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"No et deixis vèncer pel 
mal; al contrari, venç el 

mal amb el bé" 
Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Vivim uns temps tèrbols i ben tristos. Coses que 
semblaven d'un altre segle, ja passades, tornen a 
omplir les notícies i ens mostren la realitat d'una 
barbàrie de destrucció i mort que tots pensàvem 
ja d'altres èpoques. És cert, però, que altres 
guerres tant o més cruentes que la d'Ucraïna les 
hem viscut també recentment, com la de Síria, que 
ha destrossat tot un país i ha fet fugir 
desesperadament els seus habitants. 

Sí, no ens hem d'enganyar: el mal segueix 
campant pel nostre món i a vegades mostra el seu 
rostre més visible en situacions com la d'Ucraïna. I 
de manera inexplicable, provocat per impulsos 
incomprensibles, de ben poques persones que 
ostenten un gran poder, es posen en marxa 
mecanismes de guerra, de destrucció i de mort. 

Nosaltres, com a religioses i religiosos, què 
podem dir front aquesta realitat del mal tan 
visible en aquests moments? 

Primerament, que el que veiem és la punta de 
l'iceberg de la realitat de mal, d'injustícia, 
d'egoisme, de voluntat de poder, de pecat en 
definitiva. No és un bolet aparegut per la bogeria 
d'una persona concreta, sinó la manifestació d'una 
realitat més profunda que ens ateny a tots. És cert 
que la irracionalitat i la virulència i el patiment de 
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persones que veiem aquests dies ens fa pensar 
que es tracta de quelcom inexplicable. Però, ¿i si 
les vegades que consentim petites injustícies, les 
vegades que ignorem els patiments de persones 
concretes del nostre voltant, persones que fa anys 
van arribant de situacions similars, les vegades 
que ens centrem en nosaltres i 'els nostres', són 
llavors de la planta plena d'espines que veiem 
aquests dies? Potser és hora de que recordem 
que la realitat del pecat i del mal campen pel 
nostre món i en nosaltres mateixos. 

En segon lloc, donada aquesta situació gens 
alentadora, què podem dir? Ens hem simplement 
de desesperar? No, justament aquesta perplexitat 
és la que va experimentar sant Pau i a la carta als 
Romans ens mostra el camí de sortida, en un text 
que llegit amb la mateixa perplexitat que la seva 
podem fer ben nostre aquests dies: 

Sigueu pacients en la tribulació, constants en 
l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del 
poble sant. Practiqueu amb deler l'hospitalitat. 

Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. 
Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu 

amb els qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els 
altres. No aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al 

nivell dels humils. No us tingueu per savis. No 
torneu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé a 

tothom. 
 

Si és possible, i fins on depengui de vosaltres, 
estigueu en pau amb tothom. 

Estimats, no us prengueu la justícia per la vostra 
mà; deixeu que actuï el càstig de Déu, tal com diu 
l'Escriptura: A mi em toca de passar comptes, jo 

donaré la paga, diu el Senyor. 
Més aviat, si el teu enemic té fam, dóna-li menjar; 
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si té set, dóna-li beure: serà com si posessis 
brases sobre el seu cap. 

No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal 
amb el bé. 

(Rm 12, 12ss) 

Sí, són paraules certament revolucionàries, que en 
aquests moments on la tendència seria fer créixer 
l'odi o els pensaments de mort, ens mostra tot un 
camí contracultural i valent que tant de bo 
seguíssim més. Perquè, ¿no és cert que si 
aquestes paraules fossin més presents a les 
nostres vides, moltes coses serien diferents? 

I si ens atrevim a ser testimonis de la 
contraculturalitat de l'Evangeli? 

I si ens atrevim a sembrar llavors de plantes de 
pau, d'acollida i de fruits de vida? Encara que 
pensem que és inútil o que no val la pena. El gra 
de mostassa era ben petit... 

 

 Llegeix el comunicat de l’URC per a 
les congregacions religioses, referent a la 
crisi dels refugiats.  

 

https://urc.cat/comunicat-de-la-unio-de-religiosos-de-catalunya-en-relacio-a-la-crisi-dels-refugiats-per-la-guerra-ducraina/
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BERNAT JULIOL: “VOLEM QUE EL 2025 
MONTSERRAT SIGUI LA PLAÇA MAJOR DE 
CATALUNYA” 

 
TEMPS D’ESGLÉSIA/ URC | 29 de març, 2022 

Entrevista a Temps d’Església al P. Bernat Juliol prior i portaveu responsable 
de la comunicació del Monestir de l’Abadia de Montserrat 

El programa audiovisual Temps d’Església del bisbat de Girona, conduït pel 
periodista Xavier Roca, ha entrevistat recentment el P. Bernat Juliol, prior i 
portaveu responsable de la comunicació del Monestir de l’Abadia de Montserrat. 

Nomenat com a prior el passat mes d’octubre, el monjo benedictí assegura que viu 
amb “molta il·lusió aquest nou càrrec i amb moltes ganes de treballar al servei de 
l’abat i de la comunitat”. 

Història de la vocació i crida cap a Montserrat 

Respecte la seva història de vocació, després d’estudiar Dret a la Universitat de 
Girona i d’exercir-hi durant un temps, el P. Juliol, explica que no va viure 
especialment “un moment espectacular de conversió”, però sí es va adonar que 
“necessitava alguna cosa més”. Tot i que es va plantejar en algun moment el 

http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/tag-Temps+d%E2%80%99Esgl%C3%A9sia.html
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/tag-Temps+d%E2%80%99Esgl%C3%A9sia.html
https://abadiamontserrat.cat/
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sacerdoci, assegura que va ser la vida en comunitat el que ell volia, i així va arribar 
al monestir de Montserrat. 

Entre els factors que el van portar a Montserrat destaca “primer per la vida de 
pregària, una vida intensa de recerca de Déu; i en segon lloc, la vida en comunitat”. 
Subratlla especialment el factor de grup, des de la “dimensió de persones 
espirituals de persones cerquen a Déu” i després per la “vessant humana de 
comunitat que caminen junts”. 

Monestir segons la Regla de Sant Benet 

Abans d’entrar però va haver de passar un temps de discerniment. El prior de 
Montserrat explica com va demanar per entrar al monestir i el mestre de novicis li 
va dir: “Molt bé, esperat d’aquí dos anys decidirem”. Tal com relata, segons la 
Regla de Sant Benet (text s. VI) el requisit per judicar si algú és apte o no és 
“buscar Déu sincerament”. 

A la comunitat són en total 57 monjos, alguns dels quals es troben a vivint a fora. 
Aquells que estan a Montserrat, “el batec del dia a dia” per a la comunitat és mou 
entre “dos pulmons: el de la pregària i el del treball que cadascú té assignat.” 
Assegura que tot i que podria semblar una vida molt monòtona, però “és al revés”. 
“El treball pautat la riquesa pastoral, les visites i les tasques que hi ha  i missions ho 
fan molt enriquidor i amb sorpreses diàries que no ho esperaries”. 

Un pont amb la cultura 

Com a pilars evangelitzadors, el P. Juliol destaca la Mare de Déu de Montserrat, la 
comunitat de monjos i l’Escolania. També destaca la cultura, respecte la qual 
detalla com des de l’abadia es vol “estendre ponts de la vida religiosa a través de la 
cultura”. Defensa el paper de Montserrat, com a símbol del país, al llarg dels anys, 
un aspecte que la comunitat viu amb “orgull i responsabilitat”. “Volem que la gent 
vegi en Montserrat coherència de vida i un símbol del seu país que porten al cor”, 
afegeix. 

