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GRÀCIES, MARE! 
CAROLINA BENAVENT | Puresa de Maria 

Estimada Mare, 

Quantes vegades ens hem dirigit cap a tu! 
Cantant, al prec del rosari, a la pregària 
silenciosa o al crit d'una petició. 

La teva presència ha estat present a la nostra 
Congregació des dels seus inicis, en nom d'un 
col·legi “La Pureza”; la devoció del poble 
mallorquí a la seva patrona, la Mare de Déu de 
Lluc; la pietat familiar d'Alberta Giménez, la 
nostra Mare i Fundadora; en els seus escrits 
literaris i espirituals; en el nom de la nostra 
Institució i de molts dels nostres col·legis “Puresa 
de Maria”. 

Al llarg del temps, aquesta devoció i afecte cap a 
tu, ha anat creixent i ens ha anat unint com a 
família, com a cos. 

Avui segueixes sent present a cada nen, jove, 
persona que està vinculada amb nosaltres. Et 
sentim propera, maternal, fraternal, humana 
perquè ets Mare, intercessora sempre, 
acompanyant-nos. 

Gràcies perquè ets a cada mare que vol el millor 
per a la seva família, en aquelles àvies que 
supleixen amb molt d'afecte i alegria el temps 
que els seus pares potser no els poden donar. 

Gràcies perquè ets en aquest mestre que fa allò 
impossible perquè el seu alumne amb alguna 
dificultat pugui aprendre. 

Gràcies perquè ets en aquest nen i en aquest 
jove que vol créixer i de vegades no encerta com 
o està mancat d'allò més important. 

Gràcies per la teva presència en les Germanes, 
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en les més grans per la seva “saviesa i fidelitat 
en allò petit”, a les malaltes perquè ets “salut i 
alleujament”, a les joves per la seva “decisió i 
valentia”. A totes perquè ens vols i ens crides a 
viure la filiació i la fraternitat. “Verge piadosa, 
sigueu la meva Mare per tota l'eternitat”. (Pens. 
306, M. Alberta). 

Gràcies per ser inspiradora del nostre carisma, 
com a do de l'Esperit a l'Església a través de 
l'experiència d'Alberta Giménez que va acollir 
amb confiança i humilitat la voluntat de Déu 
mitjançant la missió d'educar. 

Gràcies Mare perquè cada dia ens ensenyes a 
ser deixebles del teu Fill Jesús, sent portadores 
del seu Evangeli i testimonis de la seva 
Resurrecció on sembla que no brolla la vida. 

“Que la nostra Puríssima Mare sigui l'imant dels 
nostres cors”. (Pens. 314, M. Alberta) 

 
(Fotografia: Col·legi Puresa de Maria) 
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LA XXVIII ASSEMBLEA GENERAL DE LA 
CONFER ES RETRANSMETRÀ PER YOUTUBE 

 

CONFER   

Els dies 24, 25 i 26 de maig té lloc 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 serà 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 «La Sinodalitat». Creiem que, com a 
Superiors Majors, tenim una paraula important de dir i d’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 sinodalitat, 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 iniciat 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 amb 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 a la passada Assemblea i que, ara, 
presentarem d’una manera molt més concreta. Això ens permet albirar les Línies 
estratègiques (que aprovarà l’Assemblea) per al treball de tota la CONFER durant 
el pròxim curs. 

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 clicant en el següent enllaç 

Excepte el treball que es realitzarà la tarda del 25 de maig i la trobada del dijous 26 
fins a les 11.30 hores, la resta serà retransmès a través del nostre canal de 
Youtube. A continuació teniu els enllaços: 

24 de maig – https://youtu.be/_nzb-8aj4jg 

25 de maig – https://youtu.be/ue3lpxwcwwu 

26 de maig – https://youtu.be/juguwsdysnm 

 

Es prega als mitjans de comunicació que vulguin acudir que s’acreditin en el 
següent correu electrònic: comunicacion@confer.es 

 

 

 

 

https://www.confer.es/830/activos/texto/10003-programa_ag22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_NzB-8aJ4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=uE3LpxWCWWU
https://www.youtube.com/watch?v=JuGuWSDYsnM
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LA VIDA CONSAGRADA  DE TARRAGONA 
CELEBREN LA SEVA TROBADA PASQUAL 

 

ARQUEBISBST TARRAGONA | 23 de maig, 2022   

“Em sento encara al peu d’una muntanya que comencem a pujar” 

Aquest diumenge dia 22 de maig la comunitat de les Carmelites Tereses de Sant 
Josep de Reus va acollir la trobada pasqual dels germans i germanes de vida 
consagrada de l’arxidiòcesi de Tarragona. 

La celebració va començar amb una pregària a la capella de la comunitat. Els 
religiosos i religioses van pregar amb una icona de la Mare de Déu i Jesús en la 
qual Maria porta un cabdell a la mà com a símbol que teixeix la vida de l’Església. 
En aquest sentit, es va recordar que, des dels diferents carismes de cadascuna de 
les congregacions religioses, els membres de la vida consagrada també són cridats 
a teixir una nova Església, especialment ara que se’ns convida a caminar en 
sinodalitat, fent camí amb els nostres germans. 

Durant la pregària es va donar gràcies al Senyor per a poder continuar sent 
portadors de la llum del Crist Ressuscitat a un món ferit i malmès per tantes 
situacions de desconsol. 

