement de la “Germanor 
Hospitalària de Sant Joan De Déu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/wp-content/uploads/2022/01/San-Joan-de-Deu-1.jpg
http://urc.cat/wp-content/uploads/2022/01/San-Joan-de-Deu-1.jpg
http://urc.cat/wp-content/uploads/2021/12/San-Joan-de-Deu-2.jpg
http://urc.cat/wp-content/uploads/2021/12/San-Joan-de-Deu-2.jpg


20 de gener, 2022 
HOREB 

568 
 

 

12 

 

VÍCTOR CODINA (SJ): "LA VIDA RELIGIOSA 
¿DEL CAOS AL KAIRÒS?" 

 

Víctor Codina (SJ) | Gener 2021  

Artícle de Víctor Codina (SJ) publicat a la La Civiltà Cattolica, revista internacional de 
cultura de la Compañía de Jesús. 
 
Una crisi inèdita a l'Església occidental 

Els historiadors de la vida religiosa (VR) coneixen molt bé que al llarg de la història 
de l'Església han desaparegut alguns instituts religiosos, tant femenins com 
masculins, després d'uns anys de vida fecunda. 

També constaten que cada cicle nou de VR (el pas del monacat als mendicants, el 
pas dels mendicants a les congregacions apostòliques modernes...) suposa una 
certa crisi per al cicle anterior que lentament es recupera i adapta. La VR s'ha anat 
enriquint de l'experiència del desert, la perifèria i la frontera. 

Però el que passa a la VR en el món occidental d'avui és diferent i nou, afecta 
tots els instituts religiosos: manca de vocacions, piràmides demogràfiques 
invertides amb molta gent gran a dalt i una petita base de gent jove, a més de 
nombroses sortides de la VR als pocs anys de la professió. Però la pregunta és 
per què surten?  

https://www.laciviltacattolica.it/
https://www.laciviltacattolica.it/
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Aquesta situació tan generalitzada provoca incertesa sobre el futur de la VR i en 
molts casos genera un clima de por i de pànic: desapareixerà la VR de les 
Esglésies de l'occident cristià? succeirà també un fenomen semblant d'aquí a uns 
anys a la VR d'Àsia i Àfrica? Cal caminar cap a noves comunitats de VR? 
Substituiran els nous moviments laïcals a la VR tradicional? 

Si volguéssim sintetitzar aquesta situació en una paraula, potser hauríem de parlar 
d'una situació caòtica, de caos, una barreja de confusió i desordre. Aquesta situació 
té conseqüències de tota mena, no només pastorals i espirituals sinó institucionals, 
econòmiques, socials, etc... Què fer amb les obres pròpies, educacionals, pastorals, 
de salut i socials, quan no hi ha personal religiós, ni recursos econòmics per 
mantenir-les? Com mantenir les immenses despeses de les infermeries religioses? 
Com es pot formar la joventut religiosa enmig d'aquest clima d'inseguretat? Quin 
futur espera a les joves vocacions que entren en comunitats molt envellides? És 
possible continuar somiant? 

Davant aquesta situació, coexisteixen dins del si mateix de la VR, postures 
divergents. Per a alguns, es tracta d'un fenomen passatger, d'una crisi temporal 
que aviat remetrà i s'addueixen exemples d'algunes comunitats religioses que han 
vist que darrerament augmentaven les vocacions.  Altres, en canvi, opten per una 
postura apocalíptica, no hi ha res a fer, no hi ha futur, no podem continuar somiant. 
Hem d'aprofundir la situació actual per veure si hi ha alternatives possibles que no 
siguin ingènues ni catastròfiques. 

Explicacions insuficients 

Moltes vegades s'intenta explicar aquest fenomen de manera personal i subjectiva: 
les generacions més grans de VR no hem donat prou testimoniatge evangèlic; 
d'altra banda, la joventut d'avui només s'interessa gaudir de la vida i passar-ho 
bé. 

És indubtable que a la VR madura del passat, no sempre hem estat signes 
evangèlics transparents i els abusos sexuals amb menors han demostrat grans 
esquerdes a la VR clàssica. Però no es pot afirmar que la VR actual representi 
una decadència respecte a la VR del passat, on, tanmateix, hi havia moltes 
vocacions. 

No es tracta d'un problema únicament personal, en el passat hi havia moltes 
persones santes a la VR, com n'hi ha també ara. El problema no és numèric sinó 
més complex, més formal que material, més institucional que individual, més de 
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processos en el temps que d'espais (EG 225-225), més d'estructura que d'accions 
concretes particulars. 

És cert que entre la joventut hi ha persones tancades en allò econòmic i material, 
poc sensibles a valors espirituals. Però hi ha joves generosos, disposats a 
sacrificar-se per grans causes socials, ecològiques, de salut, migració, drets 
humans, justícia, etc, amb llargs voluntariats i molt compromesos. I molts s'obren a 
les dimensions de la transcendència, al silenci i la pregària. Tampoc aquí no podem 
fer judicis valoratius sobre la qualitat moral de la joventut d'avui davant la del 
passat. Són temps diferents. El que és cert és que la joventut d'avui no es vol 
comprometre en comunitats estretament lligades a un passat que ja no té futur. 