Entre les responsabilitats, i com a principal responsable de la comunicació, destaca 
com a reptes: portar la Paraula i evangelitzar, sobretot des dels mitjans de 
comunicació. “El repte és intentar portar la Paraula de Crist aprofitant l’altaveu dels 
mitjans”. 
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La comunicació serà clau per la celebració del mil·lenari. Enguany, el P. Bernat Juliol 
afirma que viuen  “la preparació del Mil·lenari de Montserrat amb molta il·lusió”. 
Com a propòsit subratlla “que el 2025 Montserrat sigui la plaça Major de 
Catalunya.” i “que la gent se’l senti seu i poder-nos trobar tots”. 

Ves al vídeo de l’entrevista: https://youtu.be/k0JaFoFbrJo  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/k0JaFoFbrJo
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L’ACOLLIDA, A L’ADN DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 28 de març, 2022 

L’esclat de la guerra a Ucraïna ha desplegat un mantell de solidaritat i acollida al 
voltant d’occident. D’un dia per l’altre, moltes llars familiars han obert les portes als 
refugiats ucraïnesos que, a poc a poc, van arribant buscant pau i seguretat. En 
aquesta línia, la mateixa Unió de Religiosos de Catalunya, va fer una crida a les 
famílies religioses per tal “d’ajudar i donar resposta des de les seves possibilitats 
d’acollida”. 

Cal remarcar, però, que la predisposició a aixoplugar el nouvingut, o a algú que ho 
necessita, ja fa temps que està arrelada a l’ADN de moltes comunitats religioses. 
Perquè ara la porta s’obre a una família d’Ucraïna que fuig de la guerra, però fa uns 
anys, la comunitat teresiana del Raval l’obria a Ester acabada d’arribar de 
Bolívia. Fa uns mesos, les vedruna de Barcelona, a Loubna del Marroc. I des del 
mes de gener, les de la Companyia de Maria del barri de Sant Roc de Badalona 
acullen Safira, del Pakistan. 

Diferents situacions, però amb un mateix propòsit: estendre la mà aquell que ho 
necessita, com el bon samarità. Ara bé, com és fa aquesta acollida? Si convidar un 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/acollir-casa-habit-vesteix-avui-vida-religiosa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/unio-religiosos-catalunya-demana-actuacio
https://vedruna.eu/portfolio-item/seguim/
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amic a casa de vegades pot resultar complicat, per a una comunitat religiosa acollir 
algú aliè no serà sempre una decisió senzilla. 

Una decisió presa en comunitat 

La teresiana Victòria Molins explica que fa anys la seva comunitat va decidir 
allotjar joves que havien emigrat de Sud-Amèrica. “Una vegada aquí, es trobaven 
desemparades. Va ser abans de la tancada a les esglésies, moltes dones estaven 
en situacions denigrants. Arribaven sense feina, amb angoixa, dormint en 
habitacions rellogades, algunes fins i tot en un balcó!”, recorda la teresiana. 

Molins relata com es van reunir les quatre germanes de la comunitat i ho van 
decidir a partir d’un “procés sa i de discerniment, amb pros i contres”. D’entrada, 
amb una reflexió personal; seguidament, ho van compartir en oració amb Déu; i 
finalment, ho van posar en comú. La teresiana explica que una de les germanes no 
es veia vivint amb una acollida; però, contràriament, no volia ser un “obstacle”. 

Finalment, amb la provincial de la congregació van decidir que ella aniria a una 
altra comunitat, per així poder acollir les dones que ho necessitaven. “Va ser molt 
lloable que ella veiés com Déu ho volia i ens ho compartís”, destaca Molins. Gràcies 
a aquesta decisió, van poder donar asil a Ester, la primera en arribar, després 
a Patricia de l’Equador, o a Guada també de Bolivia. Durant una llarga temporada, 
les teresianes van arribar a hostatjar sis dones. 

En aquest sentit, l’actual coordinadora de l’àmbit social provincial a Europa de les 
Teresianes, Catalina González, assegura que “cada un desenvolupa el seu paper 
en l’acollida, fins i tot, aquells que no participen, però contribueixen que sigui 
possible”. En el cas de la seva la comunitat, inicialment ubicada al Prat de 
Llobregat. Va plantejar a la Generalitat un projecte d’acollida per a joves que 
sortien de centres de menors. Aquest projecte, però, s’havia de fer a Zona Franca. 

“Després de comentar-ho amb la comunitat teresiana, que residia allà, i amb el 
govern provincial, van intercanviar l’ubicació de les comunitats”. Així, Cata 
González i les altres germanes de la comunitat, van traslladar-se de Zona Franca a 
un pis per allotjar-hi fins a quatre noies en situació d’exclusió. Així van fer-ho 
durant uns anys, fins que van voler acollir també nois. Actualment, continuen 
treballant amb nois i noies, però en pisos a part, tutelats per la comunitat. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/en-queda-aquella-tancada-fa-20-anys
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Dinàmica en xarxa i rols d’acollida 

Cata González afirma que el rol de cada un i “fer xarxa” “és clau en el moment de 
dur a terme una acollida”. Tant amb els que de manera indirecte ho permeten, com 
amb aquells que hi participen activament. En el seu cas, assegura que des d’un 
primer moment s’ha treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, que les posen en contacte amb els joves 
que surten dels centres tutelats i no tenen on anar. “Cada un aporta allò que 
domina des del seu àmbit –explica González–. Nosaltres estem en el terreny i 
donem propostes de solució i l’administració ens facilita eines que nosaltres també 
podem utilitzar. Per això, cal aprofitar les vies i camins i dialogar per construir una 
societat més digne”, hi afegeix. 

Una mostra de cooperació la veiem, també, aquests dies amb la xarxa creada per 
Sor Lucía Caram del convent Santa Clara de Manresa, Òscar Camps d’Open 
Arms i el pare Àngel de Missatgers de la Pau que a fa unes setmanes van 
portar un avió amb 220 refugiats d’Ucraïna. En coordinació amb la parròquia Santa 
Anna de Barcelona, fan de mediadors per contactar famílies catalanes, disposades 
a acollir-los. Fa una setmana arribava també un autocar amb 202 refugiats i, de fet, 
ara mateix, ja hi ha una família a Santa Anna i una hostatjada al mateix convent de 
Santa Clara, a l’espera de retrobar-se amb els seus familiars a Girona. 

Altrament, cooperant i amb una metodologia marcada, destaca la Xarxa 
d’Hospitalitat, creada pels jesuïtes el 2017, des de Fundació Migra Studium. 
Aquesta iniciativa cerca cases o llars per oferir acollida a persones migrades o 
sol·licitants d’asil. La comunitat Vedruna del carrer Mallorca, a Barcelona, fa dos 
anys que s’hi va sumar. Gràcies a aquesta col·laboració les religioses han donat asil 
a Loubna, a Beatriz Angélica i actualment a Samantha, les quals han pogut 
comptar amb un sostre mentre estabilitzen la seva vida. També s’hi va apuntar 
com a casa d’acollida la Companyia de Maria de Badalona, que hi ha a prop 
del Col·legi Lestonnac Badalona. Tot i així, després de quatre anys, Safira, la 
primera que han acollit, ha arribat contactada a través del projecte de formació 
Laila de la Fundació Ateneu Sant Roc per a dones immigrants, amb el qual 
col·laboren les religioses de Lestonnac. 