La trobada va finalitzar amb un piscolabis per a poder compartir una estona de 
germanor entre els participants. 
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PAU VIDAL, SJ: “SI NO HI HA SILENCI, NO HI 
HA POSSIBILITAT DE SUBJECTIVITAT”  

  

BISBAT GIRONA | 23 de maig, 2022 

El passat dijous tingué lloc la quarta i darrera conferència al Centre Pare Claret de 
Girona sota el títol “Sant Ignasi de Loiola i l’espiritualitat avui”, impartida pel jesuïta 
Pau Vidal, coordinador de l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat (EIDES). Vidal resumí 
de manera sintètica i molt entenedora la vida dels fundadors del Jesuïtes. Una 
vintena de persones van poder compartir l’experiència personal sobre la pròpia 
espiritualitat. Per acabar la intervenció, apuntà quatre pilars per cultivar la dimensió 
d’interioritat: 

1. La capacitat de sorpresa i meravellar-se davant vida, capacitat íntimament 
relacionada amb l’agraïment 

2. La necessitat de silenci. Si no hi ha silenci, no hi ha possibilitat de subjectivitat, 
d’experiència personal 

3. No pot ser un jo autocentrat. La espiritualitat sana és la que ens ajuda a sortir, 
és a dir, a caminar del jo al nosaltres. En aquest sentit, recalcà la importància de 
la experiència de la comunitat. En el context actual especialment individualista, 
és més necessari que mai viure i construir comunitat 

4. Reconciliació. Una vida reconciliada amb un mateix, amb als altres i amb la 
transcendència. 
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«ESCOLTAR I CAMINAR JUNTS», LEMA DE LA 
SETMANA LAUDATO SI’ (22 AL 29 DE MAIG)  

 

BISBAT GIRONA | 19 de maig, 2022 

Del 22 al 29 de maig, l’Església convida les comunitats catòliques d’arreu del món 
a participar en la Setmana Laudato Si’ 2022, una iniciativa patrocinada pel 
Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral del Vaticà que marcarà 
el setè aniversari de l’encíclica del papa Francesc sobre la cura de la creació. 
L’objectiu d’aquesta setmana és celebrar els progressos que ja s’estan aconseguint 
en el camí de la conversió ecològica integral i intensificar els esforços en la cura de 
la casa comuna. 

Sota el lema «Escoltar i caminar junts», l’esdeveniment es guiarà a partir de la cita 
de la Laudato Si’ “Unir la família humana per protegir la nostra casa comuna” (LS, 
13).  

A banda de les activitats que es puguin organitzar a nivell local, cadascun 
d’aquests vuit dies comptarà amb un acte destacat d’abast mundial en el qual es 
posaran de relleu els ensenyaments de l’Església sobre biodiversitat, resposta al 
clam dels pobres, desinversió, educació i ecoespiritualitat. 

Trobareu més informació a la pàgina oficial www.laudatosiweek.org 
i a la pàgina de la Xarxa Laudato si’:  

https://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/setmana-laudato-si-2022/ . 

http://www.laudatosiweek.org/
https://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/setmana-laudato-si-2022/
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UN MÀSTER OFEREIX UNA EXPERIÈNCIA 
D’IMMERSIÓ EN UN MONESTIR DE 
BARCELONA 

 

ESGLÉSIA BCN | 19 de maig, 2022 

L’Institut de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer  ofereix un any més 
el Màster en Autoconeixement, transformació emocional i cosmovisió espiritual. La 
Fundació ha obert el període d’inscripció per aquesta formació que es pot cursar 
com a curs acadèmic, o bé, pel simple fet de viure l’experiència en un monestir. A 
diferència de la priemera edició, en la qual l’experiència al Monestir suposava la 
meitat del programa lectiu,  en aquesta segona tot el programa formatiu es farà 
des del monestir. Seran en total deu caps de setmana (d’octubre a juny) en els 
quals l’alumne del màster viurà, de divendres tarda a diumenge tarda, en un 
monestir cristià de Barcelona, Sant Pere de les Puel.les, al carrer Anglí. 

Programa lectiu 

El bloc temàtic que comprèn aquest màster consta de formació acadèmica, 
introducció a l’espiritualitat, aproximació al món emocional, tan conscient com 
inconscient, introducció al silenci, a la meditació, introducció a les cultures bíbliques 
i als significats dels textos, estada amb la natura, un acompanyament personalitzat 
per cadascú. Però, sobretot, la convivència amb una comunitat monàstica de dones 
obertes. 

https://www.fvb.cat/
https://www.fvb.cat/docencia-2/matec-cat/
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El treball personal està en el centre de tot: a través del coneixement de les pròpies 
emocions, fins i tot dels moviments més inconscients que a vegades et porten cap 
allà on tu no vols. 

Doble objectiu: formatiu i personal 

Els objectius del curs, entre d’altres, són: prendre consciència d’un mateix, de la 
pròpia situació i evolució personal, accedir al propi món emocional,  conscient i 
inconscient, i conèixer les motivacions que orienten les actuacions de la vida. En 
aquest sentit aprofundeix en els patrons de les relacions i ajuda a crear una 
dinàmica de transformació emocional interna, aixó com a unificar la vida aportant-li 
un eix vertebrador, entenent que el procés espiritual concomitant al procés 
particular d’evolució emocional. 

Com a resultat, motiva a millorar la relació amb els altres, generant vincles de 
qualitat humana; desvetllar una mirada de la realitat i d’un mateix autèntica, 
integrada i conscient; ajudar a comprendre i integrar la dimensió mistèrica i de 
transcendència en la vida quotidiana, ajudant a desenvolupar una espiritualitat 
integradora de tots els elements de la vida. 

