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CRIDATS A SER L‟HUMIL VISIBILITAT DE DÉU 

 

EDUARD REY | President de l‟URC (Discurs 84 Assemblea de l‟URC) 

Un cartell amb l’aspiració de ser “visibles i poderoses” 

La visibilitat és essencial per naturalitzar i crear referents. Aquesta frase forma part 
d‟una mena de “catequesi” que l‟Ajuntament de Barcelona ha instal·lat pels carrers 
en ocasió de les festes de “l‟Orgull” que es celebren aquest mes. Es pot veure en 
diverses pancartes d‟aquestes que pengen dels fanals. Es tracta de pancartes que 
enuncien un contingut. No convoquen a cap acte concret, fins i tot donen per 
entesa la vinculació amb la celebració concreta de “l‟orgullosa Barcelona” que 
anuncien uns altres cartells molt acolorits. El lema és lesbianes poderoses i visibles. 

Aquesta declaració de principis sobre la visibilitat de les lesbianes va acompanyada 
de fotos. Pel que llegeixo a Google, es tracta de lesbianes reals que han participat 
en aquesta campanya. La seva imatge no destaca per res especial. En una de les 
fotos es diu fins i tot que és lesbiana, encara que no ho sembli. Tot i que l‟enunciat 
escrit parla de la visibilitat, les imatges han estat triades precisament per 
transmetre la sensació de normalitat, de no distingir-se visiblement. 

De quina visibilitat es tracta, doncs? Jo diria que en el fons es tracta d’una 
visibilitat que no és tant de la imatge en sí com de la paraula i del gest. 
D‟aquesta visibilitat ens diu la “catequesi” municipal que és necessària per 
naturalitzar i crear referents. 
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La pregunta per la visibilitat cristiana 

No vull entrar ara en si la funció de l‟Ajuntament ha de ser“catequitzar-nos”ni 
menys encara en discutir el contingut concret d‟aquests cartells. Si m‟ha cridat 
l‟atenció aquest discurs sobre la visibilitat, segurament és perquè ja fa temps que 
em preocupa què ha de significar per a nosaltres cristians el ser visibles. La 
visibilitat entra en la pròpia definició de l‟Església com a sagrament, signe visible 
de la realitat invisible de Déu. La vida religiosa, com una de les icones, imatges o 
paràboles vives de l‟Església, pot renunciar a la visibilitat?Però, si no hi pot 
renunciar, de quina visibilitat es tracta? El propi evangeli ens mostra que estem 
davant d‟una qüestió complexa. Si les paràboles de la sal o del llevat semblen voler 
convidar-nos a dissoldre‟ns en la massa (no de qualsevol manera, sinó com el que 
la fa pujar o el que li dona el gust), les del llum en un lloc alt i del poble dalt d‟una 
muntanya semblen dir-nos que Déu també espera de nosaltres la visibilitat, que el 
fem visible a Ell. 

La visibilitat serveix per naturalitzar i crear referents, ens diu el cartell del carrer. La 
visibilitat que se‟ns demana a nosaltres també ha de crear referents, o (més ben 
dit) ha d‟apuntar cap a l‟únic referent veritable, que és Déu mateix fet visible en 
Crist. No sé fins a quinpunt es tracta, però, de naturalitzar. En el moment en què 
Déu es fa visible, més aviat tendeix a posar en qüestió el que espontàniament ens 
sembla natural o normal. En un món on parlar de Déu és cada cop més estrany i on 
es considera que, en tot cas, l‟experiència religiosa és un sentiment purament 
individual inexpressable (és a dir, invisible), la visibilitat de l‟Església i, per tant, de 
la vida consagrada, ha de ser la visibilitat d‟un gran interrogant.Al final, la imatge 
més visible de Déu segons la nostra fe és la mort pública, gairebé mediàtica, de 
Jesús a la creu. En una societat religiosa, Ell qüestiona el que pensem 
espontàniament de Déu. En una societat que ha deixat buit el lloc de Déu, 
Jesúss‟erigeix com el gran interrogant, el signe visible que hi ha un amor que val 
més que la vida. 

Sinodalitat i visibilitat de Déu com a referent 

És necessari, doncs, en primer lloc, que no donem per descomptat Déu en les 
nostres vides i en les nostres comunitats. Som homes i dones del nostre temps, del 
temps que no té paraules ni gestos per fer visible Déu. Cal, doncs, que ens 
esforcem sempre perquè les nostres comunitats, les nostres trobades, siguin 
espais on sigui possible parlar de Déu, del Déu de Jesucrist. Crec que aquest ha de 
ser un dels elements bàsics de la sinodalitat que el Sant Pare vol que vagi 
esdevenint actitud habitual en l‟Església. Els mitjans de comunicació, com no podia 
ser d‟altra manera, han subratllat altres coses, interpretant que allò essencial és el 
que fa referència al repartiment de la responsabilitat o del poder. Però en el cor del 



7 de juliol, 2022 
HOREB 

580 
 

 

4 

 

camí sinodal hi ha la voluntat que l‟Església sigui un lloc on es parli. I aquest parlar 
ha de ser, abans que res, parlar de Déu. Em sembla que en el moment en què a 
l‟Església sapiguem compartir la nostra experiència de Déu en comunitat, no serà 
difícil que també en la presa de decisions o en el discerniment dels camins del futur 
tots, pastors, religioses i religiosos, seglars, realment caminem junts. 

Els religiosos tenim una experiència important a compartir en aquest sentit. Des 
d‟aquelles assemblees d‟ancians al desert d‟Egipte fins als nostres actuals capítols, 
amb totes les seves variants, sabem el que significa crear espais on es pugui parlar. 
També a nivell intercongregacional, voldria destacar d‟una manera especial la 
Reunió d‟Abats i Provincials (RAP), amb més de cinquanta anys de camí, i el grup 
Anawim. Es tracta de trobades amb un profund to de gratuïtat, que solen 
incloureeucaristia, dinar i algun moment de recreació plegats, a més del diàleg on 
anem desgranant col·loquialment diferents temes que ens poden afectar o 
preocupar. A la RAP, acostumem a començar amb un “in memoriam”, on recordem 
els religiosos que han mort des de la darrera trobada. Recordant les seves vides, 
veiem els rastres de santedat en les nostres comunitats, fem visible el pas de Déu. 
A l‟última assemblea de la URC se‟ns va parlar també de les trobades que es fan 
en alguns barris i comarques, amb el mateix to de valorar l‟encontre i la celebració. 
Sovint em pregunto com fer que les pròpies assemblees de la URC, salvant els 
aspectes estatutaris i d‟organització, puguin adquirir més aquest to. 

Una reflexió que em faig últimament és com evitar, quan s‟ocupa un lloc com el de 
provincial, quedar massa centrat en els temes de gestió de persones i de coses. No 
sé si us passa el mateix, però jo noto que, per poc que em descuido, m‟oblido que 
el meu primer deure com a provincial dels meus frares, i també com a president de 
la URC, és el d‟aprofitar perquè Déu es faci visible a l‟interior de les nostres 
comunitats i en les nostres trobades, perquè allò que és central en les nostres vides 
no es doni simplement per descomptat o per sabut, perquè tot compartir comenci 
sempre des d‟Ell. 