Per tant, aquesta crisi actual de la VR a occident és un fet tan estès per tot arreu 
que no es pot explicar ni respondre per situacions personals, sinó que hi ha d'haver 
alguna causa objectiva, històrica, general, estructural, ja que la crisi afecta 
simultàniament a tots els instituts. No és una cosa purament quantitativa o 
numèrica sinó essencial i vital, no és de detall sinó una cosa formal, una mena de 
Gestalt. 

A la recerca d'una resposta 

Entrem aquí al conegut tema de canvi d'època, que s'expressa de maneres 
diferents; un nou temps axial; superació del neolític centrat a l'altar sacerdoci i 
sacrifici; canvi de paradigma que qüestiona el paradigma anterior i s'obre a noves 
perspectives, etc. El que és cert és que no hem arribat al final de la història, com 
pensen alguns ingenus. Vivim en un món secular, on la hipòtesi Déu ha 
desaparegut (ateisme) i ha de ser repensada pels creients per no fer de Déu un 
tapa forats, sinó un Déu que respecta les mediacions i les causes segones. Cal 
viure davant Déu com si Déu no existís (Dietrich Bonhoeffer), responsabilitzant-
nos del món i de la història...  

Segueix llegint l'article:  Descarrega l'article complet 

 

 

 

http://urc.cat/wp-content/uploads/2021/11/LA-VIDA-RELIGIOSA-del-caos-al-kairos.pdf
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CAMINS DE SINODALITAT 

 

FORMACIÓ URC (Lluís Agustí) | 11 de gener, 2021  

Avui dia, en el llenguatge corrent, en moltes persones la paraula sinodalitat pot ser 
que signifiqui  poca cosa o res, però sens dubte està molt de moda en l’Església. 

Com tota paraula de moda la podem sotmetre a tot tipus d’usos i abusos. És per 
això que hem d’estar atents a clarificar el seu significat. 

Ens preguntem com podem viure en una actitud sinodal en la nostra vida de cada 
dia i què podem fer per posar en pràctica el seu sentit?. Fruit de la lectura personal 
sobre el tema us presentem algun suggeriment. 

1-La pràctica de la trobada amb un mateix , amb els altres i amb el Senyor. 

El camí sinodal és un procés de retrobament amb un mateix: la conversió sinodal, i 
de comunió amb els companys de camí. Però hi ha una trobada especial sense la 
qual ens serà difícil viure la sinodalitat: l’encontre amb Jesús, per aprendre d’ell el 
seu sentit de la vida, les seves conviccions, les seves opcions  i compromisos. 
Necessitem practicar  la pregària silenciosa per escoltar la seva paraula de vida i 
obrir els ulls a les necessitats dels nostres germans més febles i vulnerables. Cal 
estar atents a no marginar als més pobres de les nostres assemblees. Caminar al 
seu costat. 

2-Seguir el camí de l’escolta. Ens cal estar atents a no confondre sentir i escoltar. 
Escoltar és més que sentir. Vol dir posar-se en la pell de l’altre, superant els 
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prejudicis, situar-se en la seva realitat vital. La sinodalitat és possible per l’escolta a 
l’Esperit i als germans. Ens cal una escolta recíproca, respectuosa i compassiva (EG 
171). Poble de Déu, Pastors, Bisbe de Roma en actitud mútua d’escolta. 

3-Parlar entre nosaltres, parlar amb Déu des del silenci interior. No confondre el 
parlar amb la xerrameca estèril i buida. Com Jesús davant Pilat, que malgrat el seu 
silenci, respon amb valentia, llibertat, veritat i caritat. A vegades podem sentir la 
por a parlar quan convé dir una paraula transparent i coherent. ¿Com em comunico 
amb l’altre? ¿Com és el meu diàleg? 

4-Discernir el que Déu vol (EG119). En la pròpia vida i en l’Església no tot prové de 
Déu i es obra seva. Es poden barrejar ànsies de poder, doble vida, apego al diner, 
passions personals amb un estil de vida aparentment espiritual. 

Discernir amb el qui et trobes i escoltes. El que comparteixes, ha de ser posat en 
l’ona de l’Esperit per veure quin camí ens assenyala i fer consens amb tot allò que 
ens hem dit i compartit. Cal aprendre la cultura del consens. 

5-Sentir-se corresponsable en la missió. La sinodalitat està al servei de la missió. 
Tots estem cridats a participar i embrutar-nos les mans pel Regne de Déu. Ningú 
s’ha de sentir exclòs de la missió. Tots hi podem aportar el nostre petit granet de 
sorra. Però cal que la nostra participació sigui feta amb una actitud de servei humil. 

Ben segur que trobarem altres pistes  que ens ajudaran a viure la sinodalitat. 