Professorat 

Alguns dels professors són: Josep Baqué, Gaspar Mora, Xavier Melloni, Jorge 
Tizón, Núria Caúm, Terea Botey, Catalina Terrats, Frère John de Taizé, Roser 
Caminal, Conxa Adell, Maria Rosa Coca, Esperança Atarés, Francesc Grané, Mn. 
Ramon Batlle, Armando Pego, Pilar Mariné, Àlex Escarrà, Frère Émile de Taizé… 

Cal inscriure’s a les sessions informatives escrivint un mail a:  docencia@fvb.cat 

 

 

 

 

 

mailto:docencia@fvb.cat
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ENFORTIR EL MODEL D’ATENCIÓ INTEGRAL 
DE LA VULNERABILITAT MARCA EL PLA 
D’ACCIÓ DE SANT JOAN DE DÉU  

 

OH SANT JOAN DE DEU | 18 de maig, 2022 

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha aprovat les línies estratègiques de la 
Província d’Espanya per als pròxims quatre anys. Aquestes línies d’Acció per a 
l’Àrea d’Hospitalitat de l’Orde a Espanya han estat consensuades i aprovades pels 
Germans de Sant Joan de Déu en el primer Capítol de la Província de Sant Joan de 
Déu d’Espanya que s’ha celebrat a Guadarrama (Madrid), del 2 al 7 de maig. 
En aquest Capítol també ha estat escollit el govern provincial que s’encarregarà de 
posar en marxa, al costat de la resta d’òrgans de govern de la Institució, els plans 
d’acció i que tenen l’objectiu de preservar i potenciar la identitat i el compromís de 
l’Orde en l’atenció a les persones malaltes, pobres i necessitades, contribuint al 
benestar del conjunt de la societat, segons el model assistencial de Sant Joan de 
Déu. 

Aquest nou període que arrenca ho fa també consolidant el procés iniciat el passat 
16 de març de 2021, quan l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu va fer el pas 
definitiu cap a la Província única, integrant en una sola estructura de gestió els 
centres existents de tots els àmbits d’actuació de l’Orde a Espanya. 

Així ho ha assenyalat el Germà Superior Provincial, Amador Fernández, que ha 
subratllat que “el nou equip de govern treballarà perquè, en cada racó, en cada 
casa de la Institució interioritzem, integrem i potenciem aquesta nova realitat que 

https://sjd.es/capitulo-provincial-2022/
https://sjd.es/capitulo-provincial-2022/
https://sjd.es/quienes-somos/nuestro-gobierno/amador-fernandez-fernandez/
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implica que la nostra responsabilitat atenent els més vulnerables és, fins i tot si 
cap, major. El nostre treball davant els desafiaments als quals s’enfronta l’actual 
societat és tan necessari com sempre ho ha estat i estarem al seu costat. És la 
nostra manera d’entendre la nostra fe, la nostra manera de ser Església”. 
 

La Província d’Espanya està formada per 80 centres a través dels que l’Ordr va 
atendre l’any passat 1.900.000 persones, prova del seu compromís amb la 
societat, que ha de continuar i potenciar-se units, tal com assenyala el Germà 
Superior General, Jesús Etayo, quan parla d’aquest nou projecte: “entre tots els que 
formem part de la família de Sant Joan de Déu a Espanya hem arrencat un nou 
projecte tremendament il·lusionant, el somni de la Província d’Espanya. Ara toca 
continuar acostant l’espatlla per a consolidar-lo i perquè ens permeti complir la 
nostra missió que no és una altra que la de continuar fent el bé, ben fet com ens va 
ensenyar el nostre fundador, Joan de Déu. Avui, gairebé 500 anys després, és 
necessari recordar el seu esperit per a servir millor al nostre propòsit, cuidar i 
protegir als que més el necessiten”. 

Reforçar el model de gestió i organització de la institució és un altre dels eixos clau 
marcats en aquest Pla. Sant Joan de Déu és l’única institució en el món que, per la 
seva singularitat, integra en la seva cadena de valor assistencial totes les funcions i 
serveis essencials característics de l’economia social i del coneixement atenent per 
àmbits d’actuació a la persona i el seu entorn (hospital general, salut mental, 
discapacitat, final de vida, exclusió social, sinhogarismo o cooperació internacional 
entre altres). 

El director general, Juan José Afonso, ressalta que “les línies estratègiques 
aprovades per a la Província d’Espanya estan dirigides a mantenir i enfortir aquest 
nivell d’excel·lència al servei de les persones, i consoliden la nostra aposta per un 
model integral d’atenció a la vulnerabilitat que permetrà que els nostres centres, 
des de cada realitat, treballin d’una manera més coordinada des del punt de vista 
social i sanitari per a poder complir la nostra missió, que no és una altra que 
contribuir a crear una societat més justa i solidària”. 

Enfocats a avançar i reforçar l’estructura organitzativa 

Les línies estratègiques estableixen 9 objectius estructurats en tres eixos principals 
que concerneixen a la identitat i destinataris de la missió de l’Orde, la gestió i 
finançament, i el model organitzatiu, establint un marc que permet continuar 
treballant en l’eficiència, sostenibilitat i autonomia de la institució i dels centres. 

https://sjd.es/capitulo-provincial-2022/
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“Després de gairebé 500 anys de servei, la identitat de l’Orde continua vigent, i la 
seva activitat, necessària. El nostre objectiu és reforçar el compromís de l’Orde amb 
les persones que atenem en els diversos àmbits i centres, així com detectar i 
prioritzar una resposta àgil en qualsevol de les seves situacions, no sols a nivell 
assistencial, també a través del desenvolupament de l’àrea del Coneixement que, 
juntament amb la màxima cura dels nostres professionals, són eines 
imprescindibles per a millorar la salut de la població”, afirma Afonso. 

Els 80 centres que formen la xarxa nacional de l’Orde funcionen amb un model 
institucional, organitzatiu i assistencial en xarxa, però amb la màxima 
independència per a donar una resposta eficaç en el seu àmbit d’actuació i territori 
geogràfic. Tots actuen preservant la identitat i el model d’atenció de l’Orde, que 
assegura la pràctica assistència sota el millor coneixement científic disponible 
centrat en la persona i el seu context i atenent totes les seves dimensions. 
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ARMIN LUISTRO, NOU SUPERIOR GRAL. DE 
L’INSTITUT DELS GERMANS DE LES 
ESCOLES CRISTIANES DE LA SALLE 

LA SALLE | 18 de maig, 2022 

 El Germà Armin Luistro ha estat nomenat 
aquest 18 de maig a Roma com a nou 
Superior General de l’Institut dels Germans 
de les Escoles Cristianes.  