Visibilitat i missió 

A aquest nivell de la nostra necessària visibilitat, crec que també ens seria 
saludable una reflexió entorn dels nostres camps de missió. Hi va haver un temps 
en què el servei s‟interpretava i es vivia com un gest religiós. En una cultura filla de 
l‟Església, que, malgrat totes les seves incoherències, girava entorn de l‟eucaristia 
dominical i tenia l‟evangeli com a relat bàsic, educar, tenir cura dels malalts, acollir 
forasters, donar menjar o sostre a qui no en tenia, s‟entenia en el context d‟allò que 
fa visible un Déu que, en paraules de sant Pau, es va fer pobre per nosaltres per 
enriquir-nos amb la seva pobresa (cf. 2Co 8,9). Per això el gest de servei anava tan 
sovint unit a un testimoni de vida segons els consells evangèlics. 
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Certament que ens hem de felicitar que aquests aspectes de la fe bíblica hagin 
penetrat tant la nostra cultura que avui considerem que el propi estat té un deure 
en aquest sentit, i que ens indignem quan els qui tenen autoritat miren pel propi 
interès en comptes de servir. Però això ens ha deixat en una situació estranya a 
nivell de la nostra missió de fons de fer visible Déu. Em pregunto sovint quin és el 
preu que paguem per la nostra dependència de diners públics en tantes de les 
obres en què treballem. Com a mínim, ens obliga a introduir criteris i formes de 
valorar que no sempre són coincidents amb les de l‟evangeli.  

Per posar un exemple, he conegut magnífics assistents socials. Però sempre m‟ha 
inquietat la manera en què la gestió de diners de l‟estat els converteix, ho vulguin o 
no, en una mena de “jutges dels pobres”, que decideixen qui és digne de ser ajudat 
i qui no. Per posar-ne un altre, com vèiem en l‟exemple en què he començat, l‟estat 
modern sovint adquireix un to profundament moralitzador. Però no sempre des de 
l‟Església podem estar d‟acord amb les “catequesis” de l‟estat. Ara bé, depenent 
com depenem dels seus diners, realment ens podem negar a ser corretja de 
transmissió del seu discurs? Els diners de l‟estat ens permeten arribar a molts llocs, 
atendre més quantitat de gent. Però no condicionen amb excés la manera com ho 
fem? Al final busquem fer visible Déu o salvar les nostres pròpies “marques” 
escolars o assistencials?Si estem atents, crec que es dibuixa la necessitat d‟un cert 
exercici del consell evangèlic de la pobresa, amb els límits que comporta, si 
realment la nostra missió ha de poder fer visible el Déu de Jesús. A vegades també 
identifiquem massa aviat visibilitat amb presència en els mitjans de comunicació. 
També els mitjans de comunicació avui són profundament moralitzadors, també 
ens poden fer pagar un preu alt a nivell de discurs i, per tant, d‟allò que realment 
fem visible, per les comptades vegades en què aconseguim que ens hi facin 
aparèixer en positiu. 

No voldria ara semblar que vaig de revolucionari. Ni per tarannà ni pels llocs que 
ara ocupo no ho sabria ser. Possiblement hem d‟estar especialment atents a la 
manera en què servim, i ser capaços d‟afirmar la nostra llibertat de seguir l‟evangeli 
quan els criteris no siguin coincidents. És curiós a la Sagrada Escriptura com Déu 
castiga el rei David per haver fet un cens (cf. 2Sa 24). Potser se‟ns està dient que 
no ens toca a nosaltres funcionar per estadístiques, ni valorar el nostre treball per 
allò que es pot quantificar. Només pel teu amor et perdonaran els pobres el pa que 
els dones, deia sant Vicenç de Paül. Sempre m‟ha colpit la comprensió profunda 
del pobre que respira aquesta frase. Ens convida a estar molt vigilants sobre la 
forma que donem a la nostra missió, i ser conscients de les trampes que ens 
podem trobar en un món que (afortunadament, repeteixo) ha institucionalitzat el 
que abans es considerava exercici de la caritat. És important trobar el nostre propi 
estil segons els nostres propis criteris, però si no ho acompanya un discurs propi i 
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que sigui explícit sobre Déu, i específicament sobre el Déu de Jesucrist, difícilment 
establiran l‟interrogant que en un món com el nostre estem cridats a ser. 

Comiats i agraïments 

Passant a temes més d‟organització de la pròpia URC, avui és dia d‟agraïments. El 
nostre secretari, el jesuïta Llorenç Puig, ha de deixar aquest encàrrec per 
necessitats internes de la Companyia. Ha ocupat el lloc durant dos anys. Vam 
creure que la feina que calia fer, després de la llarga etapa del germà marista Lluís 
Serra, era repartir feines i crear dinàmiques d‟equip, encarant un futur en què 
difícilment es pot pensar que algun institut pugui destinar algun membre a 
treballar per la URC a temps complet. Crec que la feina s‟ha fet amb èxit. Amb 
tenaç senzillesa o amb humil tenacitat, en Llorenç ha generat dinàmiques d‟equip 
en els àmbits de la comunicació (amb la nostra treballadora Olga Sánchez i la 
Montse Punsodad‟Animaset), la formació (amb sor Maria Teresa Brull i el germà 
Lluís Agustí) i l‟administració (amb la germana Maria Rosa Olivella). Estem ja 
parlant amb un possible nou secretari. Seguint el que diuen els estatuts, esperem 
poder demanar la vostra ratificació en l‟assemblea de la tardor. 

També a causa d‟un trasllat deixa la junta la germana Asun Mató, salesiana. Hi ha 
estat un temps breu, crec que un any. El nostre agraïment per la disponibilitat i per 
la participació en la vida i el discerniment de la junta. Com que hem sabut d‟aquest 
trasllat molt recentment, no hem tingut temps de sondejar candidatures per 
substituir-la. Però això ens ha fet pensar de canviar una mica els mètodes. Avui us 
farem una consulta perquè indiqueu possibles candidates. Així tindrem noms a qui 
proposar-ho de cara a l‟assemblea de la tardor. 