Bona Jornada de Formació sobre la SINODALITAT. Víctor Codina i Luisa Berzosa 
ens aportaran la seva saviesa i ens ajudaran a reflexionar i prendre consciència que 
som Església. 
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MOR PASCUAL PILES, ANTIC PROVINCIAL I 
SUPERIOR GENERAL DE SANT JOAN DE DÉU 

SANT JOAN DE DÉU/ CAT. RELIGIÓ |  30 de desembre, 2021 

Amb el seu tarannà obert era més fàcil comprendre el carisma de l’hospitalitat. 
Aquest dimarts ha mort a Saragossa el germà de Sant Joan de Déu Pascual Piles 
Ferrando a l’edat de 77 anys i amb 56 de professió religiosa. Piles va ser provincial 
de la província d’Aragó durant 13 anys i superior general de l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu durant 12 anys. Com a provincial, va donar suport a Catalunya 
Religió en els seus inicis. 

“Profund coneixedor de la figura de Sant Joan de Déu i fidel transmissor dels valors 
de l’Orde; accessible, carismàtic, reflexiu i acollidor”. Així recorda la família 
hospitalària a Piles en el comunicat que s’ha fet públic aquest matí on lamenten la 
seva mort. 

L’Orde també destaca el seu llibre ‘Siguiendo las huellas de San Juan de Dios Hoy‘. 
Una publicació on “va recollir amb senzillesa i de manera sintètica l’espiritualitat de 
l’Orde”. També recorden les seves paraules en la seva última etapa: “el millor que 
m’ha pogut passar a la vida és que Déu em crides, en el seu dia, a ser germà de 
Sant Joan de Déu”. 

Piles va néixer a Benifaió, València, l’any 1944. Llicenciat en Filosofia, Teologia i 
Psicologia, es va formar en Infermeria a l’escola de Sant Joan de Déu de Barcelona. 
El 1994 va ser escollit superior general i va exercir el càrrec fins el 2006. Va 
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ser formador de germans durant nou anys i provincial de la província d’Aragó 
durant 13 anys (2007-2014). El 2014 va ser rellevat com a superior provincial pel 
germà José Luis Fonseca. També va exercir com a primer conseller general durant 
sis anys. 

El 2019 Sant Joan de Déu va recollir el testimoni del germà Pascual Piles i la seva 
trajectòria dins de la col·lecció d’’Històries de vida dels Germans Grans’. Com a 
religiós defensava que els professionals de la salut han de poder atendre la 
dimensió espiritual de les persones “perquè la religiositat és sanadora i 
alliberadora”. 

Piles va valorar en l’elecció del papa Francesc que fos “un home evangèlic, senzill, 
proper als pobres i als que pateixen”. En aquell 2013 en va fer un breu 
comentari com a provincial de Sant Joan de Déu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152316
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ser-germa-sant-joan-deu-nou-monografic-online-orde
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/151741
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/150241
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/150241
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IMMERSIÓ IGNASIANA: UN LLOC D’ESCOLTA 
ATENTA 

 

JESUïTES CATALUNYA | 29 de desembre, 2021  

“Ha sobrepassat amb escreix les expectatives amb què veníem. Ha resultat ser una 
experiència capaç de donar nova estructura a tot el nostre ésser. Manresa ha estat 
per a cadascú un lloc de pregària des del cor, d’escolta atenta. Un lloc on adonar-se 
que Déu ha pelegrinat des de sempre amb nosaltres, un lloc on transitar 
del fer al ser, on, en definitiva, renovar i eixamplar l’ànima”. Un lloc on es respira 
aire fresc, que ens va atrapar des del primer minut i que va ajudar els nostres cors 
a tornar i tornar a bategar amb aquest amor primer, a entrar en sintonia amb 
aquest Déu que ens estima”. 
 
Així defineixen el curs d’immersió ignasiana que tot just s’ha acabat a Manresa les 
30 persones que hi han participat. Es tracta de la desena edició del curs, que s’ha 
celebrat entre el 3 de novembre i el 20 de desembre, recuperant així aquesta 
activitat, després que l’any passat es va haver de cancel·lar per la pandèmia. 
 
Els participants -en la seva majoria laics, però també jesuïtes i religioses- venien de 
12 països diferents (Mèxic, Estats Units, Espanya, Colòmbia, República 
Dominicana, Cuba, Xile, Brasil, Argentina, Equador, Perú i Canadà). I era també 
divers el seu acostament a l’espiritualitat ignasiana, com expliquen al relat final de 
la seva experiència. “Entre nosaltres teníem diferents nivells de coneixement de 
l’espiritualitat ignasiana, però tots estàvem amb el cor obert per deixar-nos 
conquerir pel pelegrí, tots buscàvem al fons el mateix”. 
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Durant el curs han comptat amb l’acompanyament de Xavier Melloni sj (curs sobre 
l’Autobiografia i el diari espiritual), Josep Rambla sj (curs sobre los Exercicis com a 
camí mistagògic), Josep Giménez sj (curs sobre teologia dels Exercicis), i Carlos 
Coupeau sj (curs sobre les Constitucions). Carles Marcet sj, director del curs, va 
acompanyar també els 8 dies d’Exercicis, junt amb Pilat Patís, Anna Pitarch, Josep 
Mª Margenat sj, Josep Lluis Iriberri sj i Josep Mª Agustí sj. 
“Ens vam disposar a acollir tot allò que se’ns oferia: les oracions, els diàlegs, les 
eucaristies, els menjars, les vides dels altres en els seus testimonis, els cursos, la 
història d’Ignasi. L’estudi de la seva Autobiografia i el Diari Espiritual i la visita pels 
llocs ignasians de Manresa, ens va predisposar a entrar a l’experiència dels 
Exercicis de vuit dies. Després l’estudi dels Exercicis, de la seva mistagogia i 
teologia, de les Constitucions de la Companyia de Jesús… Tot això ens va anar 
“afectant” per dins. L’experiència d’Ignasi ens ha ajudat a reconèixer la 
sobreabundància de l’amor de Déu a les nostres vides ia desitjar, en seguiment del 
Senyor Jesús i amb la força del seu Esperit, posar-nos al servei del món”, expliquen 
els participants. 
 
