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EN L’ANIVERSARI DE L’URC: 
ALGUNES PREGUNTES DE 
PRESENT I DE FUTUR 
EDUARD REY | President de la Unio de Religiosos de Catalunya 

Em demanen que escrigui algunes ratlles en l’avinentesa 
d’un nou aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC). Se m’acuden algunes preguntes, de present i de 
futur, tant respecte a l’URC com a institució com respecte a 
la vida religiosa a Catalunya en general.  

Pel que fa al futur de la URC com a tal, ens trobem en un 
moment en què els canvis en la vida religiosa al nostre 
territori fan cada vegada més difícil cobrir la petita estructura 
de què disposem. Cada vegada menys religiosos i més 
grans, i els pocs de mitja edat o joves solen estar molt 
enfeinats. Sovint han d’assumir responsabilitats en els seus 
instituts molt aviat en la seva vida com a religiosos i han 
d’estar atents ja a prou fronts com per no poder acceptar un 
compromís amb l’URC. A més, la desaparició de províncies 
amb seu a Catalunya fa que pocs puguin garantir una certa 
estabilitat en el territori, necessària per a donar continuïtat al 
que es va fent. 

L’URC a vegades és una mica el refugi de religiosos que 
veuen com la seva identitat com a catalans ja no troba espai 
en la pròpia congregació. Però a la vegada tenim el repte 
d’acollir el creixent nombre de religiosos vinguts de fora 
(actualment es pot dir que de bona part del món, sobretot 
dels països del sud) i donar-los veu i protagonisme. Em 
sobta una mica, no sols a nivell de vida religiosa, sinó a nivell 
d’Església en general, que encara no hi hagi 
llatinoamericans, africans o asiàtics en llocs de 
responsabilitat i de representativitat, quan són ja una part 
significativa del clergat i, en alguns barris, dels fidels.  

Mirant la vida religiosa en general, dos temes fan emergir 
preguntes de cara al futur. Un d’ells ja l’he avançat: és el de 
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les unificacions de circumscripcions. Serviran per donar més 
vida o per acabar-la d’ofegar? Un religiós que ja forma part 
d’una província unificada em comentava per whatsapp fa 
uns dies: “Serà que l’excés d’estructura central potser ofega 
les iniciatives locals? Llàstima que, si aquest és el cas, quan 
ens n’adonarem potser ja serà massa tard...” 

L’altre és el del traspàs dels carismes als laics. No fa gaires 
dies el Sant Pare ho deia al capítol general d’una 
congregació que li feien l’acostumada visita. Davant de la 
disminució de províncies i d’efectius d’aquella congregació, 
hauria pogut animar-los a valorar la petitesa i a treballar des 
d’ella. En comptes d’això, els va preguntar si ja estaven 
preparats per traspassar el carisma als laics. Molts porten ja 
molt de temps treballant en aquesta direcció, i enfocant 
sovint en el fons no tan sols una complementarietat, sinó 
una autèntica substitució (en alguns casos cal vigilar 
l’ambigüitat d’uns bons sous que poden amagar una falta 
d’autenticitat de fons). Però si els carismes es poden 
separar tan fàcilment de la vida religiosa... què és 
exactament la vida religiosa? I què són exactament els 
carismes? M’hi perdo una mica, però si el Sant Pare mateix 
anima en aquesta direcció... 

Humilment, penso que ens falta perdre la por a ser petits... 
Quina enveja em fan els monestirs, que també experimenten 
la disminució i l’envelliment, però mantenen les arrels en el 
territori i no han d’aguantar que els vingui ningú a 
amenaçar-los amb canvis estructurals que responen més a 
una mentalitat empresarial que realment eclesial.  

Aquestes són preguntes que em suscita el moment present 
de l’URC i de la vida religiosa a Catalunya, i, des d’ell, una 
mirada al futur. Acabo assenyalant que em sembla essencial 
a la forma de vida dels religiosos ser conscients que tot, al 
final, està en mans de Déu. Ell es cuidarà de capgirar les 
nostres previsions i planificacions, també les preguntes que 
jo faig en aquest escrit, i obrir camins que no esperem ni 
preveiem. Així ho crec, ho espero i en més d'una ocasió ho 
he experimentat. Que Ell ens concedeixi de poder-nos 
seguir fent preguntes per molts anys. 
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CELEBRACIÓ DELS 75 ANYS DE 
L’ENTRONITZACIÓ DE SANTA MARIA 

 

ABADIA DE MONTSERRAT 24 | Abril, 2022  

La celebració de la Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat d’enguany serà 
especial, perquè es commemora el 75è aniversari de l’entronització de la imatge 
de la Mare de Déu de Montserrat en el seu tron actual. Les festes del 27 d’abril 
de 1947 van ser molt importants, perquè van marcar decididament el 
començament d’un desvetllament religiós i cívic de Catalunya. Montserrat va 
aparèixer més que mai com a referent espiritual, cultural i social a Catalunya, capaç 
d’impulsar tota mena de propostes en favor de la cultura i de la llengua del país. 

A partir d’aquell moment, es van revitalitzar els pelegrinatges i la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat —que el 2023 es compliran vuit-cents anys de la 
seva fundació—, es va reprendre de nou la Vetlla de Santa Maria en la vigília de la 
seva festa i l’ofrena de les tradicionals làmpades votives. En l’àmbit social, es va 
estar atent a tot el pensament renovador en una societat que començava a forjar 
camins de llibertat pensant amb una transició democràtica. L’ofrena del tron va ser 
un signe de fraternitat en aquells moments que la societat catalana estava 
esquinçada per la postguerra; per això, amb raó, aquesta ofrena a la Mare de Déu 
es va anomenar el “Tron de la Reconciliació”. 