“Va ser quan menys ho esperàvem, però quan el context ho requeria”, assegura la 
coordinadora de la comunitat de la Companyia de Maria, María Luz López. Segons 
explica, Safira, alumna del projecte Laila, va començar a faltar a les classes. “Vam 
assabentar-nos que Safira i el seu marit havien acabat vivint al carrer per 

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.openarms.es/es?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9FlZD9faapfxbD4M9e5A3FXfdM2_V0ekxziemZVBiEdIo5xB7I3e-2waAhaWEALw_wcB
https://www.openarms.es/es?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9FlZD9faapfxbD4M9e5A3FXfdM2_V0ekxziemZVBiEdIo5xB7I3e-2waAhaWEALw_wcB
https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sor-lucia-caram-recollira-200-refugiats-en-avio
https://www.santaanna.org/
https://www.santaanna.org/
https://www.migrastudium.org/projectes/xarxa-hospitalitat
https://lestonnacbadalona.org/index.php/ca/
https://fundacioateneusantroc.org/es/laila-obre-la-porta-al-barri-i-a-la-ciutat/
https://fundacioateneusantroc.org/es/laila-obre-la-porta-al-barri-i-a-la-ciutat/
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problemes de salut i de feina, derivats de la pandèmia –explica la religiosa–. Per 
això, les quatre religioses de la comunitat vam proposar-li d’entrar a casa”. 

Des de la seva entrada, el 10 de gener, les religioses continuen amb la seva tasca i 
paral·lelament coordinen amb la Fundació Ateneu Sant Roc un treball l’orientació 
amb ella. “Ells ens faciliten el contacte amb l’Ajuntament de Badalona”, explica 
María Luz. “A més a més, des de Xarxa d’Hospitalitat ens donen un cop de mà amb 
la seva experiència. Cal fer xarxa de solidaritat i suport mutu d’acompanyament i 
nosaltres estem molt capficades en fer-ho possible”, hi afegeix. 

Estabilitat i convivència 

El context de l’acollida varia en els diferents casos. Uns degut a la repercussió de la 
pandèmia, altres, a causa de les dures condicions de l’onada migratòria, i uns 
altres, per la complexa situació de joves sense un nucli familiar estable… Al final, 
però, tant teresianes, com Vedruna o Lestonnac, mogudes pel carisma i per la 
convicció cristiana, han obert les portes per donar un cop de mà. Perquè tal com 
afirma M. Luz cal “donar acollida i integració als col·lectius vulnerables, perquè no 
caiguin en situacions de pobresa o injustícia social”. 

En el cas de les joves, “és necessari allunyar-los dels ambients tòxics, per donar un 
entorn afectiu i construir nous ponts d’integració”, explica Cata González. Aquests 
ponts arriben, a poc a poc, cuinant-se des del primer dia que entren a la llar: “Es 
tracta, bàsicament, d’obrir les portes i viure, amb un compromís recíproc de les 
dues parts”. Amb aquesta entrada s’entrecreuen els hàbits de la comunitat i els del 
nouvingut o nouvinguda amb un recorregut sovint molt diferent. 

Victòria Molins recorda especialment els contrastos amb la manera de fer o de 
menjar, en què calia un “estira i arronsa”. Però destaca com, en certa manera, 
l’experiència del noviciat les va preparar. “Hi ha aspectes complicats en el conviure, 
però per sobre d’això hi ha amor i comprensió i, per nosaltres, després de conviure 
amb diverses religioses en el noviciat ens va ajudar”, detalla. “Ens va enriquir molt, 
elles rebien molt de nosaltres, però nosaltres també d’elles, i això, ens va obrir a 
diferents cultures”. 

 

 Continuar llegint aquí… 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/acollir-casa-habit-vesteix-avui-vida-religiosa
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TROBADA DE NOVICIS I NOVÍCIES DE L’URC 

 

FORMACIÓ URC | 27 de març, 2022   

Els novicis/es de l’URC ens hem trobat els dies 26-27 de Març per gaudir d’una 
trobada-recés amb motiu de la Quaresma. La gna. Rosa Masferrer ens ha animat 
aquest dies. Amb el  tema “El qui viu en Crist és una criatura nova” (2 Co 5, 17), 
hem compartit, pregat i viscut moments intensos de silenci i unitat amb Jesús i de 
comunió fraterna. L’Eucaristia del dissabte tarda fou un moment de comunió amb 
Jesús i els germans. Per la nit, després de sopar, ens aplegarem al voltant de Jesús i 
de Maria per intercedir per la pau en tot el món. 

Les Germanes Caputxines de la Divina Pastora ens acolliren a casa i ens 
proporcionaren un bon aliment material, uns espais per la trobada i amb la seva 
presència  ens donaren escalf, acollida i fraternitat. Tot i la pluja del primer dia, 
poguérem gaudir d’unes magnífiques vistes panoràmiques. 

Una experiència INTER per tornar a repetir. Ens hem sentit Església sinodal: Junts 
podem caminar millor. 
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LA RELIGIOSA SEGRESTADA DURANT 
GAIREBÉ CINC ANYS PER AL-QAEDA 
OFEREIX EL SEU TESTIMONI A BARCELONA 

 

ESGLÉSIA BARCELONA | 25  de març, 2022 

«Si t’assoten, beneeix-los, i que ningú marxi sense veure els teus ulls de 
misericòrdia» 

Comenta a tots els presents a la basílica de la Puríssima Concepció com li 
confortaven els escrits de Sant Francesc d’Assís, sobretot una carta que aquest li 
va donar a un superior i que deia: «Si t’assoten, beneeix-los, i que ningú marxi 
sense veure els teus ulls de misericòrdia». Tanmateix, els captors la convidaven a 
convertir-se amb els crits: «l’Islam és la religió!», però la gna. Gloria tots els 
matins durant la seva estona d’oració demanava «que Déu convertís els seus cors 
perquè se n’adonessin del mal que estaven fent, no només a mi, sinó a moltes 
persones que tenien segrestades, i moltes per la religió». 

També explica que a les nits s’escoltaven plors de les persones segrestades i 
afirma que la seva captivitat hagués estat més fàcil si s’hagués convertit. De fet, la 
seva companya es va convertir a l’Islam i l’animava a fer-ho. «Ella tenia més 
privilegis, més menjar i espai a les tendes on estàvem vivint, però Jesucrist ho era 
tot per a mi i mai renunciaria a Ell». Explica com la fundadora de la seva 
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congregació va acompanyar els seus passos i com la va animar contemplar la 
seva audàcia i coratge missioner. «Amb la seva medalleta en el meu pit i la seva 
estampa a la meva butxaca vaig poder seguir els ensenyaments. La seva 
espiritualitat eucarística em va confortar i em va enfortir per a posar-me en mans 
de Déu, agafant-me fortament a Ell per a sobreviure en situacions extremes. Vaig 
sentir la protecció especial de Déu en moments d’extrema amenaça, per exemple, 
quan ens assotaven les tempestes de sorra, jo estava tancada a la tenda de genolls 
esperant que passés el temporal». 