Es tracta del 28è successor de  sant Joan 
Baptista de La Salle, que rep l’honor de 
continuar amb la seva missió durant la 
celebració del 46è Capítol General de 
l’Institut. 
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TERESA M.ª VILANOVA, NOVA PRIORA 
FEDERAL EN LA FEDERACIÓN DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

DOMINIQUES | 16 de maig, 2022 

Diumenge passat, 15 de maig, 
després de la celebració de 
l’eucaristia implorant l’assistència de 
l’Esperit Sant sobre l’Assemblea 
Federal, es va procedir a l’elecció de 
la Priora Federal en la Federación de 
la Inmaculada Concepción. 

 Va sortir escollida sor Teresa M.ª 
Vilanova, actual priora de la 
comunitat de Santa Catalina de 
Paterna. 
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TROBADA DEL GRUP ANAIM  

 

Maria Dolors Bosch (ccv)| 16 de maig, 2022 

Era el 16 de maig la data fixada, des de feia mesos, per trobar-nos les germanes 
amb càrrecs de responsabilitats congregacionals que constituïm el grup Anawin. 
Aquest cop ens acollien les Religioses dels Sagrats Cors a Valldoreix, a la seva 
casa general en un marc preciós i una cordial i fraterna obertura. 
 
Fórem 12 persones, disposades a passar un matí distès, pasqual, tot compartint la 
fe i la vida. Per raons diverses, hem de lamentar que hi hagi algunes absències, la 
realitat de la vida s’imposa. Iniciem amb un temps pausat de pregària 
contemplativa, acollint la Paraula tot deixant-nos sadollar per l’amor del 
ressuscitat. 
 
La temàtica prevista per compartir fou el present de la nostra família religiosa i els 
camins de futur que estem perfilant. Amb franquesa i senzillesa cadascuna 
aportava la seva realitat, les crides que ens urgeixen i ens son un repte, així com les 
concrecions a les que anem arribant. Si plasméssim en un “wordle diagram” els 
temes més concorreguts, sobresortirien: reestructuració, sinodalitat, espiritualitat 
integral, intercongregacionalitat, interculturalitat, vulnerabilitat, immigració, 
dona, transformació, ecologia… L’escolta atenta i el diàleg obert va anar omplint el 
matí, que fou de molt interès, ric i dens. 
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Abans de compartir la taula afectuosament preparada, un grup internacional de 
juniores, que fan el curs preparant els vots perpetus, ens obsequià amb unes 
danses. A la sobretaula les cinc generals que participaren a Roma de l’Assemblea 
Plenària de la UISG 2022, ens compartiren amb molta vida la seva experiència pel 
que fa als continguts (“Abraçar la vulnerabilitat en el camí sinodal”), metodologia i 
organització. 
 
No ens acomiadàrem sense repassar la data de l’Assemblea General de la URC 
que serà el 23 de juny i posar dia i lloc per la nostra propera trobada amical que 
farem el dimarts 18 d’octubre a Barcelona. També ens comprometérem a convidar, 
cadascuna una altra germana representant d’una altra congregació, per a integrar-
se i participar a les trobades ANAWIN en les que busquem trobar-nos per conèixer 
la VR present a Catalunya, ajudar-nos mútuament, créixer en comunió, en inserció 
ara i aquí i avançar en intercongregacionalitat vers el futur. 
 
Amb el goig al cor i agraïment als llavis ens anem acomiadant. Ens hem donat un 
impuls: “Més lluny, hem d’anar més lluny…” 
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JORNADA DE FORMACIÓ “ACOLLIR AMB 
ESPERANÇA EL FUTUR DE LA VIDA 
CONSAGRADA”, AMB EDUARD PINI 

 

FORMACIÓ URC | 16 de maig, 2022 

 

Aquest dissabte, 14 de maig, el pare P. Eduard Pini, Provincial de l’Escola Pia va 
conduir la Jornada de Formació Permanent, “Acollir amb esperança el futur de la 
Vida Consagrada”.  Va ser unn col·loqui per a religiosos i religioses que va poder 
reflexionar i posar en comú diferents punts de vista.  

A partir d’una imatge molt didàctica, “Història d’una poma”, de referències a la 
mitologia grega, i de recordar-nos les bases bíbliques de l’esperança cristiana,  
Eduard Pini va encetar una reflexió-diàleg interessant i substanciosa sobre el futur 
de la Vida Consagrada.  

Durant la sessió, van sorgir interrogants i preguntes. Algunes proposades pel 
mateix conferenciant i altres que es deixaren sentir de manera espontània d’entre 
el públic. Hi havia un denominador comú: la preocupació actual per la fecunditat 
vocacional en la situació actual que ens toca viure.  

Tal com es va exposar, lluny de ser pessimistes i conformistes cal creure en el 
futur que està en mans de Déu, cuidar la llavor que portem en el nostre interior, 
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viure la nostra vida amb confiança i alegria sabent que Déu sap el que fa i no posar 
obstacles a la vida que neix encara que potser ens costi reconèixer-la. Som petites 
llavors en mans de Déu. No ens hem de cansar de pregar al Déu dels sembrats. 
Ens toca aprendre a mirar més enllà. Obrir els nostres ulls a l’horitzó del món i intuir 
les crides. Sortir amb un cor joiós i esperançat sabent que portem un tresor en 
gerres de terrissa. 
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LA COMUNITAT DE SANT BENET DE 
MONTSERRAT CELEBRA EL 70È ANIVERSARI 
DE LA SEVA FUNDACIÓ 

 

ABADIA MONTSERRAT | 13 de maig, 2022 

El dia 13 de maig de 1952 dues comunitats benedictines es van unir per donar 
origen a una nova comunitat: la de Sant Benet de Montserrat. Aquell dia, es 
trobaren al monestir de Santa Cecília de Montserrat les monges provinents del 
monestir de Sant Anton i Santa Clara, fundat el segle XIII a Barcelona, i les del 
monestir de Sant Benet de Mataró que hi residien des del 1939 temporalment, 
l’origen del qual es remunta al segle XIX. Totes dues comunitats havien perdut els 
seus monestirs durant de la Guerra Civil Espanyola i van acceptar de cor la 
proposta d’unir-se i instal·lar-se a la muntanya de Montserrat. 