Si el 27 d’abril de 1947 “Catalunya va pujar a Montserrat”, com diu alguna crònica 
de l’època, des del Santuari de Santa Maria es pretén aquest any arribar a tot 

https://abadiamontserrat.cat/confradia-de-la-mare-de-deu-de-montserrat/
https://abadiamontserrat.cat/confradia-de-la-mare-de-deu-de-montserrat/


28 d’abril, 2022 
HOREB 

575 
 

 

5 

 

Catalunya per mitjà de la devoció popular que reflecteixen les imatges, els altars i 
les capelles que la Moreneta té arreu del país. Per això, es convida a commemorar 
aquest fet com un homenatge a aquella generació que va fer possible aquella 
represa religiosa i social, a fi de renovar els vincles amb el Santuari, i els lligams de 
fraternitat dels catalans. 

Dimarts, a les 22.00 hores, tindrà lloc la Vetlla de Santa Maria, que presidirà el P. 
Abat Manel Gasch. Es podrà seguir a través de Montserrat TV, per Ràdio Estel i 
per les TV de la Xarxa de Comunicació Local (les TV locals de Catalunya). Aquesta 
Vetlla té la característica de comptar amb una “Litúrgia de la Paraula” més 
desenvolupada, ja que està composta per tres salms i diverses lectures i, en el 
moment de l’Ofertori, el P. Abat rep l’ofrena de l’oli simbòlic pel manteniment de 
llànties que cremen durant tot l’any en la Basílica, i que representen a totes les 
comarques de Catalunya i també a moviments i institucions que les han anat 
ofrenant des del 1947. Al final de la Vetlla hi haurà una ballada de sardanes a la 
plaça de Santa Maria. Per a les persones que vulguin pujar amb el cremallera: FGC 
farà un viatge especial de pujada, des de l’estació de Monistrol-Vila, a les 20 hores; 
i el mateix tren baixarà des de l’estació de Montserrat-Monestir, fins a la mateixa 
estació de partida (pàrquing), a les 00.30 hores. 

I l’endemà, dimecres 27 d’abril, a les 11 hores, se celebrarà l’eucaristia de la 
festivitat, que també es podrà seguir per Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió, 
a més de Ràdio Estel i la Xarxa de Comunicació Local (les TV locals de Catalunya). 
En acabar la missa, a les 12.15hores, hi haurà una ballada de sardanes amb la 
Cobla Triomfal d’Igualada, a la plaça de Santa Maria. 

Des del Santuari de Santa Maria de Montserrat, per tant, es proposa viure la festa 
des de cadascuna de les diòcesis catalanes. D’aquesta manera, a les 10 diòcesis 
amb seu a Catalunya tindrà lloc la celebració d’una eucaristia en acció de gràcies i 
ofrena a la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, amb el lema: “Al 
voltant de Santa Maria amb els nostres bisbes”, els dies següents: 

Catedral de Tarragona 
24 d’abril, 11.00 hores 

Catedral de Sant Feliu de Llobregat 
27 d’abril, 20.00 hores 

Catedral de Vic 
1 de maig, 11.30 hores 

Catedral de Solsona 
1 de maig, 11.00 hores 

Catedral de Tortosa 
4 de maig, 19.30 hores 

Catedral de La Seu d’Urgell 
14 de maig, 20.00 hores 

https://abadiamontserrat.cat/tv
https://abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/tv
https://abadiamontserrat.cat/al-voltant-de-santa-maria-amb-els-nostres-bisbes/
https://abadiamontserrat.cat/al-voltant-de-santa-maria-amb-els-nostres-bisbes/
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Catedral de Barcelona 
8 de setembre, 19.15 hores 

Catedral de Lleida 
10 de setembre, 19.00 hores 

Catedral de Terrassa 
19 d’octubre, 20.00 hores 

Catedral de Girona 
8 de desembre, 11.00 hores

 

La idea de construir un tron nou va ser del sagristà major de la basílica, el P. 
Adalbert Franquesa, i l’abat Aureli M. Escarré va liderar tot un moviment de grans 
repercussions en la pietat popular i en el restabliment de la identitat catalana que 
es trobava durament reprimida en la immediata postguerra. La primera tasca va ser 
concebre l’esdeveniment com una “reconciliació nacional”. 

 Per això es van implicar en la tasca totes les forces vives del món catòlic 
agrupades en la Comissió Abat Oliba, per tal de portar a terme el projecte. Aquesta 
va aconseguir teixir una xarxa de delegacions territorials i una de sectorial a través 
de parròquies, patronats i moviments catòlics, amb milers de catalans. Es van 
organitzar conferències, activitats de propaganda, fulletons volants en català i 
mobilitzant les poques entitats on es refugiava el sentiment patri. 
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P. JOAN MAYOL: «MONTSERRAT VOL 
CONTINUAR ESSENT UN FOGAR 
D’ESPIRITUALITAT I D’HUMANITAT» 

FULL DOMINICAL  ARQ. BCN| 24 d’abril, 
2022 

Dimecres, 27 d’abril, se celebra el 75è 
aniversari de les festes de l’entronització 
de la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat, que van marcar decididament 
el començament d’un desvetllament 
religiós i cívic de Catalunya. «Montserrat va 
aparèixer més que mai com a referent 
espiritual, cultural i social a Catalunya, 
capaç d’impulsar tota mena de propostes 
en favor de la cultura i de la llengua del 
país», afirma el rector del Santuari de 
Santa Maria de Montserrat, el P. Joan M. 
Mayol, OSB. 

Què va suposar l’entronització de la 
Imatge? 

Es van revitalitzar els pelegrinatges i la 
Confraria de la Mare de Déu, es va 
reprendre de nou la Vetlla de Santa Maria 
en la vigília de la seva festa i l’ofrena de les 
tradicionals làmpades votives. En l’àmbit 
social, es va estar atent a tot el pensament 
renovador en una societat que començava 
a forjar camins de llibertat pensant amb 
una transició democràtica. L’ofrena del tron 
va ser un signe de fraternitat en aquells 
moments que la societat catalana estava 
esquinçada per la postguerra; per això, 
amb raó, aquesta ofrena a la Mare de Déu 
es va anomenar el «Tron de la 
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Reconciliació». 