Finalment, la gna. Gloria ha convidat a tots avui a «continuar en l’esperança. A 
reconstruir la nostra vida, la nostra història, a viure la resurrecció, la gratitud i la 
fe. Tenim una nova oportunitat d’estimar, de perdonar, de reconciliar, de sembrar 
pau per a formar la fraternitat universal. Ara soc lliure per a demanar-vos a tots 
que mai més ningú estigui encadenat per la seva fe. Déu no ens abandona mai» ha 
finalitzat. 

El cardenal Omella, present a l’acte, recorda que el terrorisme no és religió 

Quan va acabar l’acte, el cardenal Omella va dirigir unes paraules d’agraïment a la 
germana Gloria per venir a Barcelona. Va assegurar que és un exemple per a tots, 
un testimoni de fortalesa i de fe en moments de dificultat. També va recordar que 
hi ha moltíssims missioners i persones sofrint per defensar la seva fe i va 
emfatitzar que el terrorisme no és religió. El cardenal va explicar que «ells 
s’emparen en la religió per a fer terrorisme i ho fan en nom de Déu, però cap religió 
dona suport al terrorisme». 

Coneix la germana Gloria 

La germana Gloria Narváez és natural de Buesaco, sud de Colòmbia, i neix el 25 de 
setembre de 1961 en el si d’una família catòlica. Als 18 anys ingressa a 
la congregació de Franciscanes de Maria Immaculada a la ciutat colombiana de 
Pasto. Realitza la seva llicenciatura de Magisteri a la Universitat Mariana de Pasto. 
En els seus primers anys de religiosa s’exerceix com a mestra de primària i és 
enviada com a missionera a l’Equador, a Mèxic i amb els indígenes de l’Amazones 
colombià. El 2002 és enviada a Benín i l’any 2010 s’estableix a Mali. 

La germana Gloria va ser segrestada a Mali el 7 de febrer de 2017 a Koutiala, on 
residia amb altres missioneres de l’orde franciscà. Segons les informacions i 
testimonis explicats per les religioses, els segrestadors van entrar a l’habitatge de 

https://esglesia.barcelona/cardenal-omella/
https://franciscanasmadrecaridad.org/
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les missioneres demanant diners, ja que ells creien que eren d’Europa. No obstant 
això, Gloria Narváez va mostrar als seus captors el seu passaport on constatava 
que era de Colòmbia. Acte seguit, els segrestadors van decidir segrestar-la i 
portar-la al nord de Mali. 

Segons el govern de Mali, per arribar al lloc on es trobava captiva la missionera, es 
van utilitzar diverses agències d’intel·ligència, entre elles l’espanyola. El 9 d’octubre 
de 2021 el govern de Mali va anunciar l’alliberament amb vida de la missionera 
Gloria Cecilia Narváez a la frontera de Burkina Faso, després de gairebé 5 anys de 
segrest. 
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PROJECTE ESPERANZA I SICAR.CAT 
ALERTEN SOBRE LES XARXES DE TRÀFIC DE 
LA POBLACIÓ QUE ABANDONA UCRAÏNA 

 

CONFER  | 23 de març, 2022   

 El conflicte a Ucraïna està empenyent a la seva població a fugir a la recerca d’un 
lloc segur tant dins com fora del país. Segons ACNUR, ja hi ha més de 2.5 milions 
de persones refugiades i 2 milions de desplaçades internes, unes xifres que 
tendiran a augmentar. 

Durant aquests moviments, tant interns com a tercers països a la recerca de 
protecció internacional, milers de persones, especialment dones, que abandonen 
les seves llars corren el risc de convertir-se en víctimes de tràfic d’éssers humans 
en origen, trànsit i destinació i poden sofrir violència i abusos sexuals. 

Així ho confirmen entitats especialitzades com SICAR.cat i Projecte Esperanza, 
amb més de 20 anys d’experiència, que coneixen bé com operen les xarxes de 
tràfic i com els conflictes armats generen un entorn on aquesta violació de Drets 
Humans pot prosperar a causa de les vulnerabilitats socials i econòmiques de les 
zones en guerra, l’erosió de l’Estat de Dret, el desmantellament de les institucions, 
la impunitat i els desplaçaments forçats. 
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A més, els grups armats poden usar aquest delicte per a finançar-se i fins i tot per 
a atreure a nous reclutes, amb promeses com recompensar-los amb esclaves 
sexuals. Segons Nacions Unides, les persones desplaçades i susceptibles de 
protecció internacional es troben entre els col·lectius més vulnerables i són 
afectades de manera desproporcionada pel tràfic d’éssers humans. 

Aquestes persones que fugen de manera imminent del seu país (en aquest cas en 
guerra) no han pogut planificar la seva sortida i no compten amb recursos ni suport 
necessari durant la seva migració forçada. Davant tal urgència, poden veure’s 
obligades, com a única alternativa, a recórrer a persones desconegudes en els qui 
confien i que poden ser possibles tractants. Dones i nenes són els col·lectius més 
vulnerables al tràfic, especialment per a la seva explotació sexual o per a 
matrimonis forçats però també per a la seva explotació laboral. No obstant això, 
homes i nens també estan exposats a ser captats per a formar part de milícies o 
grups armats, per a l’extracció d’òrgans, la mendicitat o la comissió de delictes. 

Al costat d’altres ONGs europees, pertanyents a La Strada International, Projecte 
Esperanza i SICAR.cat, tots dos projectes de Adoratrius estan promovent accions 
de prevenció que inclouen l’elaboració i difusió de materials amb consignes i 
recomanacions bàsiques de seguretat per a les persones que fugen del conflicte. 

Les recomanacions, en anglès, ucraïnès, castellà i català, se centren en la necessitat 
de reforçar la seguretat de la població durant el desplaçament a un lloc segur per a 
evitar situacions de major vulnerabilitat com quedar-se sense documentació i/o 
diners, perdre el contacte amb persones de confiança, no poder informar del lloc en 
el qual es troben o no tenir on allotjar-se. En aquest sentit, SICAR.cat i Projecte 
Esperanza insten que totes les administracions públiques de l’Estat espanyol 
adoptin les mesures específiques de prevenció del tràfic que l’Organització per a la 
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), així com l’ACNUR recomanen enmig de 
la crisi humanitària a Ucraïna. 

Per tot això, és necessari garantir que aquelles persones amb necessitat de 
protecció internacional, especialment vulnerables al tràfic, gaudeixin de la protecció 
deguda per part de l’Estat Espanyol. Només una adequada detecció primerenca al 
costat d’una valoració correcta de les necessitats específiques de les víctimes de 
tràfic els proporcionarà l’accés a la xarxa de serveis i al procés de recuperació 
integral al qual tenen dret. 
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MERCEDÀRIES DE LA CARITAT,  
CONCLUSSIÓ DEL CAPÍTOL GENERAL XII 

 

MERCEDÀRIES DE LA CARITAT | 23 de març, 2022 

Després de la vivència d'aquests darrers dies de programació, la litúrgia d'aquest 
matí motivada per les nostres germanes de les Províncies Pare Zegri i Jesucrist 
Redemptor, ens ha introduït en expressions de lloança i agraïment. 