La canonització de sant Carles de Foucauld 

Finalment, voldria fer esment a un fet recent que en certa manera està en el fons 
de la reflexió que us estic compartint. El dia 15 de maig va ser canonitzat a Roma 
Carles de Foucauld. Malgrat que en la darrera etapa de la seva vida des d‟un punt 
de vista canònic era sacerdot diocesà, no ha deixat de ser una font d‟inspiració tot 
al llarg del segle XX i fins a l‟actualitat, per a molts religiosos de diverses famílies 
espirituals. He de reconèixer que és un personatge que a la vegada m‟atrau i 
m‟atabala una mica. El seu itinerari té un punt de tortuós: de l‟ateisme a la trapa, de 
la trapa a servidor de les clarisses de Natzaret, i d‟aquí a sacerdot solitari enmig 
dels musulmans del desert del Sàhara. Però s‟assembla en això a algunes de les 
poques vocacions que truquen avui a les nostres portes. Sovint ja no són joves, i 
porten itineraris de recerca complexos abans de decidir-se per la vida religiosa. 
Sant Carles de Foucauld se‟n va al desert amb el Santíssim Sagrament, optant per 
una presència contemplativa que a poc a poc es va obrint a l‟amistat com a forma 
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de visibilitzar entre els qui no el coneixen aquell Jesús a qui ell adora en la soledat 
de la seva ermita. Lluny de tot afany de comptabilitzar el bé que pugui fer, des de 
la seva pobresa comparteix el que té i el que és, centrant la seva espiritualitat en 
l‟abandó en Déu. Tots hem resat alguna vegada amb aquella seva pregària on es 
posa a les seves mans. A un món que, com diuen els cartells de l‟ajuntament amb 
què he començat, considera que cal cercar ser visible i poderósi cerca guarir les 
ferides amb celebracions de l‟orgull, ell ens recorda que el nostre anorreament és el 
mitjà més poderós que tenim d‟unir-nos a Jesús i de fer el bé a les ànimes. Tant de 
bo també nosaltres trobem el camí per fer visible el Déu que, malgrat ser 
totpoderós, ha volgut guarir-nos mostrant-se humil i pobre. 
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84 ASSEMBLEA GENERAL DE LA UNIÓ DE 
RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

 

URC | Juny, 2022 

Aquest 23 de juny ha tingut lloc la 84ena Assemblea General de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC). El punt de trobada va ser a les Salesianes de 
Sarrià, on es van reunir els diferents superiores i superiors generals i provincials, 
abadesses i abats, priores i priors, així com, delegades i delegats episcopals de 
Vida Consagrada. Va assistir també el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que va 
presidir la celebració de la missa de benvinguda, acompanyat del president de 
l‟URC fra Eduard Rey. 

En el moment de l‟homilia, el bisbe Romà Casanova va convidar els religiosos i 
religioses a ser testimonis de Crist, amb “misericòrdia, proximitat i tendresa”. “La 
nostra consagració ens demana ser testimonis en la nostra vida amb la paraula i els 
fets – va dir-. Ser creients en Déu i també creïbles i que es manifesti des de la fe 
que nosaltres tenim al cor”. Alhora, va exhortar els religiosos i religioses a “fer-se 
present, cada un des del seu carisma, donant mostra així de Déu present en cada 
un de nosaltres”. 

“Cridats a ser la humil visibilitat de Déu” 

També va incidir en el paper de la vida religiosa i, especialment en la seva 
presència, avui, el president de l‟URC. Després de la missa, el caputxí fra Eduard 
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Rey va obrir l‟Assemblea citant una de les frases utilitzades per l‟Ajuntament de 
Barcelona en la campanya de l‟”Orgullosa Barcelona” que diu: “La visibilitat és 
essencial per naturalitzar i crear referents”. Fra Eduard va reflexionar al voltant 
d‟aquesta premissa, i va adaptar-ho al sentit de la vida religiosa, parant atenció en 
la importància de la visibilitat que “no és tant de la imatge sinó de la paraula i del 
gest”, va dir. 

Fra Eduard va apuntar que “la visibilitat que es demana als religiosos ha d‟apuntar 
a l‟únic referent veritable, que és Déu mateix fet visible en Crist”. “Som homes i 
dones del nostre temps, del temps que no té paraules ni gestos per fer visible Déu- 
argumentava-. Cal que ens esforcem perquè les nostres comunitats, les nostres 
trobades, siguin espais on sigui possible parlar de Déu, del Déu de Jesucrist”. 

Ser sinodals i fer visible Déu 

Continuant amb la reflexió, en aquest Any de la Sinodalitat convocat pel Papa 
Francesc, Fra EduadRey  va assegurar que quan a l‟Església “sapiguem compartir 
la nostra experiència de Déu en comunitat, no serà difícil que també en la presa de 
decisions o en el discerniment dels camins del futur tots, pastors, religioses i 
religiosos, seglars, realment caminem junts.” En aquest sentit, va subratllar també 
el paper intercongregacional en la vida religiosa i la necessitat de vetllar per 
aquest to plural en les trobades. 

Amb aquests aspectes de base, el president de l‟URC va convidar a la  missió, una 
missió que ha de “poder fer visible Déu”, tot i els impediments que conviuen amb 
aquest temps. “Hem d‟estar especialment atents a la manera en què servim, i ser 
capaços d‟afirmar la nostra llibertat de seguir l‟evangeli quan els criteris no siguin 
coincidents”. “És important trobar el nostre propi estil segons els nostres propis 
criteris, però si no ho acompanya un discurs propi i que sigui explícit sobre Déu, i 
específicament sobre el Déu de Jesucrist, difícilment establiran l‟interrogant que en 
un món com el nostre estem cridats a ser”. 

Comiats i agraïments 

Quant a la Unió de Religiosos de Catalunya, al final de la seva intervenció, el 
president de l‟URC va anunciar el comiat del Secretari general Llorenç Puig i de la 
vocal de la Junta de l‟URC, Asun Mató. Ambdós marxen a causa d‟haver estat 
traslladats a nous destins des de les seves congregacions. Fra Eduard va agrair-los 
el seu servei a l‟entitat durant aquest darrer període i va informar que els nous 
càrrecs es donaran a conèixer partir de la tardor. 
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A continuació va prendre la paraula el Secretari General, el jesuïta Llorenç Puig, el 
qual va fer el balanç de la memòria d‟activitats i projectes del darrer any. D‟altra 
banda, Maria Rosa Olivella va presentar els comptes actuals. 

Projectes amb la vida religiosa 

La segona part de l‟Assemblea va anar a càrrec de Migra Studium. Van intervenir 
Pau Vidal, jesuïta, i Montserrat Massó, de la Companyia de Maria, que van 
presentar el projecte comunitari i la missió que té com a objectiu treballar en favor 
de la dignitat i els drets de les persones més vulnerables, així com, per sensibilitzar 
la societat sobre la diversitat cultural i religiosa. 

Seguidament, es va presentar el projecte de l‟Escola CINTRA. Ho va explicar Imma 
Bonada, carmelita vedruna i membre de l‟equip directiu d‟aquest centre educatiu, 
que acull joves en perill d‟exclusió social. Ernest Botargues,  d‟Escola Pia, va ser el 
següent en intervenir, explicant la situació actual de Benallar, que des de diferents 
àmbits ajuda i dona suport a persones en risc d‟exclusió social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.migrastudium.org/
https://escolacintra.cat/
https://www.benallar.org/
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L‟ESCOLA DELS SAGRATS CORS DE 
CENTELLES PASSA A TITULARITAT DE LA 
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA 
EDUCACIÓ

 
VEDRUNA CATALUNYA  | 6  de juliol, 2022 

La Congregació de les Missioneres dels Sagrats Cors ha decidit traspassar la 
titularitat de l‟escola dels Sagrats Cors de Centelles a la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació (FVCE). El traspàs s‟ha signat aquesta última setmana i es 
farà efectiu l‟1 de setembre. L‟acord farà viable aquest projecte pedagògic 
d‟iniciativa social, així com la continuïtat del seu caràcter propi com a escola 
cristiana. 