Com hem de celebrar avui la festa? 

El 27 d’abril de 1947, Catalunya va pujar a 
Montserrat, diu alguna crònica de l’època. 
Enguany, Montserrat voldria arribar a tot 
Catalunya per mitjà de la devoció 
popular que reflecteixen les imatges, els 
altars i les capelles que la Moreneta té 
arreu del país. Per això, convidem a 
commemorar aquest fet com un 
homenatge a aquella generació que va fer 
possible aquella represa religiosa i social, a 
fi de renovar els vincles amb el Santuari, i 
els lligams de fraternitat dels catalans. 

Cap a on camina avui Montserrat? 

Montserrat vol continuar essent un fogar 
d’espiritualitat i d’humanitat, un lloc 
d’encontre on tothom es pugui sentir a 
casa com a germans i germanes de tots els 
qui viuen i treballen en aquest país. La 
vocació d’acollida que Montserrat ofereix a 
tothom vol continuar fent possible aquest 
anar teixint una xarxa de relacions 
humanes. Aquest treball humà i espiritual 
ha d’ajudar a prendre consciència, tant dels 
reptes que tota societat en procés de canvi 
té plantejats, com dels valors comuns que 
poden ajudar a viure aquests canvis amb 
millor encert. 

  

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i 
Martín per al Full Dominical del 24 d’abril. 
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PRÒXIM CAPÍTOL 
GENERAL DE LES 
MISSIONERES COR DE 
MARIA 
MISSIONERES DEL COR DE MARIA  | 26 
d’abril 2022 

Les Missioneres Cor de Maria volem 
comunicar alhora que compartir amb goig i 
esperança, després de molta espera, la 
pròxima celebració del XXI Capítol General 
que tindrà lloc a Barcelona, del 3 al 15 de 
maig, amb el lema “Maria, Llum per a nous 
camins”. 

És una gràcia i una oportunitat que el Senyor 
ens brinda. Demanem ens acompanyin amb 
les seves oracions perquè ens deixem guiar 
per l’Esperit i siguem fidels al Carisma de 
Joaquim Masmitjà. 

Unides de tot cor. 
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MARISTES I BETANIA AMB LES VÍCTIMES 

 

MARISTES  | 25 Abril, 2022 

Ampliem l’atenció a les víctimes col·laborant amb l’associació independent 
Betania. Les províncies maristes de Compostela, Ibèrica i Mediterrània han subscrit 
sengles acords de col·laboració amb Betania, Associació independent per a 
l’acolliment i l’acompanyament a les víctimes d’abusos sexuals en contextos 
institucionals religiosos, en els casos prescrits davant la justícia ordinària. 

Per a la institució marista, la protecció a la infància és una prioritat i condemnem 
qualsevol situació d’abús, demanem perdó a les víctimes i ens posem a la seva 
disposició. En aquest sentit, les tres províncies maristes compten amb Equips de 
Protecció a la Infància i l’Adolescència que, entre les seves funcions, tenen les 
d’acollir, escoltar i acompanyar a les víctimes, tant actuals com del passat. 

L’Associació per a l’acolliment i l’acompanyament Betania neix al 2019 per a 
acompanyar a les víctimes d’abusos sexuals en contextos institucionals religiosos. 
Compta amb un equip de professionals independents que ofereixen un servei 
d’acolliment, escolta i acompanyament a les víctimes orientat a la recuperació 
integral i reparació de la persona. 

Sobre la base dels acords subscrits, Betania col·labora com a associació 
independent amb el treball en xarxa que les províncies maristes realitzen amb 
diferents organitzacions implicades en la protecció de la infància i la joventut, la 
defensa dels seus drets i la prevenció, sensibilització i actuació en aquestes 
matèries. 
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Qualsevol persona que hagi estat objecte d’abús o testimoni d’un cas ja prescrit 
pot contactar amb els Equips de Protecció a la Infància (Maristes Compostela: 
contigo@maristascompostela.org; Maristes Ibèrica:  
protecciondelmenor@maristasiberica.com; i Maristes Mediterrània: 
atulado@maristasmediterranea.com) o amb l’Associació Betania 
(acogida@acogidabetania.es 

  

 

mailto:contigo@maristascompostela.org
mailto:protecciondelmenor@maristasiberica.com
mailto:atulado@maristasmediterranea.com
mailto:acogida@acogidabetania.es
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MARIO KEVIN ARMIJO 
S’INCORPORA AL CENTRE 
D’ESPIRITUALITAT 
CLARETIANA 
CLARETIANS | Abril, 2022 

El Centre d’Espiritualitat Claretiana de Vic 
(CESC) incorpora al seu equip el claretià 
hondureny Mario Kevin Armijo. “Estem 
d’enhorabona”, diuen des del CESC. Armijo és 
missioner de la província claretiana de 
Centreamèrica i ha estat destinat pel Govern 
General dels missioners claretians a la casa mare 
de Vic per donar suport a la feina de l’equip del 
CESC.  

L’arribada del claretià s’ha fet esperar. I és que, 
tal com explica el CESC, el seu viatge definitiu 
fins a Vic ha hagut d’esperar als tràmits 
burocràtics. Asseguren que, per haver estat tan 
esperat, “ja és molt estimat” per a ells.  

Fins ara, Armijo havia estat a Roma on va viatjar 
fa sis anys per estar al servei de la cúria 
generalícia dels claretians. Allà, ha estat 
prosecretari general i coordinador de l’oficina de 
comunicacions. També és expert en informàtica i 
traduccions.  