La celebració del XXII Capítol general de la Congregació ens ha col·locat davant de 
moltes intuïcions de l'Espirit que han brotat de l'acció discernida des de l'escolta, 
l'oració i la confrontació evangelicacarismàtica. Hem caminat il·luminades pel 
carisma de caritat redemptora percebent les mancances del vi nou, però també 
l'abundància de l'audàcia del cor per continuar el nostre projecte històric, donant 
sentit i valor a la vida des de l'orginalitat del carisma de caritat redentors. 

Germanes, ja és hora per reiniciar el camí del bé de la humanitat amb una mirada 
diferent. Les nostres audàcies carismàtiques continuen amb la mirada fixa en la 
redempció i en la humanitat patint. 
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Volem tornar a omplir les gerres amb el VI millor desplegant allò que dóna sentit a 
la vida, renovant la vocació, la comunitat i la missió amb el VI BO D'UN CARISMA 
DE CARITAT. 

Al final de la pregària, la nostra Superiora general Sor Aurora Calvo Ruiz, invocant 
l'Espirit sobre les germanes per emergir la caritat redemptora i desafiar les 
necessitats de la humanitat des de la misericòrdia de Déu. 

Sor Aurora convida cada Superiora Provincial i Delegada a rebre el do de l'Espirit 
amb l'encàrrec de comunicar els fruits del XXII Capítol general a totes les germanes 
de la Congregació. 

El nou Govern general està format per: 

·  Sor Aurora Calvo Ruiz, Superiora general, espanyola. 

·  Sor María Luisa Ugarte Garitaonandia, Vicària general, espanyola. 

·  Sor Martinha Nolamba, Consellera general, angolesa. 

·  Sor Ana Belén Barea Peña, Consellera i administradora general, espanyola. 

·  Sor Natalia Trinidad Rojo Belarde, Consellera, argentina. 
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L. PERRAMON: “NOMÉS DES DE BAIX, A LA 
MANERA DE JESÚS, ÉS POSSIBLE LA VIDA” 

 

UISG | 18 de març, 2022  

Entrevista amb la gna. Lourdes Perramon Bacardit, Superiora General de 
la Congregació de Germanes Oblates del Santíssim Redemptor 

Com li ressona el tema de l’Assemblea Plenària UISG 2022? 

“El tema de l’Assemblea em resulta de total actualitat i el sento en aquesta 
experiència tan comuna del “ja però… encara no”. Els dos llargs anys de pandèmia 
ens han posat en ineludible evidència la vulnerabilitat pròpia de les congregacions. 
No sols la numèrica, que per coneguda o fins i tot analitzada, no sempre era 
assumida. Sinó també la humana, unida a certa fragilitat espiritual, institucional i, 
en definitiva, un estar una mica perdudes en la recerca de noves formes en les 
quals recrear la vida consagrada avui. Però… crec que estem abraçant aquestes 
fragilitats! I en aquest saber-nos minoritat, necessitades de suports, de 
conversió, es fa més creïble i evangèlic nostre estar pròximes i en complicitat, 
amb tantes altres vulnerabilitats, realitats de fragilitat i empobrides en el món, 
amb les quals caminem de la mà, experimentant en igualtat la redempció. 

https://www.oblatas.com/
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Emergeix aquí la certesa d’estar en el bon camí, perquè només des de baix, a la 
manera de Jesús, és possible la vida, la Pasqua. Es va gestant una renovació, un 
nou ser vida consagrada entre congregacions, cultures, generacions, entitats: una 
construcció conjunta en camí sinodal! 

Aquest és el “ja” però encara pesa el “encara no”, perquè intuïm el camí, però ens 
falta abandonar pors, deixar anar lligams, compaginar la cura de les majors amb la 
valentia de noves respostes i formes, recuperar l’audàcia de l’Esperit, dels nostres 
respectius orígens i fiar-nos més de Déu. 

Quines són les vulnerabilitats que més experimenta en la seva missió? 

En la nostra missió compartim vida amb dones en contextos de prostitució. En les 
seves històries personals es dóna una suma de vulnerabilitats, des de la pobresa i 
falta d’oportunitats en la qual habitualment han nascut i crescut, el propi fet de ser 
dona en cultures fortament patriarcals, l’escassa xarxa de protecció social i 
reconeixement de drets. 

Més enllà de tot això, viuen el pes del rebuig i estigma social. M’atreviria a dir que 
aquesta és la major i més dolorosa vulnerabilitat. Perquè enfront de les 
anteriors, compten amb la seva gran fortalesa interior, capacitat de lluita i 
resiliència que, unit a la proximitat i confiança en l’acompanyament, permeten 
recobrar la pròpia autoestima i tot el potencial. Recordo sovint una dona que 
resumia la seva experiència en el projecte d’Oblates així: “vosaltres heu estat el 
meu interruptor, perquè jo tenia una llum dins i no ho sabia”. 

Però, enfront del rebuig, l’estigma, no basta una mà amiga, pròxima, és necessari 
recobrar el reconeixement i integració social. Per això una altra dona expressava, 
després d’haver-se format com a auxiliar de geriatria “vaig trobar la meva vocació i 
sóc feliç” i una altra expressava després d’integrar-se en un equip interprofessional 
en una residència de tercera edat: “m’han anomenat senyora”. Són passos de la 
vulnerabilitat a la vida, o millor encara, la Vida en majúscules perquè Déu està 
amb elles i com deia Jesús, ens precedeixen. 

Com i quan experimenta la sinodalitat? 

La sinodalitat, entesa com el caminar i construir juntes en la diversitat, forma part 
no sols de la meu viure quotidià, sinó que, a més, va ser una de les motivacions per 
a construir la vida religiosa. Crec fermament en la força i capacitat 
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transformadora de la convocació començant pel fer-nos germanes en les 
comunitats, en el treball en equip i en la missió compartida. 

Es fa real també en la recerca conjunta del voler de Déu, actualitzant el carisma 
enfront dels desafiaments de la realitat, especialment en els capítols i assemblees, 
així com en tants espais intercongregacionales i eclesials. 

Però l’experimento també en el compartir somnis de vida amb les dones en 
contextos de prostitució, escoltant i aprenent de les seves lluites, acollint les seves 
diferents experiències de fe, fins i tot amb altres esglésies, i omplint-me d’emoció, 
juntament amb els diferents membres de la família oblata que els han brindat 
confiança, amor i oportunitats, en sentir que som la seva família, la seva llar. 

Aquí ens sentim construint Regne, com a poble de Déu que acompanya 
solidàriament a les minories, fomentant una església viva, en missió, inclusiva, 
que creix en igualtat amb el laicado i les dones.” 

Qui és Lourdes Perramon Bacardit? 

Lourdes Perramon Bacardit, nascuda a Manresa (Barcelona) al desembre de 1966, 
entra en contacte amb la Congregació de Germanes Oblates del Santíssim 
Redemptor amb l’anhel d’integrar en una mateixa opció de vida, el seguiment a 
Jesús, el compromís social i la dimensió comunitària. 

Fa la seva primera professió religiosa el 1990 a Madrid, compaginant en els anys 
següents els estudis de Treball Social, Teologia i Antropologia amb el caminar al 
costat de les dones en contextos de prostitució, segons el carisma propi de les 
Oblates del Santíssim Redemptor. Exerceix el rol d’educadora, treballadora social i 
coordinadora en els projectes propis de la Congregació, especialment a Barcelona 
on roman per 20 anys. 