Un mes i mig d’experiència compartida que ha inclòs també visites als llocs 
ignasians de Loiola, Javier, Manresa i Barcelona. Com ja és habitual en aquests 
cursos, les persones que tenen l’oportunitat de viure aquesta experiència valoren 
especialment la possibilitat de compartir-la amb la resta del grup i així ho 
destaquen: “Ens va ajudar molt la comunió creada entre totes les persones del 
grup, la profunditat de les nostres converses, la confiança mútua que es va anar 
teixint entre nosaltres, cadascun des de la seva història, el seu carisma personal, 
les seves ferides. A través de les presentacions i de la convivència van anar sorgint 
mocions que ningú no pot actuar sol i el projecte de Déu es realitza sempre en 
comunitat”. 
 
“Certament la veu de Déu ha ressonat a cadascun dels companys i companyes, 
professors i col·laboradors del curs. Una veu xiuxiuejant que de vegades ens ha 
regalat una llum pel camí, d’altres ha clamat amb força despertant companyia, 
d’altres s’ha sentit dolorosa a la realitat empobrida dels nostres països d’origen, 
que tant ens fa mal. Una veu que ens convida a viure reconciliats ia acollir allò que 
el Senyor ens vagi demanant, a preguntar-nos On em voleu portar Senyor?. La veu 
de Déu s’ha fet ressò a les caminades al riu, a Manresa, a Loiola, a Montserrat ia tot 
arreu i espais”, comenten en el seu relat els participants. 
 
I conclou el manifiest final del grup del curs d’immersió ignasiana de 2021 amb 
aquestes paraules, definint què els ha aportat aquesta experiència: “Encarem el 
futur amb gran ànim, sabent que el camí el fem a dos, Ell en cadascun de nosaltres 
i cadascun de nosaltres en Ell, i que la mirada sobre la realitat també serà cosa de 

http://www.covamanresa.cat/ca/actualitat/manifest-dels-participants-del-curs-immersio-ignasiana-2021
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tots dos. Això nostre serà cultivar una major atenció cap a l’interior, conscients que, 
com dèiem, el fer no pot suplantar el ser. Això nostre serà reprendre la missió amb 
una nova visió, amb una consciència més gran de l’actuar de Déu en les nostres 
vides, vivint amb un cor capaç de tornar a agitar-se per l’amor que Déu ens lliura. 
Tornem amb la confiança posada en aquest Déu que portarà a bon terme allò que 
ha iniciat amb cadascun de nosaltres i nosaltres. Sabem que Déu ve i torna amb 
cadascun de nosaltres, en cadascun de nosaltres, ja que som la seva imatge i Ell ho 
és tot per a nosaltres. En qualsevol cas, tornem als nostres llocs més enamorats 
d’Ignasi, de l’home de la Contemplació per assolir Amor, sempre obert a l’escolta 
de la veu de l’Esperit”. 



20 de gener, 2022 
HOREB 

568 
 

 

22 

 

ESTUDIANTS D’EUSS DISSENYEN UN NOU 
COTXE DE CARRERES PER COMPETIR AL 
FORMULA STUDENT 

 

SALESIANS | 28 de desembre, 2021  

Treballar en equip i de manera transversal per a pensar, dissenyar i construir un 
monoplaça de carreres per a competir a nivell mundial al Formula Student. Aquesta 
és la missió de l’equip EUSS MotorSport, que actualment està format per una 
cinquantena d’estudiants d’enginyeria de l’Escola Universitària Salesiana 
de Sarrià (EUSS). 

És el cinquè any d’aquest equip i, com a novetat, aquest curs s’han organitzat per 
projectes per a guanyar eficiència. “Tot depèn de nosaltres, no dels docents. Si 
ens equivoquem i una peça no surt bé, ningú ens posa nota, simplement hem 
invertit malament i hem de tornar a començar”, apunta Alicia Camp, estudiant 
d’Enginyeria en Organització Industrial i directora de projectes 
de EUSS Motorsport. 

“És una experiència laboral real i un gran aprenentatge personal. Veure rodar la 
nostra pròpia idea i que funcioni bé és la millor recompensa”. Aquest 2022 
arrencaran amb força per a la fase de construcció de l’EM-04, amb el qual 
competiran a l’estiu. 

https://www.euss.cat/es
https://www.euss.cat/es
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Un equip amb un lustre d’història 

L’equip EUSS MotorSport, que compta amb alumnes de les diferents especialitats 
d’enginyeria de tots cursos, es va fundar l’any 2017 amb l’objectiu de treballar 
conjuntament per a la construcció d’un bòlid monoplaça amb motor de combustió.  