Els claretians de Vic asseguren que la comunitat 
queda “molt enriquida amb ell per les seves 
qualitats com a persona i com a consagrat”. 
Agraeixen al claretià haver acceptat “amb 
disponibilitat i generositat” unir-se a l’equip 
renunciant, així, “a la proximitat de la seva 
família, a la seva terra, a la seva cultura i als seus 
projectes missioners”. 
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PROFESSIÓ PERPÈTUA GERMANA ANA 
MUÑOZ GALLÉS, RPM 

 

 Religioses de la Puresa de Maria | 25 d’abril, 2022 

La nostra germana Ana Muñoz Gallés, de la Congregació de Religioses de Puresa 
de Maria, va celebrar el 23 d'abril, dia de Sant Jordi i 152è de l'entrada de Mare 
Alberta al col·legi de la Puresa, la seva professió perpètua al nostre col·legi de Sant 
Cugat del Vallès. Aquest dia tan especial la van acompanyar la seva comunitat, 
germanes d'altres comunitats, membres de MFA, i la seva família i amics propers. 
També la van acompanyar en aquest moment germanes de l'Institut secular de 
Schoenstatt, al qual pertanyen els seus pares. 

L'Eucaristia va ser celebrada a la Capella del col·legi a les 17,30h i va ser presidida 
per Mn. Carles Cahuana, rector de la parròquia de la Mare de Déu de Gràcia i de la 
parròquia de la Santíssima Trinitat de Sabadell, i concelebrada per Josep Jiménez, 
SJ. 

Paraules Gna. Muñoz 

Què em porta avui a ratificar públicament el meu Sí a Jesús? No és res més que la 
trobada amb què és AMOR. El sentir i agradar la incondicionalitat del seu amor per 
a mi em porta a exclamar com la jove del Cantar dels cants: Vaig trobar l'amor de la 
meva ànima, el vaig abraçar i no el deixaré anar! (Cf. Ct 3, 4). ELL és qui m'omple 
de VIDA, i… per què està la vida sinó és per ser donada a llum, il·luminar-la en el 
meu dia a dia amb el que comporta dolor i goig? Sento vessada sobre mi la 

https://www.pmaria.es/
https://www.pmaria.es/
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benedicció del Senyor, em mira i diu bé sobre mi, i em crida a ser benedicció per als 
altres: “BENEÏDA tu! Sigues una benedicció.” (Cf. Lc 1, 42; Gn 12, 2) 

Ana Muñoz ens omple d'alegria en donar el seu “sí” definitiu a Jesús a Pureza de 
María. Nosaltres ens unim a la seva alegria i també donem gràcies a Déu per la 
seva vida i pel seu desig de ser per sempre religiosa de la Puresa de Maria, al 
servei de Déu i els germans, especialment en la propera missió als hospitals del 
Congo, Àfrica. 
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MOR EL PARE MASSOT, PUNTAL DE 
L’APORTACIÓ DE MONTSERRAT A LA 
CULTURA CATALANA 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 24 d’abril, 2022   

“Tinc feina per viure cent cinquanta anys!”, deia el pare Massot. Una expressió que 
descrivia la capacitat ingent de treball d’aquest monjo de Montserrat. El 
mallorquí Josep Massot i Muntaner ha mort aquesta matinada, amb 80 anys, 
l’endemà de la diada de Sant Jordi. Editor, historiador i filòleg, marxa així un savi, 
una figura genuïna i cabdal en la defensa de la cultura i de la llengua dels Països 
Catalans. 

El pare abat Manel Gasch presidirà el seu funeral, dimarts vinent, 26 d’abril, a les 
10:45 h. Feia cinquanta-set que era monjo i cinquanta que era sacerdot. El pare 
Massot considerava Santa Maria de Montserrat “un monestir que uneix la 
catalanitat i la universalitat”, en el qual havia après “a servir els altres i a treballar 
en la lluita pels drets humans i els drets dels pobles”. Així ho va expressar quan va 
rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2012), pel seu treball com a 
escriptor i director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Juntament amb el 
jesuïta Miquel Batllori és l’únic eclesiàstic que ha rebut aquesta distinció. 

Josep Massot deixa una petjada fonda en la cultura catalana contemporània. Ho 
recullen la seixantena de personalitats que glossen la tasca del monjo al llibre El 
monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. El llibre es va 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/148015
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/148015
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presentar aquest novembre en un acte privat sorpresa per a Massot. Amb la 
publicació d’aquest recull homenatge, coincidien tres efemèrides: els cinquanta 
anys d’ordenació presbiteral, els cinquanta anys al capdavant de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat i els vuitanta anys del seu naixement. 

Fill de Palma de Mallorca (1941), es llicencia en Filologia Romànica a la Universitat 
de Barcelona el 1962. Aquell any ingressa a l’Abadia de Montserrat com a monjo 
benedictí. Fa la professió monàstica el 1964. El 1971 és ordenat prevere i l’abat 
d’aquell moment, Cassià M. Just, el nomena director de les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat (PAMSA), que ha dirigit fins ara. Va dirigir també les 
revistes Serra d’Or i Randa. 

Una de les dimensions més destacades d’aquesta activitat cultural va ser la seva 
capacitat per implicar-hi intel·lecuals i persones rellevants de la cultura catalana de 
diferents tendències. Així va contribuir a consolidar Montserrat com a punt de 
trobada i diàleg cultural i social. La majoria de signatures rellevants de la cultura 
catalana dels darrers anys han passat per les pàgines de Serra d’Or o han publicat 
a PAMSA. A l’editorial montserratina també va donar cabuda a publicacions en 
català de gran importància científica o històrica que avui són imprescindibles per 
l’alta cultura. 