En els últims s’especialitza en el treball de sensibilització, incidència política i 
transformació social, enfront del fenomen de la prostitució i tracta amb finalitats 
d’explotació sexual. Després d’alguns serveis en comissions sobre voluntariat, 
missió, dinamització comunitària i com a consellera en l’equip d’animació 
Provincial, és escollida l’any 2013 com Superiora General de la Congregació, servei 
per al qual és reelegida en 2019, per un nou període de 6 anys. 

Al novembre de 2021 és elegida Vicepresidenta de la CONFER (Espanya). 
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SANT JOAN DE DÉU LLANÇA LA CAMPANYA 
'EMERGÈNCIA A UCRAÏNA' 

 

SED· CR | 21 de març, 2022 

 La setena edició de la cursa SED a Lleida que organitza l’ONG Solidaritat, Educació 
i Desenvolupament (SED), vinculada als maristes, ha recaptat 6.500 €. Els diners 
es destinaran al projecte ‘Umeme Safi’ que busca millorar la infraestructura 
d’algunes escoles del centre-est d’Àfrica a través de la instal·lació de plaques 
solars. 

‘Umeme Safi’, que significa “electricitat neta en suahili”, també vol contribuir en la 
formació del professorat i alumnat en aspectes de sostenibilitat mediambiental. Un 
altre dels objectius del projecte és assegurar el bon funcionament dels laboratoris 
d’àmbit científic i tecnològic. El projecte es durà a terme a un centre de Tanzània i 
dos de la República Democràtica del Congo. 

La cita atlètica ha retornat després de dos anys d’aturada amb 745 inscrits. 547 
persones han realitzat la caminada i 198 corredors han fet els 5 quilòmetres. Pels 
organitzadors ha estat “tot un èxit després del parèntesi dels dos anys”. La cursa 
ha transitat pel marge esquerre del riu Segre, els Camps Elisis, el pont Vell, la 
Rambla Ferran i Blondel. 

https://sedcatalunya.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/
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La cursa ha estat marcada per l’homenatge a l’Àxel, un infant que estava inscrit a 
la cursa i que va morir divendres. Abans del tret de sortida, els participants l’han fet 
present. El seu dorsal s’ha enlairat al cel amb el globus de Spiderman, el seu 
superheroi preferit. “Ens hem convidat a ser superherois de la pròpia vida”, 
expliquen des de l’ONG. Dedicant la cursa a l’Àxel, s’ha demanat recórrer la cursa 
amb “l’esperit de posar primavera al nostre entorn”, malgrat totes les dificultats. 

El guanyador de l’edició han estat el jove atleta de la Noguera Ivan Menchón i, en 
la categoria femenina, la menorquina Mar Bosch. En la categoria Infantil, han 
guanyat Ivet Iglesias, Paula Cabrero, Ari Gasulla, Arnau Vilagrasa, Eduard 
Pons i Biel Solanes. I en la categoria júnior, Sara Moreno, Marta Díez, Madina 
Lade, Alious Sow, Albert González i Biel Arcarons. 

La cursa destina el 100% dels ingressos dels participants a projectes de 
cooperació que organitza l’ONG dels maristes. Per a fer possible aquest 
esdeveniment, la cursa ha comptat amb cinquanta voluntaris i una quarantena 
d’empreses i establiments col·laboradors que faciliten la logística de la prova. 
També hi col·laboren la Paeria de Lleida, Esports de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Lleida. No hi ha faltat la Gallina Manya, la mascota oficial de la cursa, 
que ha recordat que, davant les injustícies del nostre entorn, “no hem de ser 
gallines”. Cal denunciar i moure’ns perquè els drets humans siguin reconeguts al 
món sencer, actuar perquè la cultura de la pau formi part de tots els paisatges 
humans. 

I relacionat amb la mascota, un dels al·licients de la prova d’aquest diumenge ha 
estat trobar setze ous al llarg del traçat, que obtenien premi a l’arribada. En 
travessar la meta del pati del Col·legi Maristes un esmorzar de coca, xocolata i 
poma rebia els corredors. També es podia gaudir d’un servei de massatges. 

Una ONG educativa de Lleida 

SED sorgeix l’any 1992 del compromís dels Maristes amb els infants vulnerables i 
d’una visió esperançada del món. Des d’aleshores, l’entitat s’implica a fons en 
accions transformadores per a la construcció d’un món millor des de l’acció 
col·lectiva i el canvi individual a partir de tres eixos de treball fonamental: la 
cooperació per al desenvolupament sostenible, l’educació per a la Justícia Global i 
la promoció del voluntariat. Avui dia, l’organització compta amb 350 socis de ple 
dret, més de 2.700 col·laboradors econòmics i un grup de voluntariat que mou més 
de 500 persones cada any. A banda de la Cursa SED, el grup SED-Lleida, treballa 
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en l’elaboració de materials educatius per treballar la Justícia Global i fomenta i 
acompanya els joves voluntaris que a l’estiu participen dels camps de treballs en 
diferents països. Enguany, sortosament, es poden recuperar aquestes experiències 
de formació en solidaritat internacional, descoberta de comunitats de l’Amèrica 
Llatina i de l’Àfrica i transformació personal 
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GNA. ALDANA: «EL PASSIONARIS RECULLEN 
ELS QUATRE RELATS DE LA PASSIÓ DEL 
SENYOR» 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA (Full 
Dominical) | 20 març, 2022 

Per a la tesina de llicència, la Gna. Natàlia 
Aldana, OSB, que actualment està estudiant 
al Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm 
(Roma), volia tractar algun tema relacionat 
amb la Setmana Santa. A l’arxiu del 
seu Monestir de Sant Benet de Montserrat va 
trobar un Passionari de Saragossa de 1552, 
fins ara desconegut, que li va obrir les portes 
a descobrir «el món apassionant dels 
Passionaris a la Península Ibèrica», del qual la 
tesi doctoral en vol aprofundir. 

Què és un Passionari? 

Sovint entenem per Passionari aquell llibre 
que recull la passio dels màrtirs. Però també 
hi ha una altra tipologia librària sota aquesta 
denominació: els Passionaris de Setmana 
Santa. Són els llibres litúrgics que recullen els 
quatre relats de la Passió del Senyor, així com 
altres elements de la litúrgia de Setmana 
Santa: Lamentacions de Jeremies, l’adoració 
de la creu de Divendres Sant, el Pregó 
Pasqual… 

Quines característiques té en relació amb 
altres Passionaris? 

Del Passionari de Saragossa es van editar 6 
edicions durant el s. XVI, segle que estudio. 

 

 

 

https://monestirsantbenetmontserrat.com/?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fn4IuKOao8fzESyTs7EnOeExHmgvL5C6OapG04CPnJQkWR24verQI4aAliXEALw_wcB
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Es constata una línia de continuïtat molt 
marcada, ja que respon a la voluntat de 
reforma litúrgica i implementació del res propi 
de la diòcesi. Això contrasta amb altres 
Passionaris de Castella, on la tipologia de 
llibre és molt diversa i presenten elements 
fins i tot aliens a la Setmana Santa. Això 
mostra com els llibres litúrgics antics tenen la 
capacitat de respondre a un model eclesial 
universal i alhora s’adapten a les necessitats 
concretes d’una regió. 