Aquest serà el cinquè any que correran al Formula Student, competició mundial 
que amb més de 800 universitats participants. “Jo sempre dic que a la universitat 
estudiem enginyeria, però aquí aprenem a ser enginyers”, 
assegura Marc Marsellach, estudiant de 4t d’Enginyeria Mecànica de l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià i implicat en diversos projectes de l’equip. “És 
com estar treballant en una empresa, com aplicar els teus coneixements en el 
món real”, afegeix Alicia Camp. 

Actualment estan immersos en la fase de disseny i, de cara a finals de febrer, 
esperen poder començar a construir el seu pròxim model, l’EM-04. De fet, a 
principis de desembre es va fer un primer test per a posar a prova alguns dels 
canvis que volen introduir: d’una banda, millorar la ubicació del radiador i, per 
l’altra, la capacitat del tanc del combustible.  

“Aquesta fase és per a comprovar que el que hem plasmat sobre el paper 
serveix o no per a millorar el cotxe. Estem provant diferents dissenys en l’EM-
03 per a veure quin és que podem aplicar al pròxim model, el EM-04”, explica 
Camp. “També estem treballant perquè l’airbox, el sistema per on entra l’aire, 
sigui més eficient i tot el volum del motor es pugui aprofitar”, afegeix 
Marc Marsellach. 

Treball cooperatiu per projectes 

Enguany, com a novetat, la metodologia de treball també ha canviat a nivell intern i 
s’obre l’equip a tot l’alumnat. “És la primera vegada que treballem per projectes i 
no per departaments, així aconseguim que els grups estiguin formats per equips 
multidisciplinaris capaços de gestionar i realitzar les diferents fases del projecte. 
Som més eficients”, explica Camp.  

A més, cadascun dels 25 projectes actius, dividits en tres categories (projectes de 
millora, d’innovació i de validació de components), té un director d’equip, que 
desenvolupa les tasques de coordinació i gestió. “Hi ha molta comunicació perquè 
hi hagi una bona planificació. És un canvi bastant radical però ja estem notant 
moltes millores”, afegeix. 

D’altra banda, l’alumnat de primer curs d’enginyeria de l’EUSS té la possibilitat de 
sumar-se a l’equip a qualsevol projecte des de l’àrea de sponsors. “És una manera 
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d’introduir-los a l’equip des d’una altra perspectiva igualment necessària i 
important, com són els mitjans, les xarxes socials i els sponsors. Sense ells, 
tampoc hi hauria cotxe”, recalca l’Alicia Camp, qui afegeix que hi ha tal compromís 
i passió amb aquest equip que fins i tot alguns alumni de l’EUSS segueixen 
implicats d’alguna manera a dia d’avui. “El nostre propi lema és 
‘Engineering by Racing’”, conclou, fent una picada d’ullet al lema de l’EUSS, 
‘Engineering by doing’. 
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EL GERMÀ GABRIEL VILLA-REAL SERÀ EL 
NOU PROVINCIAL DE L'HERMITAGE 

MARISTES | 27  Desembre, 2021 

El germà Superior general, amb el seu 
Consell, després d’estudiar la consulta que 
s’ha fet a tots els germans de la Província 
L’Hermitage, han decidit nomenar el germà 
Gabriel Villa-Real nou Provincial de 
L’Hermitage per a un període de tres anys. 

El germà Gabriel començarà el seu mandat a 
l’estiu, durant la celebració del Capítol 
provincial, que tindrà lloc entre els dies 3 i 7 
de juliol. 

Ernesto Sánchez, germà Superior general, 
ha agraït al germà Gabriel la seva 
generositat en acceptar aquest servei de 
lideratge de la vida i la missió marista de la 
Província. Alhora, també ha agraït al germà 
Pere Ferré, actual Provincial, els anys de 
servei que ha fet a l’Institut, acompanyant 
les diferents realitats de la Província, 
especialment en aquests temps complicats 
de pandèmia. 

Gabriel Villa-Real va néixer a Barcelona l’any 
1967. Actualment és Vicari provincial, 
delegat de protecció a la infància de la 
Província L’Hermitage i coordinador de 
l’Equip Europeu de Protecció. 

Que Maria, la nostra bona mare, i Marcel·lí 
Champagnat, il·luminin els seus passos. 
Enhorabona, germà Gabriel. Gràcies, germà 
Pere. 
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ELS CLARETIANS AJORNEN EL PRIMER 
CAPÍTOL PROVINCIAL FINS A L’AGOST  

 

CLARETIANS |  23  de desembre, 2021   

Els missioners claretians de la Província de Sant Pau, que inclou Catalunya, Euskal 
Herria, França i Itàlia, han decidit ajornar mig any el primer capítol de la nova 
província creada el 2020, a causa de la incidència de la covid-19. 