Continua llegint l’article aquí 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/montserrat-homenatja-josep-massot
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pare-massot-cruilla-esglesia-cultura-catalana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-pare-massot-puntal-aportacio-montserrat
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ELS CLARETIANS CELEBREN EL DIA DE LA 
MISSIÓ CLARETIANA PER “GARANTIR UNA 
VIDA SANA” PER A TOTHOM 

 

CLARETIANS SANT PAU | 21 d’abril, 2022   

L’últim diumenge d’abril els missioners claretians de tot el món celebren el Dia de 
la Missió Claretiana. Enguany serà aquest diumenge, 24 d’abril, coincidint amb el 
segon Diumenge de Pasqua. La celebració d’aquest 2022 porta per lema ‘Garantir 
una vida sana i promoure el benestar per a tots i totes en totes les edats’. 

Per aquest dia, la Procura General de Missions dels missioners claretians convida a 
tota la congregació i els relacionats amb la institució a promoure i unir-se a la 
celebració. 

Hi ha tres principals missions claretianes que es beneficiaran dels fons recaptats en 
la festivitat d’enguany. A la província de Kwango, a la República Democràtica del 
Congo, es busquen 18.000 euros per a l’equipament del Centre de Salut de Kinzau; 
a Karnataka, l’Índia, es necessiten 20.000 euros pel programa del Centre de Salut 
comunitari per pacients amb el virus del VIH; i a Guatemala es vol aconseguir 
22.000 euros per al programa de salut preventiva per la comunitat indígena de 
Maya Q’eqchi. 
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MARÍA RITA CALVO SANZ, REELEGIDA 
SUPERIORA GENERAL DE LA COMPANYIA 
DE MARIA N.S 

 

COMPANYIA DE MARIA NS | 17 d’abril, 2022 

El XVIII Capítol General de l'Orde de la Companyia de Maria N.S. que s'està 
celebrant a Roma de l'1 al 30 d'abril ha reelegit a Rita Calvo Sanz com a Superiora 
General per al pròxim sexenni 2022 – 2028. 

En el discurs de benvinguda amb alegria, la Superiora General, M. Rita Calvo 
Sanz, va subratllar que, des de la data en què estava previst, han passat nou 
mesos per poder celebrar aquest XVIII Capítol General i posa èmfasi que el que 
han viscut han estat “experiències de veritat”, aprenentatges que serviran també 
per viure el Capítol amb la fondària que requereix . 

Amb paraules properes i càlides, convida a començar aquesta etapa capitular des 
d'aquesta fondària: 

Un Capítol és, en primer lloc, una trobada entre germanes. 

Cada capítol recrea la universalitat. 
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Un capítol és obra de l'Esperit. 

Cada Capítol és una crida a la conversió. 

Un Capítol és un acte de fe. 

Cada capítol és un compromís amb l'esperança. 

Un Capítol és una crida a col·laborar millor amb l'obra de Déu a la història. 

Va apel·lar a la confiança en el Senyor, a deixar-se guiar, interpel·lar i orientar pel 
seu Esperit. Maria, La nostra Senyora -afirma- serà una vegada més referència, 
companya i presència inspiradora. 
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XXVIII ASSEMBLEA GENERAL DE LA CONFER 

 

CONFER | 22 d’abril, 2022 

Els dies 24, 25 i 26 del pròxim mes de maig tindrà lloc a l’Hotel ELBA Madrid 
Alcalá situat al carrer Alcalá 476, la XXVIII Assemblea General de la CONFER. 

El lema serà: Corrents de sinodalitat 

La passada Assemblea General va fer seva la proposta que la pròxima se celebrés 
al maig de 2022. Una situació inèdita que, en el mateix curs, se celebrin dos 
esdeveniments de la transcendència que té una Assemblea General. Per aquest 
motiu aquesta pròxima sigui una mica més curta, donat el temps transcorregut 
entre l’una i l’altra. La qual cosa no li resta importància ni profunditat; al contrari, 
volem posar la nostra major obstinació perquè resulti una Assemblea satisfactòria 
per a tots. 

El treball i el compartir tindran com a tema estavella «La Sinodalitat». Creiem que, 
com a Superiors Majors, tenim una paraula important a dir i que aportar i a això li 
dedicarem un temps important de l’Assemblea. Som éssers en relació des del 
nostre naixement. I som, com a Església, éssers eclesials, sinodals, que fem del 
nostre viure un cant a la sinodalidad, a l’expressió vivencial dels nostres carismes al 
costat d’altres germans i germanes, des de la realitat concreta de les nostres 
Congregacions. Però, a més, ens sentim Església, caminant junts, construint junts 
el desig de Déu de ser família unida, on cadascuna des de la vocació rebuda, 
desplega tot el seu potencial per a sentir-se protagonista i constructor de l’Església 
de Jesús: una Església que vol ser fraterna, àmplia, on càpiguen tots i on podem dir 
la millor paraula: germà, germana. 
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Per a ajudar-nos en aquest procés de discerniment i aprofundiment en el camí 
sinodal, comptem amb Cristina Inogés-Sanz i amb Mª Luisa Berzosa, FI, persones 
pròximes al treball sinodal, fins i tot des de dins del propi camí sinodal emprès per 
l’Església; s’ha unit al treball de preparació Fernando Cordero, SSCC, que no podrà 
estar presencialment amb nosaltres, però ja li agraïm per endavant la seva 
col·laboració i aportació al treball conjunt amb la Cristina i la Mª Luisa. 

Anirem veient també com s’ha anat precisant el treball encomanat per l’Assemblea 
anterior en el procés d’enfortiment de la CONFER. Per aquest motiu dedicarem un 
temps a aquests plans que vam veure ja en la passada Assemblea i que, ara, 
presentarem d’una manera molt més concreta. Això ens permeti albirar les Línies 
estratègiques (que aprovarà l’Assemblea) per al treball de tota la CONFER durant 
el pròxim curs. 