Per celebrar l’aniversari, la mateixa data del 13 de maig, però 70 anys més tard, la 
comunitat de Sant Benet de Montserrat ha pujat de nou al monestir de Santa 
Cecília per celebrar una Eucaristia en acció de gràcies pels 70 anys d’història. 
L’Eucaristia ha estat presidida pel pare Manel Gasch, abat del monestir de Santa 
Maria de Montserrat, i concelebrada per l’abat del monestir de Poblet i pel prior del 
monestir de Solius. 

A més de la comunitat de Sant Benet, amb la seva abadessa Maria del Mar Albajar, 
hi han assistit l’abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i la 
de Vallbona de les Monges, així com la priora del monestir de Sant Daniel de 
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Girona. A més també han acompanyat la comunitat la presidenta i la primera 
consellera de la Congregació Benedictina Europea de la Resurrecció, a la qual 
pertany el monestir de sant Benet de Montserrat. 

Després de la missa a Santa Cecília, la trobada ha continuat al monestir de Sant 
Benet de Montserrat amb una arrossada, on també s’hi han afegit els monjos del 
monestir de Santa Maria de Montserrat. En total, a la festa s’hi han aplegat més 
d’una cinquantena de monjos i monges. 

Actualment, encara hi ha tres monges que van viure en primera persona el dia de la 
unió, són la gna. Assumpta Bardolet, la gna. Maria Mercè Coll i la gna. Maria Tecla 
Carricondo. Totes elles van poder participar de la festa juntament amb la 
comunitat. 
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CLARETIANS DE CATALUNYA ES TROBEN A 
VIC PER DIALOGAR SOBRE LA PROVÍNCIA 

 
CLARETIANS | 13 de maig, 2022 

Aquest dissabte 7 de maig va tenir lloc la trobada dels Claretians de Catalunya a la 
Casa d’Espiritualitat Claret de Vic, convocada pel govern provincial de Sant Pau. 
Comptà amb una nodrida participació provinent de les diverses comunitats de la 
regió. Va començar amb una pregària mariana dirigida pel delegat dels Claretians 
de Catalunya, Màxim Muñoz. 

Tot seguit, el provincial dels missioners claretians de Sant Pau, Ricard Costa-
Jussà, va fer una llarga informació sobre diversos aspectes de la vida de la 
Província de Sant Pau, que es prepara per al seu primer capítol provincial: el procés 
d’adaptació a la nova realitat provincial, els estudiants que tenim en la fase de 
formació inicial i els que estan fent especialitzacions o la preparació del primer 
capítol provincial que se celebrarà durant la primera setmana d’agost. 

A continuació, cada superior local va anar informant sobre la situació de la seva 
comunitat: persones i activitats. 

Després d’un descans, venir el torn d’intervencions dels altres membres el govern 
provincial. El prefecte d’apostolat, Raymundo Adormeo, va informar sobre les 
diverses activitats que s’han anat realitzant en els diversos sectors de l’activitat 
missionera: els col·legis, les parròquies, la pastoral juvenil-vocacional, entre 
d’altres. 
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Seguidament l’ecònom provincial, Rafael Gómez, explicà la situació econòmica de 
la Província i les orientacions que han de guiar la gestió dels béns perquè la vida i 
activitats claretianes siguin sostenibles. 

Després d’un diàleg obert, el prefecte provincial d’Espiritualitat, Renato Caprioli, 
que va seguir la trobada telemàticament, va dir unes paraules de salutació. 

Tot seguit es passà a la celebració de l’eucaristia, presidida per Costa-Jussà. 
Després de la seva homilia, van adreçar unes emotives paraules Antoni 
Costa i Josep Roca, que enguany celebren el 50 aniversari d’ordenació i de 
professió respectivament. 

A continuació, tingué lloc el dinar, viscut en un bon ambient de fraternitat. Al final 
de l’àpat s’entregà un petit obsequi als qui celebren durant aquest any 2022 els 
seus aniversaris. A més dels ja esmentats, també se’ls ha fet arribat a dos que no 
van poder participar a la trobada: Francesc Casañas i Antoni Daufí, que celebren 
els 75 anys de professió. 

Amb aquest regust fratern i festiu s’acabà la trobada, molt esperada després de 
tant de temps sense poder-la fer. 
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LA GERMANA NADIA COPPA ÉS LA NOVA 
PRESIDENTA DE LA UISG 

 

VATICAN NEWS | 12 de maig, 2022 

Van ser escollides a Roma els passats 9 i 10 de maig, la nova Presidenta de la 
UISG, la Unió Internacional de Superiores Generals, i les superiores membres del 
Consell Directiu, que romandran en el càrrec fins al 2025. Els nomenaments es van 
produir pocs dies després de la XXII Assemblea Plenària, en la que totes les 
religioses van renovar el seu compromís de “viure la vulnerabilitat sinodal com a 
líders”. 

“Per a mi és una gran alegria acceptar aquesta crida. Estic molt agraïda pel camí 
que, com a Superiores, hem fet juntes durant aquests anys. I és en la petjada dels 
passos ja donats que continuarem caminant juntes com a dones consagrades, per 
a ser, a l’Església, signe d’esperança i de vida compartida”. 