El canvi serà progressiu i es mantindran els projectes d‟escola i les 
metodologies. El traspàs també garanteix l‟estabilitat del claustre i de la resta 
del personal. 

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació agraeixen l‟esforç i la 
dedicació de les germanes Missioneres dels Sagrats Cors. Des de 1939 i durant 
83 anys d‟història, han treballat a favor de l‟educació dels infants i joves de la 

https://sagratscorscentelles.cat/
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vila de Centelles. També agraeixen la confiança que la congregació ha dipositat 
en el Projecte Educatiu Vedruna. 

Es tracta d‟un projecte que mantindrà el compromís actual de l‟escola de 
Centelles amb la formació integral de l‟alumnat, des d‟una visió cristiana de la 
persona, de la vida i del món. I, per tant, hi haurà una coherència en la línia 
educativa que les famílies del centre han triat per als seus fills i filles. 

L‟escola de Centelles, situada al número 11 del carrer Hospital, cobreix les 
etapes educatives d‟Infantil, Primària i ESO. Amb el canvi de titularitat passa a 
formar part d‟una xarxa amb 36 escoles més arreu del país, que possibilita la 
compartició de recursos i itineraris pedagògics. 

La Fundació Vedruna Catalunya Educació  neix el 2016 en el marc del Manso 
Escorial de Vic . Promoguda per la Congregació de les Germanes Carmelites de 
la Caritat Vedruna , la Fundació treballa per afavorir l‟accés a l‟educació , a la 
cultura i a la formació dels infants i dels joves , de manera especial als més 
necessitats, des del respecte a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vedrunacatalunya.cat/
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VISITA DEL COTTOLENGO DEL PARE 
ALEGRE A LA SEU D‟URGELL 

 

BISBAT D‟URGELL | 5  de juliol, 2022 

El 4 de juliol un bon grup de malalts i tres religioses Serventes de Jesús amb alguns 
voluntaris del Cottolengo del Pare Jacint Alegre de Barcelona van visitar la ciutat 
de La Seu d‟Urgell invitats per l‟Arquebisbe d‟Urgell. Van ser acollits a la Catedral 
de Sta. Maria amb Mn David Codina i alguns seminaristes, i després van dinar i fer 
festa a la Residència de Sant Josep de les Germanetes dels Ancians Desemparats. 

L‟Arquebisbe va explicar-los amb una breu visita, la bellesa del temple del segle 
XII, i va celebrar una joiosa i significativa Eucaristia a la Catedral de Sta. Maria 
d‟Urgell amb els malalts, les Religioses i els voluntaris que els acompanyaven. 
Glossant l‟Evangeli proclamat va subratllat l‟activitat taumatúrgica de Jesús, com a 
guaridor de malalts, i com guareix cossos i esperits, i retorna a la vida. Tots 
necessitem del perdó i la guarició del Senyor, tal com van creure la dona que sofria 
pèrdues de sang des de feia anys, i l‟home important a qui se li havia mort la filla. 

Va animar la comunitat del Cottolengo a pregar per la pau i a ser factors de pau, a 
confiar en la gràcia i la Providència de Déu i va subratllar com el missatge del 
fundador, el Pare Jacint Alegre S.I. i del Cottolengo és molt bell: viure de la Divina 
Providència, sense subvencions i sense demanar i acceptar res que sigui fruit d‟una 
petició, realitzant l‟amor posat en les obres. 
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En acabar l‟Eucaristia tingué lloc un dinar de germanor i una senzilla festa de 
germanor als jardins de La Llar Sant Josep. La Comunitat agraí l‟acollida oferta per 
les Germanetes dels Ancians Desemparats i lliurà a Mons. Vives un petit obsequi 
fet a mà pels malalts, com a agraïment. 
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L‟ABADESSA I L‟ABAT DE MONTSERRAT 
DEFENSEN UNA ESGLÉSIA AUTÈNTICA I 
CONTRACULTURAL 

 

CATALUNYA RELIGIÓ (Laura Mor) | 4  de juliol, 2022 

Primer debat públic compartit entre l‟abat de Montserrat Manel Gasch i l‟abadessa 
de Sant Benet, Maria del Mar Albajar. Ha estat a Manresa, en el marc de 
la Universitat Catalana d‟Estiu. Tots dos han analitzat quina és l‟experiència 
religiosa, el fet nacional i la proposta social de l‟Església per al nostre país. I han 
situat la missió de la institució en “recordar qui som i qui podem arribar a ser” i en 
“la consciència profunda que les coses es poden canviar”. 
 
El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles 
Armengol, ha moderat la taula rodona en què han coincidit aquest divendres. Ha 
descrit “una Catalunya que ha evolucionat en pocs temps d‟un cristianisme 
culturalment predominant a una pluralitat de confessions, conviccions i vivències 
sobre el fet religiós”. I els ha preguntat “com exerceix l‟Església catòlica el rol 
d‟anunciar l‟evangeli” en aquest context que de vegades pot ser de “religió a la 
carta”. 
 
Llegir-ne més aquí 

https://www.uce.cat/UCE2022_Manresa.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/abats-montserrat-defensen-esglesia-autentica
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“NO ÉS UN ADÉU PER SEMPRE…” 

 

CATALUNYA CRISTIANA (Viqui Molins) | 4 de juliol, 2022 

La comunitat de teresiana del Raval diu adéu després de 25 
anys de presència 

 
Vam arribar ara fa 26 anys al carrer de la Cera del Raval, després d‟un recés al 
monestir de les Benetes de Montserrat, per fer juntes, les quatre germanes 
teresianes destinades a aquest racó meravellós de Barcelona, el Projecte 
Comunitari que deixés ben clar la nostra manera de viure el carisma teresià enmig 
dels més desvalguts. Eren temps difícils aquells, quan la sida –conseqüència sovint 
dels problemes derivats de l‟heroïna- era una pandèmia de la qual es parlava poc, 
se‟n fugia molt i reclamava molta dedicació i amor fratern. 
 
Contemplant les dues fotos de la primera i l‟última comunitat que hem passat pel 
carrer de la Cera, es veu clarament que jo, Viqui Molins, soc l’única supervivent, la 
que ha viscut els 25 anys un rere l‟altre amb tota la riquesa que m‟ha pogut regalar 
la vida comunitària a les fronteres, el meu carisma teresià viscut entre els 
desvalguts, la riquesa d‟un barri amb diversitat de tot tipus, i unes germanes que al 
llarg de 25 anys han fet possible molts miracles d‟amor i fraternitat. 
 
Llegir-ne més aquí 
 

 

https://catalunyacristiana.cat/no-es-un-adeu-per-sempre/
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EL GERMÀ MARISTA GABRIEL VILLA-REAL, 
PROVINCIAL DE L‟HERMITAGE 

 

MARISTES | 4 de julol, 2022 

Aquest dilluns 4 de juliol ha arrencat a Notre Dame de l‟Hermitage el VII Capítol 
provincial de la Província L‟Hermitage. Un capítol, d‟acord amb les Constitucions 
maristes, “és una assemblea representativa de tota la Província i expressa la 
participació de tots els Germans en el Govern. Es reuneix per a la presa de 
possessió del Provincial. El convoca i presideix el Provincial. Constitueix l‟autoritat 
extraordinària de la Província» (C 123). 