No podem perdre de vista que en tota Assemblea hi ha elements estatutaris que 
hem de complir: presentació de memòries i la seva aprovació (si escau), així com la 
renovació d’alguns càrrecs del Consell General. En aquesta ocasió, hem de triar 
dues vocals femenines, segons fixen els Estatuts (art. 25) i el Reglament de 
l’Assemblea General (art. 27). 

Confiem que la nostra Assemblea continuï sent un signe de comunió de la Vida 
Consagrada a Espanya i un missatge d’esperança per als nostres germans i 
germanes, especialment per a tantes persones que sofreixen l’assot de la guerra. I 
volem reiterar el compromís perquè les nostres institucions educatives, socials, 
assistencials, etc.., continuïn sent entorns segurs per a menors i persones 
vulnerables. 

Volem continuar obstinant-nos en això amb totes les nostres forces, col·laborant 
amb les Diòcesis i la Conferència Episcopal des de les nostres possibilitats i 
situacions concretes perquè aquesta obstinació no decaigui. 

Pots consultar el programa íntegre punxant en el següent enllaç 

 

 

 

 

 

https://confer.es/40/activos/texto/10003-programa_ag22.pdf
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AMELIA RAMÍREZ DE NICOLÁS NOVA 
SUPERIORA PROVINCIAL DE LES FILLES DE 
MARIA ESCOLÀPIES 

 

ESCOLÀPIES | 3 d’abril, 2022 

Ahir, en una emotiva sessió, es va clausurar el Capítol Extraordinari de la província 
Paula Montal, donant gràcies a Déu pel do de la fraternitat: “Que bo i deliciós és 
habitar els germans junts en harmonia!”. Gràcies! 

Gràcies, Senyor, per aquests dies de trobada fraterna. El dia anterior, 12 d’abril, va 
tenir lloc la sessió electiva en la que va sortir escollida AMELIA RAMÍREZ DE 
NICOLÁS com a Superiora Provincial i Mª ÁNGELES ADAME, Mª ARÁNZAZU 
BOCIGAS, Mª PILAR ABAD i ROSA BALLÚS com a Consultores. 

Podem dir que el treball, el diàleg i la reflexió conjunta d’aquests dies, els moments 
de descans i passejos compartits ens han acostat més entre nosaltres, ens han 
ajudat a conèixer-nos i ha acrescut el nostre sentit de família i de pertinença a la 
Província Paula Montal. 

Sens dubte ens queda molta tasca per davant i són molts els reptes i desafiaments 
que hem d’afrontar entre totes i en corresponsabilitat. Com ens diu el Papa 
Francesc en l’Encíclica Fratelli Tutti: “Ningú no pot afrontar la vida aïlladament […] 
Cal una comunitat que ens sostingui… Els somnis es construeixen juntes”. 
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PABLO GUERRERO PACHECO, NOU 
PREPÒSIT PROVINCIAL PER A ESPANYA-
COLÒMBIA DELS CLERGUES TEATINS 

 

TEATINS | 21 d’abril, 2022  

El pare teatí Francisco Delgado, CR, secretari del Capítol Provincial d’Espanya ha 
fet arribar un missatge als religiosos de la congregació amb motiu del nomenament 
del nou prepòsit provincial:  

Havent estat convocat pel M.R.P. Salvador Rodea González CR, Prepòsit General, a 
procedir a l’elecció canònica del Prepósito Provincial, sent les 18.20 hs del dia 20 
d’abril de 2022 a la nostra Casa Santuari La nostra Senyora del Castañar de Béjar, 
el M.R. P. Pablo Guerrero Pacheco, CR ha estat triat com a nou Prepósito 
Provincial de la nostra Província dels Clergues Regulars (Teatins) d’Espanya i 
Colòmbia. 

“Les nostres oracions perquè el Senyor il·lumini i acompanyi la seva labor de 
Prepòsit Provincial”, ha dit. 

Sobre P. Pablo Guerrero Pacheco 

Nascut a Madrid, l'any 1963, ingressa al Noviciat de l'Ordre de Clergues Regulars 
Teatins el 13 de setembre de 1994. Emet els vots solelmnes el 13 de setembre de 
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1998 i el 3 de juliol de 1999 és Ordenat Prevere per Mons. D. Juan García 
Santacruz, ara Bisbe Emèrit de Guadix-Baza. 

Llicenciat en Estudis Eclesiàstics, realitza el cicle filosoficoteològic a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. Màster en Matrimoni i Família per la Universitat 
de Navarra. (Fotografia, Entrevistas Teatinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://entrevistasteatinas.blogspot.com/2010/05/mayo-de-2010.html
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REFUGIADES UCRAÏNESES A POBLET: “HEM 
SORTIT DE L’INFERN” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ |27 de març, 2022 

Segons l’ACNUR ja són 4,6 milions els refugiats ucraïnesos que han fugit a d’altres 
països des que va esclatar la guerra el 24 de febrer. A Catalunya moltes 
comunitats religioses s’han mobilitzat per fer possible una primera resposta. És el 
cas del monestir de Poblet que, des de fa quatre setmanes, acull una vintena de 
persones, la majoria dones i infants. L’acollida és un principi bàsic en la regla 
de sant Benet i des d’aquesta experiència felicitem la Pasqua als lectors de 
Catalunya Religió. 

La Juliya és una de les mares que van sortir amb autocar des de la frontera de 
Polònia, gràcies a l’ONG Coopera, i que ara viuen a tocar del monestir. Descriu que 
al seu país “cada dia hi ha més i més angoixa”. Ha arribat amb els fills de la ciutat 
de Khàrkiv, a l’est d’Ucraïna. Se sent més còmode parlant en rus. I és així com ens 
ha relatat el que ha viscut. Van passar deu dies amb un rosegó de pa, tancats en 
un soterrani, mentre queien les bombes. Ara viu pendent del marit i els pares, que 
no han pogut fugir. 