N’existeixen, en l’àmbit de la Tarraconense? 

Sí que n’existeixen. No he trobat exemplars 
impresos al s. XVI, però sí exemplars 
manuscrits d’aquest mateix segle que seran 
motiu d’estudi en la tesi doctoral. Espero que 
això ens ajudi a aprofundir sobre com era la 
litúrgia de la Setmana Santa a la 
Tarraconense abans del Concili de Trento. 
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MONTSERRAT, ESTACIÓ DE PAS DELS 
REFUGIATS UCRAÏNESOS 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 18 de març, 2022 

El monestir de Montserrat acull un grup de refugiats ucraïnesos, que estan de pas 
cap a les seves destinacions. Hi reben allotjament i manutenció durant tota la seva 
estada, que sol ser d’una o de dues nits. 

Aquesta setmana s’hi ha acollit un grup d’ucraïnesos amb la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat de Sevilla. Després de dos dies d’estada, han continuat el 
seu camí fins a Sevilla, on seran acollits en centres o en cases de famílies. La 
setmana vinent s’espera l’arribada d’un altre grup, que hi passarà també dues o 
tres nits, fins que vagin al seu destí d’acollida. 

Tal com ha explicat el P. Bernat Juliol, prior del monestir de Montserrat i portaveu, 
“davant de la dramàtica situació que es viu a Ucraïna a causa de la guerra, tots 
hem de col·laborar per ajudar les persones que han de marxar de casa seva de 
manera obligada. Montserrat, en la mesura de les seves possibilitats, ha col·laborat 
i col·laborarà en aquesta important tasca humanitària”. 

https://abadiamontserrat.cat/
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El P. Abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, en l’homilia de l’Eucaristia de 
Dimecres de Cendra, a la Basílica de Santa Maria, va fer referència a la guerra entre 
Ucraïna i Rússia, i va demanar que es fes una reflexió sobre el que està passant en 
el sentit de si les persones i les vides són el més important al món, actualment. 

“La Guerra d’Ucraïna, per la seva proximitat, ens fa realment reflexionar sobre la 
humanitat, sobre com és possible tot això que hem vist i escoltat aquests dies. Si 

mirem ja no a nosaltres mateixos, sinó amb una mirada col·lectiva a Europa i al 
món, no ens agrada on estem, no ens agrada gens. Naturalment, no ens agrada la 
invasió, i tampoc veiem tan clara tan neta i tan lliure d’interessos les respostes. Ens 
queda clar que les persones i les vides són el més important? Aquí és on hauríem 
d’anar i no és certament on estem. La situació d’Ucraïna pot ser un toc d’atenció a 
tantes altres situacions mundials on les persones no són al centre. Plorar és el fruit 
de veure on som amb preocupació, però d’aquí ha de venir la força de conformar-
nos en un món tal com està, sinó voler canviar-lo, capgirar-lo, fins i tot. La nostra 

transformació col·lectiva hauria d’anar en aquesta direcció, posar els éssers 
humans i la preservació de la terra al centre“ 

Crida de la junta de la Unió de Religiosos i Religioses 

En aquesta mateixa línia, la junta de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya 
ha enviat un missatge a tots els membres de la vida consagrada, en relació amb el 
context de crisi dels refugiats per la guerra a Ucraïna.  Des de l’URC es fan ressò 
de la necessitat d’oferir refugi a tantes persones procedents d’Ucraïna, que s’han 
vist obligades a abandonar el seu país a conseqüència de la guerra. 

“Sentint-nos colpits per aquestes realitats”, afirmen els religiosos, “fem una crida a 
totes les famílies religioses que viuen a Catalunya, per tal de donar-hi resposta, 
des de les seves possibilitats. Emplacem i animem tots aquells que puguin oferir 
un servei d’ajuda i acollida a informar-ne i dur-lo a terme sempre en coordinació 
amb les institucions oficials de l’Església, així com, amb els òrgans disposats pel 
mateix Estat. Fem una crida a anar tots a l’una per oferir una ajuda més òptima i 
eficient”. 

 

 
 

https://urc.cat/comunicat-de-la-unio-de-religiosos-de-catalunya-en-relacio-a-la-crisi-dels-refugiats-per-la-guerra-ducraina/
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BERTA MENESES: “HI HA MOLTA BIJUTERIA 
ESPIRITUAL” 

 
CATALUNYA RELIGIÓ | 17 de Març, 2022  

La Fundació Valors Humans – Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri organitza el 8 i 9 
d’abril el simposi La saviesa de les tradicions religioses, el repte de la transmissió. 
Unes jornades que busquen conèixer a fons les arrels del Cristianisme, el Budisme i 
l’Islam “per evitar que quedin en lletra morta”. 

Berta Meneses, religiosa filipense i mestra zen, explica que aquest simposi forma 
part de l’àrea espiritual de la Fundació. Des de l’any 2004 organitzen simposis i 
jornades de reflexió, tant de l’àmbit catòlic com de l’àmbit interreligiós. Enguany 
han vist la necessitat d’anar més enllà i veure més enllà del tema interreligiós. És 
per això que s’han centrat en el tema de la transmissió, “del llegat originari 
d’aquestes religions”. Han escollit tres religions perquè era inviable abarcar-les 
totes. Apunten als simposis com la llavor per a futures taules de diàleg dins la 
Fundació. 

L’obertura del simposi, per exemple, parlarà de dos conceptes enmarcats en un 
místic com és Thomas Merton, “el concepte de la contemplació i la compassió”. 
Després s’aprofundirà en el repte de la transmissió del llegat de les tres religions a 
través de les conferències i els diàlegs que aniran a continuació. 

https://casaespiritualitat.barcelona/fundacio-valors-humans/
https://casaespiritualitat.barcelona/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/simposi_la_saviesa_de_les_tradicions_religioses.pdf
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Una aposta per la reflexió que per a Berta Meneses és necessària ja que “hi ha 
molta bijuteria espiritual”. En el simposi comptaran amb persones amb una lalrga 
experiència en l’anàlisi profund del llegat originari. “Teòlegs, persones que han 
aprofundit més enllà de l’aparença religiosa”. I és que, per a Meneses, “són les 
arrels les que s’han de salvar i és allà on s’ha de posar la força”. Una font original, 
però, que ha d’estar “molt clarament viscuda i fonamentada”. En aquest sentit els 
textos sagrats són importants “i han d’aparèixer”, reconeix. 

I sobretot, apunta, “cal conèixer a fons els textos sagrats però també conèixer a 
fons on apunten, què implica aquesta contemplació”. Meneses afirma que sense 
l’experiència religiosa “la font pot quedar només com a lletra morta”. 

El simposi tindrà lloc a la casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona i és 
necessària la inscripció prèvia. 
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TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA A 
MANRESA, AMB MOTIU DE L’ANY IGNASIÀ 

 
URC | Març, 2022  

Amb motiu de l’Any Ignasià, la Unió de Religiosos de Catalunya organitza una 
trobada de germanor amb els membres de la vida consagrada que tindrà lloc a 
la Cova de Sant Ignasi de Manresa. La jornada se celebrarà el pròxim dissabte 2 
d’abril, i començarà a les 10:30 h, moment en què s’acollirà tots els assistents a 
l’entrada de l’edifici de la Cova de Sant Ignasi, on actualment s’hi troba també un 
centre internacional d'espiritualitat ignasiana, que acull visitants procedents de tot 
el món.  