Nou provincial de L‟Hermitage 
 

En la primera jornada del Capítol, el germà Gabriel Villa-Real ha començat avui el 
seu servei com a Germà Provincial en el marc del 7è Capítol Provincial de 
L‟Hermitage, que se celebra des d‟avui i fins al dia 7 de juliol a Notre Dame de 
l‟Hermitage. El germà Gabriel ha tingut unes sentides paraules d‟agraïment cap a 
tots els germans de la Província, cap al Germà Superior general, Ernesto Sánchez, i, 
en especial, cap al germà Pere Ferré, Provincial sortint: “Gràcies, Pere, pel teu 
exemple de lideratge (…). Tant en les situacions més complexes com en aquelles 
més senzilles i ordinàries sempre has mostrat una sensibilitat i una delicadesa 
especial per les persones. Gràcies per tot el que he pogut aprendre al teu costat“. 
El nou germà Provincial ha convidat els assistents a “mirar més enllà” i a viure el 
Capítol amb un cor esperançat, amb obertura de cor i amb voluntat per poder llegir 
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el moment present amb vistes al futur: “una nova oportunitat de ser fidels a les 
nostres arrels i a la nostra identitat, a navegar mar enllà fent les adaptacions 
necessàries en una realitat canviant, i a ser creatius, fins i tot, disruptius“. 
 

Agraïments de Pere Ferré 
 
El germà Pere Ferré, per la seva part, ha fet un agraïment a totes les persones que 
ha tingut al voltant aquests anys i ha expressat que s‟emporta amb ell 
l‟aproximació a la vida dels germans i laics amb els qui ha pogut compartir vida. 
Per la seva part, el germà Ernesto Sánchez, Superior general dels Maristes, ha 
recordat en l‟obertura del Capítol, “el servei a la província s‟ha de fer amb mirada 
profètica” i ha convidat els germans a ser far d‟esperança en un món turbulent. 
D‟aquest Capítol provincial, en sortirà el nou Consell provincial que col·laborarà 
amb el germà Gabriel durant els tres pròxims anys. 

Sobre el capítol 
 
Aquesta vegada participen 29 germans de tota la Província i un grup de set laics i 
laiques convidats, acompanyats del germà Superior general, Ernesto Sánchez, i 
dos consellers generals, Ben Consigli i João Carlos do Prado. El Capítol és un 
moment important en la Província perquè marca les orientacions que es volen 
prioritzar durant els propers tres anys i escull l’equip (Consell provincial) que 
acompanyarà el nou G. Provincial (G. Gabriel Villa-Real) en l’animació i el govern. El 
Capítol Provincial a Notre Dame de l‟Hermitage s‟acabarà el dijous 7 de juliol. 
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POLÍTICA MARC DE PROTECCIÓ I ACTUACIÓ 
EN CASOS D‟ABUSOS SEXUALS A MENORS I 
ADULTS VULNERABLES DE LA CONFER 

 

CONFER | 4 de juliol, 2022 

La CONFER ha elaborat una política marc de protecció i actuació en casos 
d‟abusos sexuals a menors i adults vulnerables amb l‟assessorament de Holistic, 
de la Universitat Pontifícia de Comillas. 

És una guia pràctica per als Instituts religiosos, els seus membres, i els laics o 
sacerdots vinculats a les activitats dels mateixos com a col·laboradors, treballadors 
o voluntaris. Cada Institut podrà adaptar aquest document a les seves pròpies 
circumstàncies i missió. 

Si bé l‟objecte d‟aquest document és la prevenció i protecció enfront d‟abusos 
sexuals, els Instituts haurien d‟adoptar una política destinada també a bandejar un 
altre tipus de comportaments violents com ara el maltractament físic, psicològic o 
emocional, els càstigs físics, humiliants o denigrants, el descuit o tracte negligent o 
les amenaces, injúries i calúmnies. 

Aquesta política hauria d‟abastar la promoció del bon tracte, en general, concepte 
que en la legislació espanyola s‟entén com aquell que respectant els drets 
fonamentals de totes les persones, promou activament el respecte mutu, la dignitat 
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de l‟ésser humà, la convivència democràtica, solució la pacífica de conflictes, el dret 
a igual protecció de la llei, la igualtat d‟oportunitats i la prohibició de discriminació. 

En aquest document s‟utilitzarà genèricament el terme “abús” per a incloure tots 
els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, entre els quals es troben els 
abusos, agressions, assetjament, exhibicionisme, provocació, etc. S‟utilitzarà 
genèricament el terme nen o menor referit als nens, nenes i adolescents. Es 
considera “persona vulnerable” qualsevol persona en estat de malaltia, de 
deficiència física o psicològica, o de privació de la llibertat personal que, de fet, 
limiti fins i tot ocasionalment la seva capacitat d‟entendre o de voler o, en qualsevol 
cas, de resistir a l‟ofensa. 

Les orientacions que aquí es recullen tenen quatre objectius: 

a. Prevenir l‟abús sexual als menors i adults vulnerables dins dels Instituts, 
establint criteris de selecció i de formació per als qui treballin o es relacionin 
amb ells, així com un codi de conducta que reculli les conductes que en cap 
cas poden donar-se i les conseqüències d‟aquestes, les que puguin ajudar a 
millorar la protecció i les bones pràctiques que fomentin el bon tracte, la 
cultura de respecte i de protecció, i la creació d‟espais segurs per a aquestes 
persones enfront de possibles abusos o agressions. 

 
b. Protocolitzar la manera d‟actuació començant per la detecció, (tant si els 

abusos s‟han comès dins de l‟Institut com fora, contra menors o adults 
vulnerables, que són usuaris o destinataris de les activitats de l‟Institut) com 
per la denúncia, procurant que la intervenció sigui immediata, ajustada a les 
lleis civils i canòniques, i tractant de manera individualitzada tant a qui 
denúncia i a la seva família, com al denunciat i al seu entorn. 

 
c. Reparar el mal causat. 

 
d. Treballar amb el victimari en la seva rehabilitació i prendre decisions 

consistents amb la llei respecte a les seves futures activitats, en particular, 
evitant que estigui en contacte habitual amb nens. 

 
L‟adopció d‟una política d‟aquesta naturalesa no respon només a la urgent 
necessitat de dotar-se d‟un marc adequat per a afrontar la realitat dels abusos a 
menors i adults vulnerables a l‟Església i en altres entorns com la família, per un 
imperatiu de drets humans que obliga a protegir als nens i persones vulnerables 
enfront de la violència, sinó també a un mandat legislatiu internacional, estatal i 
canònic. Pots consultar-ho punxant en el següent enllaç 

https://www.confer.es/724/activos/texto/10202-politica-marco-d.pdf
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XXX CAPÍTOL GENERAL EXTRAORDINARI DE 
LES GERMANES DE LA CARITAT DE SANTA 
ANNA 

 

GERMANES DE LA CARITAT DE SANTA ANNA | 1 de juny, 2022 

Durant el mes de juliol, la nostra Congregació de Germanes de la Caritat de Santa 
Anna celebra el seu XXX CAPÍTOL GENERAL EXTRAORDINARI, sota el lema: 
“Estic entre vosaltres com el que serveix (Lc, 22, 27).  