Aquestes van ser les paraules de sor Nadia Coppa, Superiora General de les 
Adoratrius de la Sang de Crist des de 2017, acabada d’elegir presidenta de la 
UISG, durant la reunió de les 52 delegades de les 36 Constel·lacions de 
l’organització catòlica, celebrada a Roma els dies 9 i 10 de maig. La germana Mary 
Teresa Barron, de les Religioses de Nostra Senyora dels Apòstols, va ser elegida 
vicepresidenta. 
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XXII Assemblea Plenària de la UISG 

“La nostra missió – va dir la germana Coppa – és fer de la vulnerabilitat una 
oportunitat per a abraçar la humanitat ferida, per a acollir-nos i caminar juntes: això 
és el que l’Església ens demana i el que el món vol veure de nosaltres les 
religioses”. 

Abraçar la vulnerabilitat en el camí sinodal 

Els càrrecs es van adjudicar pocs dies després de la XXII Assemblea Plenària de la 
UISG, celebrada del 2 al 6 de maig, sobre el tema “Abraçar la vulnerabilitat en el 
camí sinodal”. Prop de 700 Superiores Generals de més de 70 països van assistir a 
la reunió: unes 520 de manera presencial i la resta online. Durant els treballs es van 
abordar en profunditat temes i reptes actuals, presentats per més de 10 ponents i 
grups de treball presencials i online. Totes les germanes, el divendres 6 de maig, 
van renovar el seu compromís de viure la vulnerabilitat sinodal a través del seu 
servei com a superiores, en la seva comunitat al costat del poble de Déu.  

Missatge final 

En el missatge final de la Plenària, la presidenta sortint de la UISG, la germana 
Jolanda Kafka, parlant d’aquesta experiència, la va descriure com un “caminar 
bastint ponts amb les persones, especialment amb els més necessitats” i “una 
crida a estar més prop dels que ens necessiten i ens esperen”. Sor Jolanda va dir 
estar agraïda pel que s’havia fet i per aquest sentit de comunió que es va percebre 
entre les participants. 

També la germana Franca Zonta, vicepresidenta, va expressar la seva gratitud en 
el missatge, destacant l’alegria d’estar reunides després de dos anys en què només 
va ser possible donar suport a distància gràcies a les tecnologies. “Va ser una gran 
alegria trobar-nos de nou”, va declarar la religiosa. “Quan prenem la decisió, no va 
ser senzilla però, pensem que, ja sigui de manera presencial online, teníem 
necessitat de trobar-nos. Haver estat aquí és com dir: ho aconseguim. És bonic 
haver-nos retrobat”. 
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PEDRO TRAMONTIN NOU SUPERIOR 
GENERAL DE L’ORDE DELS MINISTRES DELS 
MALALTS (CAMILS) 

 

CAMILS | 12 de maig, 2022 

El 59è Capítol General de l’Orde de Ministres dels Malalts va escollir a la tarda del 
dimecres 11 de maig, al 61è Superior General: el Pare Pedro Tramontin, delegat de 
la Delegació Camiliana als Estats Units. L’elecció es va realitzar en primera votació i 
per àmplia majoria, signe de la unitat dels capitulars cridats a elegir la nova direcció 
de l’Orde. 

P. Pedro, Va néixer el 3 de juliol de 1967 en Salto Veloso – SC. Va fer la seva 
professió solemne al 1992 i va ser ordenat sacerdot el 28 de setembre de 1996. 
Va estudiar en la Universitat Gregoriana, obtenint la llicenciatura en Teologia i un 
mestratge en Espiritualitat. 

De 1997 a 2007 va ser mestre de novicis a São Paulo, Brasil. En 2008 va ocupar el 
càrrec d’animador vocacional de la Província Camiliana del Brasil. En 2009 va ser 
transferit a Milwaukee (WI) USA i és delegat des de 2013. Immediatament després 
de l’elecció, el P. Tramontin va dirigir aquestes paraules als capitulars: 

“Gràcies per la confiança que han dipositat en mi. Parafrasejant a una persona més 
important que jo, jo també us demano: “Reseu per mi!”. Es farà la voluntat de Déu. 
Quan em vaig adonar que podia passar que jo fos escollit Superior General, el meu 
cor va començar a bategar acceleradament. L’únic consol que vaig trobar van ser 
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les paraules que el Crucifix li va dir al nostre Fundador sant Camil: “Pusil·lànime, no 
tinguis por: aquesta és la meva obra, no la teva!”. 

Sóc conscient de les dificultats i desafiaments que tenim, però també sóc conscient 
de les nostres oportunitats. En aquests anys que passarem junts podem fer molt. 
Agraeixo a la Consulta sortint que ens va acompanyar en aquest Capítol amb tanta 
força d’esperit, el servei que han prestat. Em vaig consagrar fa molts anys i el meu 
objectiu sempre ha estat servir als més necessitats. Sóc un humil servidor. Tracto 
de ser humil, com em van ensenyar els meus pares. El meu objectiu és sempre 
donar el millor de mi en les coses que faig, tinc el costum de ser una mica 
perfeccionista. Voldria agrair al definitori que ha fet una gran feina aquests dies. 
Tractaré d’entendre el que Déu vol dir-me, que cosa Ell vol de mi. 

Estic molt agraït de servir a l’Orde i del gran suport que he sentit i sento de la 
vostra part. Sento l’alegria d’estar junts. Hi ha una cosa especial en tot això. Tinc 
una frase que sempre porto amb mi i que m’agradaria compartir amb vosaltres. “Si 
vols anar ràpid ves sol, si vols arribar lluny ves acompanyat”. Aquesta és la meva 
invitació per a cadascun de vosaltres. Anem plegats, el viatge serà molt més bell, 
anar plegats ens farà arribar més lluny. 

Demano a Déu saviesa per a guiar a l’Orde amb tota humilitat perquè puguem fer 
la voluntat de Déu i demano al nostre fundador sant Camil que ens acompanyi i 
que la benedicció de Maria ens acompanyi a tots. Gràcies de nou a tots per la 
vostra confiança”. 