“Vam procurar en tot moment que se sentissin com a casa, explica en aquest vídeo 
l’abat de Poblet, Octavi Vilà. Van rebre la petició urgent i de seguida van 
respondre amb cinc pisos que tenen destinats a les visites familiars dels monjos. 
Mentre gravem l’entrevista a l’abat, una nena circula amunt i avall en bicicleta. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/monestir-poblet-acull-22-refugiats-ucraina
https://www.catalunyareligio.cat/ca/monestir-poblet-acull-22-refugiats-ucraina
https://cooperaong.org/ca/
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L’entorn els facilita seguretat i els regala estones de lleure. Però també els han 
garantit una bona connexió a internet, per no perdre el fil amb els amics i familiars. 

Reconfortades, a la vora d’un monestir 

La Fundació Educat va coordinar la posta a punt dels espais. I ara són un petit grup 
de voluntàries, de Vimbodí i l’Espluga de Francolí, qui acompanyen les famílies en 
el seu dia a dia. Com Cesca Morgades i Carme Pàmies. Descriuen la por amb què 
van arribar els refugiats el primer dia i com a poc a poc han anat guanyant 
confiança. Els més petits ja fa uns dies que van a escola i a partir de dimarts ho 
faran els grans. Els diuen “aquí és com si arribéssim al cel, perquè hem sortit de 
l’infern”, apunta Pàmies. 

Continuar llegint l’article… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/refugiades-ucraina-poblet-bona-pasqua
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SALESIANS, CAPÍTOL INSPECTORIAL 22: 
«PRIORITAT DE LA MISSIÓ SALESIANA 
ENTRE ELS JOVES AVUI» 

 

SALESIANS | 20 d’abril, 2022 

La Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora celebrarà a la Casa-Seminari de 
Málaga del 18 al 22 d’abril de 2022 el seu tercer Capítol Inspectorial, després dels 
compartits durant el curs 2015-16 i el 2019, on participaran més d’un centenar de 
salesians i seglars de les presències salesianes d’Andalusia, Aragó, Catalunya, 
Comunitat Valenciana, Canàries, Extremadura, Illes Balears i Regió de Múrcia. 

Aquestes sessions, convocades segons l’article 172 de les Constitucions 
Salesianes, donaran continuïtat al treball iniciat al Capítol General 28, amb 
especial atenció a les Línies Programàtiques del sexenni assenyalades pel Rector 
Major i el seu Consell. «Per a la Inspectoria Maria Auxiliadora es tracta d’una 
oportunitat providencial per discernir la voluntat de Déu davant el repte sempre 
actual de com ser avui coherents en la nostra opció de consagrats, al servei dels 
joves, segons el carisma de Don Bosco», compartia Ángel Asurmendi, provincial 
de la Inspectoria, com a al·lusió al discurs d’obertura del Rector Major 
a Valdocco en ell passat CG28. 

El tema que es desenvoluparà durant el mes d’abril, que porta com a títol «Prioritat 
de la missió salesiana entre els joves avui», ha d’establir el que fa referència a la 
bona marxa de la inspectoria; cercar els mitjans adequats per promoure la vida 
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religiosa i pastoral de la comunitat inspectorial; estudiar i revisar l’actuació concreta 
de les decisions del Capítol General; fer i revisar el directori inspectorial, i marcar 
les línies del Projecte Orgànic Inspectorial que guiaran la vida i missió de la 
Inspectoria per als propers sis anys. 

Com es prepara aquest esdevenimen? 

A nivell personal, cada salesià segueix la preparació, el desenvolupament i les 
conclusions del CI per mitjà de la pregària i la informació. També se suggereix 
viure’l en un clima de conversió personal, per assumir les implicacions espirituals i 
pastorals marcades en les Línies Programàtiques del sexenni assenyalades 
pel Rector Major i el Consell. Dóna el seu propi vot per a l’elecció del delegat de la 
pròpia comunitat i del seu suplent, participa en l’elecció dels delegats dels germans 
de la Inspectoria o estudia personalment el tema, servint-se del material rebut i de 
l’intercanvi d’idees a la seva comunitat. 

D’altra banda, cada comunitat acompanya tot el procés capitular amb la pregària 
diària; elegeix el seu delegat per al CI i el seu suplent; aixeca acta d’aquesta elecció 
o estudia el tema proposat, enviant les seves aportacions al Regulador del CI. 

Què suposa aquest nou Capítol per a la Inspectoria? 

El delegat inspectorial de Pastoral Juvenil, Jordi Lleixà, explica que “és una 
oportunitat per discernir junts què ens està demanant Déu ara per ser fidels a la 
missió que tenim encomanada. D’aquest discerniment ha de sortir un nou Projecte 
Orgànic Inspectorial (POI) que es concretarà al Projecte Educativo-Pastoral 
Inspectorial ( PEPSI), dos documents programàtics que haurien de ser el full de 
ruta per als propers anys a tota la nostra Inspectoria, a cadascuna de les cases i 
dels ambients”. 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 
 

  
Col·loquen la campana al monestir de les 

Avellanes 

 
TV3/ TN COMARQUES | 20 ‘abril, 2021  

A la Noguera, el projecte per fer tornar a sonar les campanes al monestir de les 
Avellanes ja és una realitat. Han calgut 12 anys per fer-ho possible.  

Avui, finalment, s'hi ha instal·lat l'última peça, una campana de 750 quilos que han 
beneït abans de pujar-la al campanar. 

VES AL VÍDEO  

 

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-casa-de-les-franciscanes-de-la-garriga-ja-acull-48-refugiats-ducraina/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/colloquen-una-nova-campana-al-monestir-de-les-avellanes/video/6154815/
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Vedruna Balaguer organitza una cursa 
solidària per construir pous d’aigua potable 

a l’Àfrica 

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

Es farà el diumenge 24 d’abril i també hi haurà una matinal d’activitats que es 
combinarà amb una cursa de 10 kilòmetres fins a les Franqueses i una caminada 
de 6,5 kilòmetres. 