Un govern al servei de la Comunitat i de la Missió“ 

Participen 38 germanes Capitulars: gna. Carmen i el seu Consell, set germanes de 
la Província Ntra. Sra. del Pilar (Espanya), cinc de la Província Santa Ana (Amèrica), 
quatre de cadascuna de les tres Províncies d‟Àsia Pacífic (P. Juan Bonal, M. Pabla 
Bescós i San Francisco Javier), tres de la Delegació de Ntra. Sra. del Salz (Àfrica), 
una de les Cases Dependents del Consell General i les tres germanes Superiores 
Generals anteriors. 

El Capítol començarà el dia 1 de juliol a la tarda amb els EXERCICIS ESPÍRITUALES 
orientats pel P. Darío Mollá Llácer,sj, a la Casa d‟Espiritualitat “Mare Ràfols” de 
Vilafranca del Penedès. Per a acudir, aquest mateix dia sortirà un autobús des de la 
nostra Casa General de Saragossa a les 16:00h. Tornarem a Saragossa el 10 de 
juliol amb autobús… per a tenir tota la resta a Saragossa, a la nostra Casa General. 
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L‟EUCARISTIA D‟OBERTURA serà l‟11 de juliol, a les 10.00 h., en la Capella de la 
Casa General de Saragossa i serà presidida per l‟Arquebisbe de Saragossa, Sr. 
Carlos Manuel Escribano Subías. 

El dia 12 de juliol serà la IL·LUMINACIÓ DOCTRINAL a càrrec del P. Luis Alberto 
Gonzalo Díez, cmf, director de la revista Vida Religiosa i professor de l‟Institut 
Teològic de Vida Consagrada (ITVR). 

El dia 23 de juliol està prevista la PARTICIPACIÓ PRESENCIAL DELS LAICS DE 
FAMÍLIA SANTA ANNA (aquesta vegada, per precaució pel Covid, un en 
representació de cada Continent). 

Aquesta celebració es durà a terme tenint en compte els deguts protocols 
dissenyats per a la prevenció del Covid19. 

Us anirem informant del desenvolupament del Capítol, des del profund agraïment 
per saber-nos acompanyades dia a dia… 

Que, a exemple del Senyor Jesús i dels nostres Fundadors, estiguem com els qui 
serveixen i siguem així camins de Vida i Vida en abundància, “amb la major cura, 
amb tot detall, amb tot amor”. 
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XII CAPÍTOL GENERAL DE LES DOMINIQUES 
DE L‟ENSENYAMENT DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ 

CONFER | 1 de Juliol, 2022 

La Congregació de Dominiques de 
l‟Ensenyament de la I.C. celebraran el XII 
Capítol General en Artieda (Navarra) del 
8 al 28 de juliol. 

Un temps de Gràcia per a celebrar i 
acollir l‟oportunitat de viure sota el 
Somni de Déu i per a enfortir el nostre 
“Ser Comunitats en Conversa amb el 
Món” des de la seva identitat 
dominicana. 

Sota el lema “Ser Comunitats en 
Conversa amb el Món”, durant aquest 
temps previ al Capítol tots junts, 
germanes i laics de la Congregació, han 
preparat amb força i corresponsabilitat 
aquest gran esdeveniment dedicant 
molt temps a la reflexió, diàleg i 
discerniment. 

Continuen atents i oberts a la presència 
de l‟Esperit per a albirar camins de futur 
i concretar el Projecte Congregacional 
per als pròxims quatre anys. 

Tots junts ens sentim cridats i urgits a 
assumir els desafiaments d‟avui, a 
afrontar-los amb visió de futur, a 
respondre amb audàcia i esperança i a 
impregnar-nos i complicar-nos la vida 
per la justícia i la Humanitat més 
vulnerable. 
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SERVEIS SOCIALS BARCELONA ES 
COMPROMET AMB L‟ATENCIÓ A PERSONES 
MAJORS EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME 

 
SANT JOAN DE DÉU | 29 de juny, 2022 

Serveis Socials Sant Joan de Déu Barcelona es compromet amb la Fundació 
Bosch Aymerich perquè persones grans en situació de sensellarisme puguin 
tenir accés a un habitatge i una vida digna. Aquesta aliança pot traduir-se a 
través d’ajudes econòmiques per al pagament del lloguer i els 
subministraments. 
 
Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, destaca 
“la importància de l‟aliança amb la Fundació Bosch Aymerich per a poder 
desenvolupar un projecte innovador d‟atenció a persones grans en situació 
d‟extrema vulnerabilitat i en el que l‟habitatge es vertebra com l‟element 
fonamental per a dignificar l‟última etapa de la vida”. 
 
La gent gran en situació de sense llar és un dels col·lectius més vulnerables i amb 
pitjor pronòstic per a millorar la seva situació residencial. Les estades al carrer 
generen problemes de salut i un “envelliment prematur” que dificulta les 
possibilitats de dur a terme processos d‟inserció laboral. 
 
Segons l„informe FOESSA (2021) el 27,1% de les persones en situació d‟exclusió 
social és major de 45 anys i el 11,9% major de 65 anys. El recompte de la ciutat de 

https://www.sjdserveissocials-bcn.org/es
https://fundacioboschaymerich.org/es/
https://fundacioboschaymerich.org/es/
https://fundacioboschaymerich.org/es/
https://sjd.es/que-hacemos/mayores/
https://sjd.es/que-hacemos/social/
https://www.sjdserveissocials-bcn.org/es
https://fundacioboschaymerich.org/es/
https://sjd.es/que-hacemos/mayores/
https://sjd.es/que-hacemos/social/
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2022/03/Informes-Territoriales-2022_Diocesis-Barcelona.pdf
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Barcelona identifica prop del 10% de les persones que estan en situació de carrer 
major de 65 anys. De les persones ateses a Sant Joan de Déu Serveis Socials, el 
33% és major de 50 anys i presenta un difícil pronòstic d‟inserció laboral i 
problemes de salut derivats de l‟estada en carrer. 

Construcció d‟un futur digne 

Les persones majors en situació de sensellarisme són ateses en el programa 
d‟habitatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis Socials on se‟ls facilita l‟accés i 
el manteniment d‟un habitatge digne, al mateix temps que se‟ls ofereix un 
acompanyament integral i comunitari centrat en la persona.  

Totes dues eines són indispensables per a la construcció d‟un present i un futur 
digne, on les persones ateses recuperen la seguretat, els seus drets i poden tornar 
a tenir les claus de la seva vida. 
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1A EDICIÓ DE LA SETMANA PER LA PAU – 
ARCADI OLIVERES 

 

JUSTÍCIA I PAU | 27 de juny, 2022 

L‟acte de presentació va tenir lloc ahir dilluns, 27 de juny, a les 18:30 h. Unes 120 
persones van acudir a l‟Espai Jove La Fontana per donar el tret de sortida a 
un esdeveniment que vol tornar a portar el missatge de l‟Arcadi Oliveres, als 
carrers. 