El provincial dels missioners claretians, Ricard Costa-Jussà, que havia convocat la 
trobada de Vic del 26 de desembre del 2021 al 2 de gener del 2022, ha comunicat 
aquest dijous als 56 membres capitulars l’aplaçament i canvi de data de la trobada 
a inicis d’agost del 2022. 
La decisió s’ha pres a causa de la incidència de la covid-19 als territoris de 
procedència de les persones que havien d’assistir a la trobada, i les mesures 
establertes per les administracions. El govern provincial confia que les noves dates 
permetran “primar i promoure un primer capítol provincial presencial i serè”. 

El capítol és l’òrgan de govern que representa la província. Hi participen els 
superiors de les comunitats, més tants delegats com nombre de comunitats té la 
província, que en aquest cas serien 23, escollits per elecció de tots els membres de 
l’organisme. També hi ha els delegats designats pel govern provincial, que en 
aquest cas serien 5 membres més, juntament amb l’equip del govern provincial i el 
president del capítol. 
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El 29 de juny del 2019, el pare general, Mathew Vattamattam, va anunciar la 
creació amb data d’1 de gener del 2020 de la Província de Sant Pau amb la unió 
dels organismes de Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia, i amb la cúria 
provincial ubicada a Barcelona. El superior general també va nomenar un primer 
Govern Provincial per a la nova Província, fins a la celebració del seu Primer Capítol 
Provincial. 
Els Missioners Claretians són una congregació religiosa fundada per Sant Antoni 
Maria Claret a Vic el 1849, amb el nom inicial de Missioners Fills de l’Immaculat Cor 
de Maria. Actualment hi ha uns 3.000 missioners claretians en més de 60 països 
dels cinc continents i organitzats en unes 350 comunitats. 
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ISIDRE FERRETÉ, SJ: “LA NOSTRA ESSÈNCIA 
ÉS LA PRESÈNCIA AL BARRI” 

 

FUNDACIÓ SALUT ALTA | Desembre, 2021 

ISIDRE FERRETÉ DEOP, 80 Anys. Jesuïta de la Capella Sant Joan Baptista del barri 
de la Salut Alta. La Capella del barri ha celebrat 25 anys i hem volgut entrevistar 
l’Isidre Ferreté, per saber una mica més del passat, present i, sobretot, del futur de 
la comunitat a la Salut Alta. 

Fa 25 anys vau venir a La Salut. Amb quin barri us vau trobar? 

Realment fa molts anys, però el record que jo tinc és que era un barri molt senzill, 
obrer, precari, l’urbanisme era trist i sense espais oberts…  Recordo també els anys 
en què el carrer Calderón de la Barca estava ple de botigues de confecció de venda 
al major. Era un barri molt pobre, però també molt ric, hi havia 7 entitats bancàries 
en aquell temps. També recordo que els habitatges tenien patis interiors. Hi 
entraves i després accedies a tot un seguit de barraques que estaven al seu 
interior. La població era sobretot gent d’aquí i molta gent d’Andalusia. A poc a poc 
va anar creixent la població d’altres nacionalitats xinesa, marroquí… 

Quins són els canvis més significatius que ha viscut la capella durant aquests 25 
anys? 

La Capella penso que ha tingut un paper important al barri, li va donar consistència 
de barri. A part d’això la nostra preocupació era que fos una casa acollidora, on 
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tothom se sentis a gust i crec que això s’ha aconseguit. Hem volgut sempre que 
per sobre dels sagraments (batejos, comunions…) hi hagués la vessant més 
d’educació cristiana. Sempre hem lligat humanitzar i evangelitzar. La vida cristiana 
es viu al carrer, es viu a casa, amb els veïns, a la feina… Celebrant a l’església i en 
comunitat. 

Per a mi, els canvis més rellevants que hi ha hagut dins de la capella ha estat la 
benvinguda de gent nova de diferents països (Pakistan, Guinea Equatorial, Amèrica 
llatina). Algunes de les persones que van començar amb nosaltres, encara hi són, 
però d’altres han marxat a viure en un altre lloc, altres han mort, però cada cop més 
es van afegint persones de diferents nacionalitats. Tot i que participen en moltes 
coses, encara en el dia a dia, continua sortint el “Nosotros y ellos”, a poc a poc això 
s’ha d’anar suprimint i aquest és el paper que ens queda pendent! 

Des de la Capella s’organitzen moltes activitats obertes per tal d’aconseguir crear 
vincle: tertúlies, cine fòrum, classes de llengua, excursions… Ara que estem de 
celebració és una gran oportunitat per fer una crida a gent nova, amb empenta i 
enriquir el barri. 

Quina tasca fa la Capella al barri actualment? 

Crec que continuem fent el de sempre, la nostra essència és la presència al barri, 
que tothom que vingui es trobi a gust, com a casa. Que se sentin reconeguts i 
escoltats. La feina de la capella és potenciar tota la feina social que es fa des de la 
Fundació i estar present en les accions que es fan al barri, per millorar-lo. També és 
important transmetre als cristians del barri, que estem en un canvi d’època. Al barri 
som minoria, les nostres maneres de viure no han de ser igual que la dels altres. 
Però ens hem d’apropar, ja sigui pel vessant social, comunitari o sensible. És una 
tasca que la capella ha de ser i estem treballant perquè així sigui. 