 

 

 

 

 

 

 



26 de maig, 2022 
HOREB 

577 
 

 

28 

 

📰📰 RECULL DE PREMSA 

 

 
LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS: LA VIDA 
RELIGIOSA NO ÉS “UNA REALITAT AÏLLADA 
O MARGINADA DE L’ESGLÉSIA” 

 

COPE · Sara de la Torre | 24 de maig, 2022 

 El bisbe de Lleó i president de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada ha 
inaugurat l’Assemblea general de CONFER que se celebra a Madrid del 24 al 26 de 
maig. “Que els corrents de sinodalitat siguin d’aigua viva i no elèctrica, remant en la 
mateixa missió de l’Església”, no com “una realitat aïllada o marginada de 
l’Església, sinó en el cor d’aquesta”. Amb aquesta clau, després de l’obertura de 
l’Assemblea General de la CONFER aquest 24 de maig, el bisbe de Lleó i president 
de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras CMF, 
ha inaugurat la reunió dels religiosos espanyols. 

En una “estructura sinodal” com és aquesta Assemblea, ha convidat a tots els 
superiors majors a repassar la història dels documents de l’Església, “on se’ns parla 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/luis-angel-las-heras-vida-religiosa-una-realidad-aislada-marginada-iglesia-20220524_2101689
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/los-religiosos-profundizaran-proxima-asamblea-sobre-camino-sinodal-somos-iglesia-caminando-juntos-20220423_2042342
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de la cooperació entre tots”. Tots ells són “paraules d’or per a la comunió i la 
sinodalitat, per a la cooperació en l’apostolat en la societat que ens envolta”. 

Evangelització i missió 

Durant la seva al·locució, el bisbe de Lleó ha advertit que els objectius “passen per 
renovar les diverses eines pastorals”. Totes elles, ha explicat, ens remeten 
sempre al retor de “posar la mirada ens remeten sempre a la mirada en la missió 
i evangelització”. Una perspectiva “que pretén crear relacions mútues”. 

El prelat ha recordat els verbs que el papa Francesc va destacar a la seva homilia 
d’obertura del Sínode: Abordant el primer verb, el Pontífex va subratllar que “estem 
cridats a ser experts en l’art de la trobada. No a organitzar esdeveniments o a fer 
una reflexió teòrica dels problemes, sinó, abans de res, a prendre’ns temps per a 
estar amb el Senyor i afavorir la trobada entre nosaltres”. Mentre ens refugiem 
en formalismes i màscares, va indicar, “que la trobada ens canvia i amb freqüència 
ens suggereix nous camins que no pensàvem recórrer”. 

  

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 
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“TOT EL QUE HE FET HO HE VINCULAT A 
MONTSERRAT” 

 

PUNT AVUI (Mireia Rourera) | 24 de maig, 2022 

“Per damunt de tot soc monjo de Montserrat”, diu Manuel Nin, a qui fa sis anys el 
papa Francesc va nomenar exarca (per tant, bisbe) dels catòlics grecs de ritus 
bizantí. “Montserrat és l’eix de la meva vida, soc qui soc perquè soc monjo de 
Montserrat”, explica des del monestir benedictí, on ha vingut a estar-s’hi uns dies. 
“Una cosa que haig d’agrair molt als meus germans i als abats que he tingut, 
Cassià, Sebastià, Josep Maria i ara l’abat Manel, és que sempre m’han fet sentir a 
casa malgrat ser lluny físicament. I, de fet, torno sempre que puc: als estius, per 
exemple. Ja fa molts anys que la meva vida transcorre fora, primer a Roma, ara a 
Grècia, però sé que casa meva és aquí i tot el que he fet ho he intentat vincular 
sempre a Montserrat.” 

Quan va marxar vostè de Montserrat per primera vegada? 

Jo vaig entrar al monestir el 1975 i el 1984, després dels estudis a Montserrat, el 
pare abat Cassià Maria Just em va enviar a Roma a estudiar patrologia, els pares de 
l’Església. Vaig fer la llicència i després el doctorat i acabat el doctorat em van 
demanar que em quedés a fer de professor. Mentre vaig fer la tesi venia molt 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2143776-tot-el-que-he-fet-ho-he-vinculat-a-montserrat.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
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sovint a Catalunya; de fet, m’estava mig any a Montserrat i mig any a Roma, però 
es pot dir que des del 1984 que soc fora. El 1992 vaig acabar la tesi i l’any següent 
ja vaig començar a fer de professor a Sant Anselm i en dues universitats més. A 
Roma hi vaig estar 20 anys de rector del Col·legi Grec. 

Vostè és un dels més experts del món en esglésies d’Orient. Com hi va entrar en 
contacte? 

El primer any de noviciat, aquí a Montserrat, ja m’hi va introduir el pare Cebrià 
Piferrer. Vaig començar a estudiar llatí i grec, després vindrien altres llengües 
antigues… Una cosa porta a l’altra. 

Com és la seva diòcesi d’Atenes? 

És una diòcesi molt particular. La catedral és a Atenes però el territori de la diòcesi 
és tot Grècia, tot i que només tenim dues parròquies: una a Atenes, que és la 
catedral, i una altra a 500 quilòmetres al nord, tocant a Tessalònica, que fa frontera 
amb Bulgària. Actualment tenim nou preveres, molts més que quan vaig arribar-hi, 
el 2016, que n’hi havia cinc i el més jove tenia 78 anys. Imagineu quin panorama. 
Tots aquests anys he intentat demanar ajuda a altres esglésies orientals catòliques 
d’Europa amb capellans formats, perquè nosaltres de seminaristes no en tenim. I 
fidels?, grecs orientals catòlics? Doncs vora uns 3.500. 

Hi ha diàleg interreligiós amb l’Església ortodoxa? 