L‟acte va començar amb la presència de Justícia i Pau Barcelona, impulsora de 
l‟esdeveniment, i la família Oliveres–Künzi, les quals van dur a terme la presentació 
de la 1a edició de la Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres. 

L‟expresident de JiP, Eudald Vendrell, va declarar: “No volem “patrimonialitzar ni 
entronitzar“ l‟Arcadi; al contrari, creiem que fem un servei posant, senzilla i 
pedagògicament, a disposició i memòria de la societat, el cabal que va aportar”.  

L‟actual presidenta, Dolors Fernàndez, va anunciar: “Com deia l‟Arcadi 
“L‟Esperança és l‟únic motor per a l‟acció”. I un dels llegats més importants és tota 
la gent a qui el seu missatge la va moure a implicar–se i comprometre‟s per fer un 
món millor.” 

Després d‟unes paraules de Bernat Oliveres, agraint la feina a Justícia i Pau, Silvia 
Urbina va anar explicant els diferents objectius de la iniciativa, entre ells no tant fer 
un homenatge a l‟Arcadi, sinó fer memòria del seu missatge i llegat. 
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I seguidament es van presentar els actes que conformen la Setmana: Es va 
recordar que l‟endemà a les 16 h, a la Lleialtat Santsenca, hi hauria el Conversatori, 
una conversa dels joves amb eurodiputades.  

Dimecres a les 19 h, a la plaça Sant Jaume, es farà la Pau del Cor, un 
acte interreligiós i interconviccional. Per acabar, dijous 30, de 10 h a 20 h, serà la 
Plaça del Diàleg, que permetrà debatre i conversar sobre diferents temes principals 
del discurs d‟Oliveres, a més de diferents espais artístics. 

Després d‟exposar els actes, es va projectar l‟entrevista “El mètode Arcadi”, 
elaborada pels mitjans La Directa i Crític. Després de vint minuts de records i de 
l‟Arcadi més personal, va tenir lloc un col·loqui amb la Gemma Garcia (la Directa), 
en Roger Palà (Crític) i la Montse Santolino (Lafede.cat i entrevistadora). Una de les 
preguntes que se‟ls va fer, va ser: “Amb què us quedeu de l‟entrevista 
amb l‟Arcadi?” 

• Santolino va respondre: “Teníem la sensació que ell havia fet moltes entrevistes, 
però més enllà de les xerrades que ja coneixíem, aquesta faceta més personal de 
coneixença de la mare, de la parella i família, va ser un regal.“ 

• Roger Palà: “La nostra obsessió era, no fer un entrevista “habitual” de l‟Arcadi 
sobre despesa militar i tot això. Nosaltres ja ens ho sabíem. En periodisme és molt 
important saber per qui parles. L‟Arcadi sabia que estava parlant per tots els que 
som aquí i per a molts més.” 

• Gemma Garcia: “Em quedo amb el to general de l‟entrevista. Va ser una 
entrevista molt personal que va transitar pels camins que ell volia.” 

L‟acte va acabar amb un petit refrigeri, moment on les 
participants van poder compartir pensaments i expectatives sobre la Setmana per 
la Pau. 

 
Per a més informació: 

Web Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres 

 

 

https://www.justiciaipau.org/setmanaperlapauarcadioliveres/
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XXXI CAPÍTOL GENERAL DE LES RELIGIOSES 
FILIPENSES MISSIONERES D‟ENSENYAMENT 

 

CONFER | 28 de juny, 2022 

De l‟11 al 31 de Juliol de 2022, tindrà lloc la celebració del XXXI Capítol General de 
la Congregació de Religioses Filipenses Missioneres d‟Ensenyament. 

Aquest esdeveniment transcorrerà a la casa d‟Espiritualitat Filipense “Marc 
Castañer”, situada a la ciutat de Hostalets de Balenyà (Barcelona). 

El lema del Capítol és: “Recrear-nos des de dins”, il·luminat pel text de Ezequiel 
36,26 , “ Us donaré un cor nou i us infondré un esperit nou”. 

La cançó del XXXI Capítol “Recreació” composta pel cantautor Nico Montero, ens 
parla de l‟essència carismàtica que desitgem recrear per a continuar donant fruits 
en el nostre servei a l‟església i al món. Preguem les vostres oracions per a donar 
pas a l‟acció de l‟Esperit. 
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LES GERMANES DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
D‟URGELL CELEBREN EL SEU XXV CAPÍTOL 
GENERAL 

CONFER | 28 de juny, 2022 

L‟Institut de Germanes de la Sagrada Família 
d‟Urgell celebrarà el seu XXV Capítol General, 
amn el lema “Vida per a una fraternitat sense 
fronteres”, entre els dies 10 i 25 de juliol de 
2022 a La Seu d‟Urgell (Catalunya, Espanya). 

En els mesos previs al XXV Capítol General, 
tota la Família Janeriana ha estat implicada en 
la seva preparació participant, des de la 
sinodalitat i la fraternitat, a través dels capítols 
locals de les comunitats, les trobades 
intercomunitàries en línia i les trobades entre 
religioses i laics dels diferents àmbits de 
missió. 

Oberts a l‟Esperit, han generat un espai per al 
discerniment, la revisió del camí recorregut i 
l‟elaboració de propostes per a projectar el 
futur. Aquest ha estat, és i serà l‟ambient en 
què es desenvoluparà el Capítol. L‟aportació 
que ha fet cada comunitat i la manera en què 
s‟ha anat desenvolupant i vivint el carisma són 
la seva resposta activa i compromesa amb 
l‟Església i la societat d‟avui. 

L‟Institut de Germanes de la Sagrada Família 
va ser fundat per Ana María Janer el 29 de juny 
de 1859 a La Seu d‟Urgell com a resposta de 
caritat feta servei als germans. La Família 
Janeriana, present avui a 11 països, segueix les 
petjades de la beata i cerca comprometre‟s 
amb la realitat dels germans i germanes més 
vulnerables, reconeixent en ells a Jesucrist. 
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XI JORNADES D‟HISTÒRIA DEL MONESTIR 
DE LES AVELLANES: EL MONACAT, MÉS 
ENLLÀ: EXPANSIÓ I MISSIÓ, S. XII-XVI 

 

MONESTIR DE LES AVELLANES | Juny, 2022 

El 7 i 8 de juliol de 2022 arriben les XI Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat). Després de 2 anys sense poder 
organitzar-les degut a la pandèmia, arribem a la onzena edició amb el tema “El 
monacat, més enllà: expansió i missió, s. XII-XVI”  (Inscripcions Obertes!) 

Aquestes 11es Jornades d‟Història de l‟Església i la religioistat del Monestir de les 
Avellanes centrarà en els diferents tipus d‟expansió monàstica des de l‟edat 
mitjana fins a la modernitat. L‟extensió dels ordes religiosos, primer al món cristià i 
llavors més enllà d‟Europa, significava molt més que una expansió religiosa. Tenia, 
a més a més, un impacte en els àmbits culturals, econòmics o intel·lectuals.  