Quines són les demandes que us arriben de les famílies del barri? 

Afortunadament, les demandes que arriben són molt immediates. Escoltem a la 
gent. No som assistents socials, derivem cap a on han d’anar, orientar-los cap a 
alguna altra entitat que els puguin ajudar, com poden ser la Fundació Salut Alta, 
Càritas, Serveis Socials… El que més ens arriba és de caràcter religiós. 

Quines relacions s’han establert entre els antics membres de la comunitat i els 
actuals? 

La pregunta és important, perquè una persona que fa molts anys que està a un lloc, 
s’hi sent una mica propietària. El que és més important és que la capella adopti 
aquest paper acollidor i que els nous membres se sentin escoltats. Els antics 
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membres han de mostrar interès. Això només s’aconsegueix creant un vincle estret 
amb la persona i visibilitzant-nos als actes que es fan a la plaça per exemple. 

Com ha enriquit la diversitat cultural a l’actual Capella? 

Això és importantíssim!  Ho anem treballant, però tenim feina pendent encara. 
Amb la Celebració dels 25 anys, tinc previst organitzar una Assemblea on tothom 
pugui dir la seva i explicar coses que feia a la seva terra. 

Com ho feu per tenir presència al barri? 

Mira la presència del barri és cuidar les relacions amb els veïns, tractar amb ells, 
que se sentin escoltats. Participem en diverses comissions, en els actes que 
organitza la Fundació, continuo vivint al barri… És a dir, que la capella ha estat i 
està molt present al barri. 

Quins canvis ha patit el barri durant aquests anys? 

Canvis urbanístics per exemple, les millores van arribar fa molts anys i 15 anys cap 
aquí no s’ha invertit. Hi ha molts espais desocupats on invertir públicament per 
convertir-los en equipaments pel barri. Falten espais verds al barri. 

Jo diria que hem passat d’un barri deprimit, a un barri empobrit. No comptem amb 
Agents Cívics, ni educadors de carrer… manca la inversió de l’Ajuntament. Hi ha 
problemes econòmics molt greus, molts joves sense feina, ocupacions com a 
negoci, augment de delinqüència… 

Un altre canvi important és que el barri s’ha convertit en un barri molt plural i 
divers. Hi ha hagut una evolució. Al començament al barri hi havia molt racisme de 
rebuig i ara hi ha una coexistència no convivència. Es veuen més els defectes que 
les qualitats i això és una llàstima.  Hi ha molta feina de formació i educació.  La 
Fundació aquí té un paper importantíssim que crec que ja ho està fent. 

Vosaltres que vau ser els pares de la Fundació, quina valoració feu d’aquests anys 
que hem caminat de la mà? 

Penso que el barri no seria el mateix sense la Fundació. Ja quasi té vint anys i s’ha 
anat consolidant, donant una imatge d’integració. La gent se sent empoderada, el 
jovent està disposat a col·laborar o ser voluntari.  La Fundació és importantíssima 
al barri. Crec que la gent quan arriba a la Fundació no troba una simple oficina sinó 
un lloc d’acollida on se’ls escolta i se’ls acompanya. 
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Com veus el futur de la capella? De la Fundació? I del barri? 

El futur de la capella el veig més “mestizo”. És a dir, els valors tradicionals es 
mantindran però barrejats amb altres valors d’altres estils i altres maneres de fer. 
També veig que si la nostra presència a la capella no és massa viva, tampoc el 
nostre compromís amb la gent serà massa viu. La capella no és un lloc per anar a 
complir amb Déu, sinó un lloc per carregar les bateries. 

La Fundació encara té molts anys de futur. 

Si les entitats del barri treballen plegades i creant xarxa, entre tots el farem 
millorar. Passar de la coexistència a la convivència s’aconsegueix amb la 
interrelació entre uns i altres. 

Gràcies Isidre, seguim! 
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CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA D’AFERS RELIGIOSOS 

GENERALITAT DE CATALUNYA | 
Desembre, 2021 

Del 3 al 24 de gener de 2022 es podran 
presentar les sol·licituds per acollir-se a 
les subvencions per a actuacions ja 
realitzades durant l’any 2021. 
Es convoquen per a les tres línies 
detallades en les bases reguladores. 

Línia 1: programes de coordinació, 
assessorament i suport a entitats 
religioses 

Línia 2: actuacions de promoció de la 
llibertat religiosa i el diàleg 

Línia 3: difusió sobre la pluralitat religiosa 
a Catalunya 

Les Bases de les subvencions en matèria 
d’afers religiosos regulador són les ja 
publicades l’any 2021. 

Es farà una sessió informativa virtual per 
a resoldre dubtes sobre el procediment 
de sol·licitud el dimarts 11 de gener de 
18 a 19:30 h. Els interessats us hi podeu 
inscriure omplint aquest formulari. 