Programa del pelegrinatge 

Els pares jesuïtes David Guindulain i Llorenç Puig, acompanyaran els assistents 
durant la jornada. Començarà a les 11h amb una visita guiada per conèixer els 
mosaicsde Marko Rupnik, inaugurats l’any passat. En total, són més de 550 
metres quadrats de mosaics, que mostren el peregrinatge cristià a través dels 
Exercicis Espirituals. Tal com ho va definir el mateix l’artista i jesuïta eslovè, “una 
experiència d’església, com a comunió de persones, que expressa el que som”. 

http://www.covamanresa.cat/ca/la-cova-lloc-de-peregrinatge-i-culte
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El programa continuarà amb la celebració de l’eucaristia, a les 12h i a les 13h, els 
assistents podran visitar l’entorn que envolta aquest espai de pelegrinatge i 
culte. La trobada clourà a les 14h, amb un àpat de germanor compartint el menjar 
que cadascun porti. 

Vols assistir? Informa’t 

Tots aquells que vulguin apuntar-se al pelegrinatge caldrà que s’inscrigui en 
AQUEST ENLLAÇ i hauran de dur l’import econòmic per poder accedir a la visita a 
l’interior de la Cova: 5€,  les persones jubilades; i 8€, entrada general. El pagament 
es farà al mateix dia a l’arribada. 

D’altra banda, s’informa que els preveres interessats en concelebrar en el moment 
de l’eucaristia caldrà que portin els ornaments personals corresponents a la Missa 
de Dissabte en temps de Quaresma. 

Lloc de pregària i recolliment per a Sant Ignasi 

Ignasi de Loiola va baixar a peu de Montserrat a Manresa, era l'any 1522. Aquí hi 
va passar onze mesos, un temps d’importància cabdal per a la seva vida i per a la 
que més endavant seria la Companyia de Jesús. El seu lloc privilegiat de pregària 
va ser la Cova.  Es tracta d’una bauma sobre el riu Cardener excavada per l'erosió 
fluvial del terciari, al voltant de la qual s’aixeca l’actual Centre d'Espiritualitat. 
L’experiència aquí viscuda per Sant Ignasi va ser l’origen del seu llibre Exercicis 
Espirituals. Aquest fet queda expressat en un retaule d'alabastre de Joan Grau 
(S.XVII), que es conserva a la Coveta i  mostra la figura del Sant escrivint els 
Exercicis Espirituals a Manresa. 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAnNg04tx8aiABOUYoeAkeBa3POoE9Dr9zmoltXTdm7BcYBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAnNg04tx8aiABOUYoeAkeBa3POoE9Dr9zmoltXTdm7BcYBw/viewform
http://www.covamanresa.cat/ca/la-cova-lloc-de-peregrinatge-i-culte
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | Març, 2022  

Dates: 18 al 24 de juliol de 2022, dl.-dg. 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE1) P. Bernabé Dalmau 
 
Tema: Fem camí amb Sant Ignasi: una espiritualitat per al nostre temps. 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 24 després de 
dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2022 
 
Dates: 1 a 7 d’agost de 2022, dl.-dg. 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE2) P. Ignasi Fossas 

Tema: Espiritualitat de l’Any Litúrgic: camí de creixement espiritual. 
Inici: matí del dia 1 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 7 després de dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs)  
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Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2022 
 
FORMA INSCRIPCIÓ 
 
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 

a.  Per correu electrònic (urc.info@gmail.com), 

b.  Per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 
2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció 
fins exhaurir les places 

2.  Confirmació de la plaça.  

Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3.  Efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal 
efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat 
el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les 
lletres EE1 (Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 (Montserrat 1-7 agost) 
  

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que 
coordina les inscripcions. 
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FORMACIÓ INICIAL 

JUNY 2022 

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

13dl- Final tercer 
trimestre.  

Avaluació. 

FORMACIÓ PERMAENT. 

ABRIL 2022 

26 ds-Pelegrinatge de l’URC a la Cova de 
Manresa. 

30ds-Recés Pasqua. Online. Lluís Serra. 

MAIG 2022 

14 ds -Matí de Formació: Acollir amb esperança 
el futur. Matí.  

Presencial. Salesianes. Eduard Pini. 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

18 – 24 juliol   P. Bernabé Dalmau 
1 – 7 agost     P. Ignasi Fosas 
 

*NB. En cas que la COVID impedís fer-ho presencial, ho farem online previ avís. 
*Per les activitats presencials cal respectar les normes sanitàries vigents en 
especial tenir completa la pauta de vacunació.       
            
            
      

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DE VFORMACIÓ  

URC-CEVRE (2021-22) 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 

La casa de les franciscanes, de la Garriga, 
ja acull 48 refugiats d’ucraïna 

 
EL 9.CAT | 21 de març, 2021  

L’antiga casa de les monges franciscanes, al carrer Cardedeu, de la Garriga, acull 
des de divendres un grup de 48 refugiats procedents d’Ucraïna. Són dones –un 
terç– amb el seus fills menors –dos terços– d’entre 1 i 17 anys. Feia dies que se’ls 
esperava però el viatge cap a Catalunya s’ha allargat. 

S’allotjaran en aquesta casa gestionada ara per la fundació Educat. Han arribat a 
través de l’ONG Coopera. La casa té capacitat per a 60 persones i no es descarta 
que, en els propers dies, es pugui completar l’aforament amb altres refugiats 
arribats a Catalunya a través d’aquesta ONG…  
 
 
 CONTINUA LLEGINT LA NOTÍCIA 

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-casa-de-les-franciscanes-de-la-garriga-ja-acull-48-refugiats-ducraina/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-casa-de-les-franciscanes-de-la-garriga-acollira-uns-60-refugiats/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-casa-de-les-franciscanes-de-la-garriga-ja-acull-48-refugiats-ducraina/
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Les caputxines planifiquen cedir el convent 
a l’Ajuntament de Manresa i a una entitat 

 
Regió 7 (Gemma Camps) | 29 de març, 2021  

Les quatre clarisses caputxines que queden al convent del carrer de 
Talamanca han tornat a posar en marxa l'engranatge per tal que, quan faltin elles, 
el convent no quedi abandonat i, d'alguna forma o altra, sigui per a la ciutat. 

Fa set anys, les germanes Pilar Lumbreras (abadessa des del 2018 del convent, 
també conegut com monestir de Sant Carles Borromeu), Teresa Caballero, Aina 
Mateu i Victoria Mayas van intentar fer una cessió a la fundació Sant Andreu Salut 
(vegeu el text annex), que es va frustrar perquè el bisbe de Vic i el Vaticà s'hi van 
oposar. Ara, la seva intenció és cedir una part del convent a l'Ajuntament per fer-hi 
un projecte social, i l'altra part al grup Inspiració 2022 per tirar endavant una 
iniciativa lligada a l'espiritualitat. Elles, lògicament, hi continuaran vivint fins al final 
dels seus dies.  

 CONTINUA LLEGINT LA NOTÍCIA 

https://www.regio7.cat/manresa/2021/03/29/les-caputxines-planifiquen-cedir-convent-49910215.html
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
urc.info@gmail.com 

www.urc.cat 

 

http://www.urc.cat/
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