L’Escola Vedruna Balaguer ha organitzat una cursa solidària que es farà el 
diumenge 24 d’abril i que també inclou una caminada popular. L’objectiu de la 
cursa és promoure la solidaritat (part de la recaptació es destinarà a un projecte 
d’Intermón Oxfam per fer pous a l’Àfrica i a la Fundació Vicens Ferrer) alhora que 
promoure els hàbits saludables i la interacció entre l’escola i la família. 

Mercè Viola, directora de l’escola, va explicar que aquesta activitat ja estava 
prevista per l’abril del 2020 però es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. 
Ara es reprèn la idea i es farà el 24 d’abril. La cursa és de 10 kilòmetres i anirà des 
de l’escola al monestir de les Franqueses per tornar a acabar al col·legi mentre que 
la caminada és de 6,5 quilòmetres. 
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La recaptació anirà destinada a dos projectes solidaris. El primer és una aportació 
de 1.500 euros per un equip que participarà a la cursa de 150 kilòmetres que 
Intermón Oxfam organitza a Sant Feliu de Guíxols. Cada equip que hi participa ha 
d’aportar 1.500 euros que van destinats a la construcció de pous d’aigua potable a 
l’Àfrica. Els diners que es recaptin a Balaguer aniran destinats a la inscripció a 
aquesta cursa. 

D’altra banda, també es col·laborarà al projecte Bicicletes amb cor de la Fundació 
Vicens Ferrer. Atès que el col·legi, com tots els centres Vedruna, té apadrinat un 
nen a l’Índia, la direcció del centre també aportarà part de la recaptació a aquesta 
iniciativa que té per objectiu que els alumnes de l’Índia puguin tenir bicicletes per 
anar a l’escola. 

Tots els participants de la cursa i la caminada rebran una bossa amb una sèrie de 
productes mentre que en paral·lel també hi haurà una matinal d’activitats al pati de 
l’escola a partir de dos quarts de deu del matí. Les inscripcions per participar a 
l’activitat es poden fer a la recepció de l’Escola Vedruna o a l’enllaç que hi ha a 
l’Instagram del centre. La cursa, que compta amb la col·laboració de LA MAÑANA, 
s’ha organitzat amb l’aportació de 45 patrocinadors que han fet des de donacions 
econòmiques fins a premis per sortejos o productes pels habituallaments. 
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🗓🗓 PROPERS ACTES URC 
 
CONNECTA’T AL RECÉS DE PASQUA AMB 
LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

 
URC | Abril 2022  

La Unió de Religiosos de Catalunya anuncia que el pròxim 30 d’abril organitza 
el recés de Pasqua ‘LES APARICIONS I LES DESAPARICIONS DE JESÚS 
RESSUSCITAT. El camí de la Pasqua a la Pentecosta il·lustrat per pintures de 
clàssics”. El ponent encarregat de conduir la sessió serà el germà marista Lluís 
Serra. Es farà per vídeoconferència, a través de Zoom, de 10:30 a 13 h.  

Informació sobre el recés… 

Aquest recés tanca la trilogia que s’ha presentat aquest curs. Després d’«Advents 
inesperats» (primer trimestre) i de «Jesús: paraula i silenci» (segon trimestre), ens 
endinsem ara en «Les aparicions i desaparicions de Jesús Ressuscitat» (tercer 
trimestre). Segons els textos bíblics, Jesús s’apareix i desapareix a una sèrie de 
personatges molt significatius.  
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Per què? Com? Pintors clàssics han representant aquests fets en quadres de gran 
bellesa. Es tracta de contemplar les actuacions de Jesús i d’aprofundir-ne la seva 
dinàmica, que prepara la vinguda de l’Esperit al dia de la Pentecosta. 

Dues orientacions existencials: (a) com aquestes aparicions i desaparicions de 
Jesús il·luminen la meva vida i m’esperonen a viure-la en plenitud i sentit, i (b) com 
la comunitat cristiana arriba a comprendre que «L’Església té nom de sínode», 
segons expressió de S. Joan Crisòstom. 

Formulari d’inscripció 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVksW5xMNB5E_3cVoAFQzgafnw-Guc54CH2z7cojNkLiN-3w/viewform
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 

“ACOLLIR AMB ESPERANÇA EL 
FUTUR DE LA VIDA 

CONSAGRADA” 

Té sentit pensar en el futur de la VR quan 
la realitat present se’ns menja i requereix 
tants d’esforços? No serà una pretensió 
massa agosarada projectar el futur quan 
minven les forces i no coneixem el futur? 

Ja som grans i molts estem jugant els 
últims minuts del partit de futbol de la 

nostra vida, però la il·lusió i l’esperança no 
moren en el nostre cor... 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

Aplicar al formulari d’Inscripció.Indicar  
nom i cognoms de la persona o persones 

participants i la institució a la que 
pertanyen. 

INSCRIPCIÓ AQUÍ 

 PAS 2  

Pagament 10 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 
Caixa” IBAN: 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 MB 

 

 
 

EDUARD PINI 

ESCOLAPI 

 

Data: Dissabte 14 de maig 
2022 

Hora: 10 -13.00 h 

Lloc: Col·legi Sta. Dorotea. 
Salesianes de Sarrià. (Pg. Sant 

Joan Bosco 24. 08017-
Barcelona) 

 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjl5TWRoP40dUG90U9-z-e2IBpmu7lduFLxA20V8O068oG4g/viewform
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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) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

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

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

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

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

2. Confirmació de la plaça. 

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

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

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

ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

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

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que 
coordina les inscripcions. 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ INICIAL 

 

JUNY 2022 

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

13 dl-Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

FORMACIÓ PERMAENT 

 

ABRIL 2022 

30 ds-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 FORMACIÓ  

URC-CEVRE (2021-22) 
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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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