 

      

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/iJNAcYscRj
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DISSABTE 22, A LES 18 H, L’URC S’UNEIX A 
LA VETLLA DE PREGÀRIA DAVANT DEL CIE 
BARCELONA 

 

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM |  Gener, 2021   

El dissabte 22 de gener a les 18h, la Fundació Migra Studium (Servei Jesuïta a 
Migrants) convoca un any més una vetlla de pregària davant el CIE* de la Zona 
Franca de Barcelona, sota el lema “Prou internaments i expulsions. Volem 
hospitalitat!”. Aquest acte, a més de reclamar el tancament d’aquests dispositius, 
vol ser un gest de solidaritat amb les persones internes i de denúncia davant les 
dificultats en l’acompanyament d’aquestes. 

El 5 d’octubre de 2020 el CIE de la Zona Franca es va reactivar amb l'internament 
de 84 persones provinents d'Algèria, després de més de mig any buit degut a les 
restriccions causades per la pandèmia. La reobertura del CIE no va implicar la 
represa inmediata de visites, ni de familiars ni de ONG. No va ser fins al 16 de 
juny que, després de successives resolucions judicials i una queixa al Defensor del 
Pueblo, els jutjats de control del CIE van anunciar la represa de visites presencials 
de famílies i ONG. 

Encara avui l’acompanyament de les persones internes pateix obstacles i 
limitacions que van molt més enllà de les mesures sanitàries lògiques en temps de 
pandèmia. La Fundació confirma que s’ha internat a persones originàries de 

https://sjme.org/
https://sjme.org/
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països que tenen les fronteres amb Espanya tancades per la situació de 
pandèmia i que, per tant, la seva expulsió és impossible. La política migratòria, un 
cop més, causa un patiment inútil. 

Migra Studium, juntament amb la resta d’entitats que formen part del Servei 
Jesuïta a Migrants a l’Estat espanyol i en xarxa amb altres organitzacions que 
treballen en aquest àmbit, ha denunciat repetidament les vulneracions dels drets 
humans i segueix demanant el tancament del CIE i l'aplicació de mecanismes i 
alternatives a l'internament ja existents que permeten evitar la privació de llibertat 
i el patiment innecessari. 

Organitzada pel grup de voluntaris de Migra Studium que visita a persones 
internes al CIE, la vetlla d’aquest dissabte ja compta amb l’adhesió de més de 
70 entitats i col·lectius d’àmbits diversos. 

Informació pràctica per assistir:  

La Vetlla la celebrarem el dissabte 22 de gener de 2022 a les 18:00, sota el lema 
“Prou internaments i expulsions. Volem hospitalitat”, i durarà una hora 
aproximadament. Per respectar les mesures covid-19 cal inscripció prèvia a 
través d'aquest enllaç: INSCRIPCIÓ 

Comptem amb totes vosaltres per a difondre l'acte, visibilitzar aquesta frontera i 
fer-nos presents al CIE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migrastudium.org/projectes/grup-visita-al-cie
http://www.migrastudium.org/projectes/grup-visita-al-cie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0-S5PsodVTrbYfg9R8iuzE4f_-YJ7iYQDRm7gN4gtQaJuqg/viewform
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JORNADA ONLINE “FORJAR NUEVOS 
VÍNCULOS: TRANSFORMAR EL TEJIDO 
SOCIAL” 

CONFER | 11 de gener, 2021 

El pròxim 26 de febrer tindrà lloc a través de Zoom la Jornada que com cada any 
organitza conjunta l’Àrea de Justícia i Solidaritat i Missió i Cooperació de la 
CONFER. 

La trobada, que porta com a títol “Forjar nuevos vínculos: Transformar el tejido 
social”, aposta per una proposta que ens porti a la vinculació i la tranformación des 
de les nostres comunitats religioses i laiques. 

Les diferents intervencions de la jornada ajudaran a donar pistes per a forjar nous 
vincles des de la convivència-ciutadania, l’àmbit migratori, la consciència i postura 
davant la Trata, la Sinodalidad, el Bé comú – ecologia, casa comuna- . 

Més informació aquí 
Inscripció al següent enllaç:  

https://www.confer.es/526/activos/texto/9722-jys_myc_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvB2j1YzXR3FFJER9GsAK3xDROF1I7v6BKfoapzLHNQ3x9PA/viewform
https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 

     

ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS  

Signes dels temps (TV3) | 16 de gener, 2021  

L’Escola de Cuina Bar Restaurant Cruïlla al Punt forma nois i noies de 16 a 25 anys 
que han tingut dificultats a la vida i provenen del fracàs escolar. La majoria són 
joves dels barris de Torre Baró, on està ubicada l’Escola, Ciutat Meridiana i 
Vallbona, colpejats per la pobresa, l’atur i els desnonaments. Una escola de Noves 
Oportunitats que gestiona la Plataforma d’Educació Social Salesians Sant Jordi, per 
tal que aquests joves puguin dibuixar un futur d’esperança. A través d’un 
acompanyament personalitzat i un itinerari flexible se’ls ajuda a enganxar-se als 
estudis i inserir-se en el món laboral. Els alumnes, a més, fan pràctiques al bar-
restaurant que està obert al públic i molt integrat al barri. 

MIRA EL VÍDEO AQUÍ 

https://www.ccma.cat/tv3/signes-dels-temps/
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