A Grècia hi ha un 98% de cristians ortodoxos i un 1,5% que som catòlics (de ritus 
llatí, de ritus oriental i la nostra, de ritus bizantí). El diàleg amb els ortodoxos haig 
de reconèixer que és molt difícil perquè als seus ulls “hem traït la tradició més 
oriental bizantina”. L’únic diàleg possible ara mateix és a través de la caritat: 
Càritas i una fundació que tenim per a nens autistes. En canvi, la gent es barreja i hi 
ha molts matrimonis mixtos. Què passa? Doncs que entre la majoria dels nostres 
fidels que fan matrimonis mixtos el problema és que els fills són batejats 
ortodoxos, per tant, nosaltres perdem fidels. Una altra cosa és que el matrimoni 
ortodox té també validesa civil i el matrimoni pel nostre ritus catòlic bizantí, no. 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2143776-tot-el-que-he-fet-ho-he-vinculat-a-montserrat.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
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HOMENATGE ALS BENEDICTINS DE SANT 
LLORENÇ DEL MONT AQUEST DIUMENGE 

 

NACIÓ GIRONA | 19 de maig, 2022 

S’emmarca en els actes de celebració dels 1.100 anys del monestir on els monjos 
van bastir fa set segles el santuari de la Mare de Déu del Mont, que recorda el 
monument de Duaita Prats des de 2011. Aquest diumenge, 22 de maig, a partir 
del migdia (12:00 h) tindrà lloc al monestir de Sant Llorenç del Sous, al terme 
municipal d’Albanyà (Alt Empordà), a l’Alta Garrotxa, un homenatge a la figura 
dels benedictins que el van habitar que ja va plasmar l’escultura “7 monjos”, que 
l’artista Duaita Prats va crear fa una dècada per a commemorar els 700 anys de 
l’acabament de la construcció del santuari de la Mare de Déu del Mont, on des de 
llavors està situada l’obra artística. 

En aquell monument al setè centenari d’un lloc tan estimat, l’autora va voler 
reflectir-hi precisament això: la unió, la perseverança, l’esforç i la fe d’aquelles 
persones que, en condicions ben difícils, no solament el van habitar sinó que encar 
van bastir-hi, un centenar de metres més amunt, un santuari que es far de 
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comarques i destí de peregrins  d’arreu. I amb la col·locació de l’escultura a 
l’entrada el setembre de 2011, també va fer vincle entre ambdós indrets. 

En l’acte de diumenge es vole fer palès encara més aquest nexe, en una celebració 
que començarà a migdia amb la missa a la planta basilical del monestir, en què es 
recordarà el recentment traspassat bisbe Francesc Pardo. 

Un cop acabada la missa, l’arqueòleg i historiador Joaquim Tremoleda introduirà la 
commemoració dels 10 anys de la col·locació de “7 monjos”, i seguidament Prats 
desvelarà la cessió d’un nou element artístic que sumarà evidència a la forta 
connexió entre Sant Llorenç dels Sous i la Mare de Déu del Mont. 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/34724/homenatge-benedictins-sant-llorenc-mont-aquest-diumenge
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Igualada se suma a la celebració de l’Any 
Ignasià amb una agenda pròpia d’actes 

 
Regió 7 ·  | 18 de maig 

 L’Ajuntament d’Igualada celebrarà els propers mesos ‘500 anys. Sant Ignasi, el 
seu pas per Igualada’ amb una sèrie d’activitats que inclouen concerts i xerrades i 
la inauguració de l’alberg i centre de visitants Cal Maco. Les activitats, organitzades 
sota la marca IgUALAda Turisme, formen part dels actes d’Igualada Capital de la 
Cultura Catalana 2022. El primer dels actes serà el concert de cant coral del 28 de 
maig a les 21h al voltant del camí del pelegrinatge ‘Ultreia et soseia’ a la basílica de 
Santa Maria. Estarà format per dues obres, la primera serà ‘Santiago’, que busca 
transmetre l’experiència del pelegrí caminant cap a un destí camí; i la segona serà 
‘Escala a la glòria’, que ha compost el jove igualadí Pol Recasens i que és una mena 
de reelaboració del Llibre vermell de Montserrat, recull de cançons i danses que 
feien els pelegrins quan anaven a veure la Verge de Montserrat. El concert 
comptarà amb una taquilla inversa i qui hi vulgui assistir caldrà que reservi plaça a 
TiquetsIgualada.cat. 

El següent concert serà el 6 de juny a les 17.30 h al claustre de l’Escola Pia, en què 
Espurnes barroques intepretaran ’Madre, non mi far monaca’ (‘Mare no em feu 
monja’) de l’Ensemble All’aura, que parla de la feminitat i de la vocació monàstica a 
l’Edat Mitjana. Caldrà adquirir l’entrada al web de TiquetsIgualada. 

https://www.lamanyana.cat/els-franciscans-deixaran-la-ciutat-passat-lestiu-despres-de-805-anys/
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El 17 de juny a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament es farà la presentació oficial de la 
recreació del vestit de Sant Ignasi, amb entrada gratuïta. Hi intervindran la 
directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia Marta Vives, la directora del Museu Tèxtil 
de Terrassa Sílvia Saladrigas i conduit per Jordi Rodó, on s’explicarà com s’ha fet 
aquesta recreació, per què s’ha fet d’aquesta manera i on estarà exposat el vestit. 

CONTINUA LLEGINT LA NOTÍCIA 

https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2022/05/18/igualada-suma-celebracio-lany-ignasia-66245661.html
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | Març, 2022  

Dates: 18 al 24 de juliol de 2022, dl.-dg.-------   EXHAURIT! 
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 

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

13dl-Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

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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💻💻 VOLS MÉS INFORMACIÓ? 

Informa’t  a les xarxes socials de la Unió de 
Religiosos de Catalunya  

 

 
@ReligiososCat 

 
@ReligiososCat 

 
Unió de Religiosos de Catalunya 

https://twitter.com/ReligiososCat
https://www.facebook.com/ReligiososCat
https://www.youtube.com/channel/UCz9DuGlswqHtI3FWnWQ3R0w
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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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