La presència dels religiosos i religioses era palpable en tot tipus de contactes, 
interaccions i intercanvis entre pobles a nivell internacional i interècnic. 

A través de 10 conferències oferirem una mirada internacional i multidisciplinària a 
un tema complex i polifacètic. Per una banda s‟analitzara l‟expansióo del monacat 
al segle XII i endavant, en concret de monges i monjos del Cister, canonges 
regulars de Sant Agustí i premonstratesos.  

http://www.monestirdelesavellanes.com/ca/jornades-dhistoria/xi-jornades-dhistoria/inscripcions-xi-jornades-dhistoria
http://www.monestirdelesavellanes.com/ca/jornades-dhistoria/xi-jornades-dhistoria/inscripcions-xi-jornades-dhistoria
http://www.monestirdelesavellanes.com/ca/jornades-dhistoria/xi-jornades-dhistoria/inscripcions-xi-jornades-dhistoria
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D‟altra banda s‟investigarà l‟expansió cristiana més enllà d‟Europa, cap al Nou món, 
amb especial focus en els esforços de conversió de la població nativa a partir de 
finals del s. XV. En aquest context es tractarà també el tema de les missions i les 
estratègies dels missioners, tant a la Península Ibèrica com a la resta d‟Europa i en 
Nou Món. 

Com cada any, les conferències i els debats estaran complementats per diverses 
activitats relacionades amb el tema de les actuals jornades. 

Programa de conferències 

 10 conferències i debats (vegeu el programa sencer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monestirdelesavellanes.com/ca/jornades-dhistoria/xi-jornades-dhistoria/programa-xi-jornades-dhistoria
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TESFAYE TADESSE REELEGIT SUPERIOR 
GENERAL DELS MISSIONERS COMBONIANS 

 

SQUILA MISSIONAL | 25 de juny, 2022 

Aquest matí el pare Tesfaye Tadesse Gebresilasie, de 52 anys d‟edat, va estat 
reelegit, per una gran majoria, Superior General dels Missioners Combonians del 
Cor de Jesús durant el XIX Capítol General que s‟està portant a terme de l‟1 al 30 
de juny a la Casa Generalicia de l‟Institut a Roma. Aquest és un esdeveniment 
històric, ja que després de ser el primer africà a liderar als Combonians, és l‟únic 
superior general a ser reelegit des de 1979. 

Va néixer en Harar (Etiòpia) el 22 de setembre de 1969. Va fer els vots perpetus en 
l‟Institut Combonià l‟1 de novembre de 1994 i va ser ordenat sacerdot al seu país 
natal el 26 d‟agost de 1995. Immediatament després de completar els seus estudis 
de teologia a Roma, va passar dos anys a Egipte per a aprendre àrab i després 
estava destinat a treballar a Sudan (1997-2000). Mentrestant, va estudiar en el 
Pontifici Institut d‟Estudis Àrabs i Estudis Islàmics (Pisai) a Roma.  

Quan va tornar al seu país natal i en 2005 va ser triat superior provincial dels 
Combonianos a Etiòpia, càrrec que va ocupar fins a 2009 i durant el qual també va 
ser president de l‟Associació de Superiors Majors del seu país. En el XVII Capítol 
General de 2009 va ser elegit Conseller General i responsable de la formació 
bàsica i les circumscripcions d‟Àfrica anglòfona i Moçambic. En el capítol general 
en 2015, va ser elegit com a superior general, càrrec que repeteix ara després de la 
seva reelecció. 
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COMUNICAT DE LA CONFER DAVANT 
L‟ACTUAL SITUACIÓ EN LA FRONTERA SUD 

 

CONFER | 24 de juny, 2022 

La CONFER unint-se a la Vida Consagrada que fa presència activa en la frontera 
sud espanyola i nord-africana, emet aquest comunicat davant els últims 
esdeveniments en la tanca de Melilla. 

Davant la tràgica situació que ha ocorregut a la tanca de Melilla on un bon grup de 
persones migrades han resultat ferides i donant-se la tràgica circumstància de la 
mort d‟alguns d‟ells, la CONFER subscriu i s‟adhereix al comunicat emès per la 
Delegació Diocesana de Migracions de Màlaga i Melilla i fa explícit el desig i la 
preocupació perquè la vida humana sembla valer tan poc en determinades 
circumstàncies. 

La CONFER ha secundat i s‟ha manifestat en diverses ocasions en favor de la vida, 
la dignitat i l‟hospitalitat davant la situació de les persones migrades i refugiades 
que intenten buscar un futur millor i un lloc on poder desenvolupar els seus 
projectes en llibertat. Rebutgem categòricament l‟incompliment dels tractats 
internacionals als quals Espanya està adscrit. 

Estem profundament consternats davant la desprotecció que viuen les persones 
migrades i refugiades en la davantera sud i manifestem la nostra preocupació 
davant la creixent criminalització de migrants, per això ens unim a les paraules del 
Sant Pare “… és inacceptable que un cristià comparteixi aquesta mentalitat (la 
criminalització dels migrants), perquè la nostra fe està per sobre de qualsevol 

https://www.confer.es/397/activos/texto/10182-comunicado-front.pdf
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posició política i ens exigeix respectar la dignitat de la persona, amb independència 
del seu origen, color o religió…” 

Ens fem un amb l‟Església de Melilla en el seu quefer a favor dels migrants i volem 
unir la nostra veu a la d‟aquells que treballen per recuperar la dignitat i els drets 
humans dels nostres germans i germanes migrants. 
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ELS EXERCICIS ESPIRITUALS DE SANT 
IGNASI, 500 ANYS DESPRÉS 

 

JESUÏTES CATALUNYA |22 de juny, 2022 

Més de 80 persones de 27 països d’arreu del món, presents al Centre 
d’Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi, i més de 200 que van seguir les 
ponències online van poder conèixer moltes i diverses iniciatives que ja exploren 
creativament llenguatges, formats, espais… i que permetin recórrer el camí que va 
fer Ignasi fa 500 anys amb fidelitat creativa a la seva proposta. 

El balanç és molt positiu. El Simposi ha aplegat ponents que han pogut traslladar 
les seves reflexions i propostes des del testimoni d‟experiències viscudes i ben 
connectades amb la realitat, i alhora formulades des de la profunditat i el rigor. 
Experiències des de contextos d‟exclusió social, de migració, de trobada amb 
cultures i espiritualitats diverses,… que han permès aprofundir en el coneixement 
de diferents maneres de proposar els Exercicis i acollir nous horitzons possibles. 

La darrera jornada, de fet, va posar de manifest especialment la manera d‟oferir els 
Exercicis en la cultura contemporània a través dels mitjans audiovisuals i les noves 
tecnologies de la comunicació, en la sensibilitat ecològica i en la incorporació del 
cos i el moviment a través del pelegrinatge. Les comunicacions sobre aquestes 
qüestions van servir per posar en evidència una vegada més els riscos i 
oportunitats de la tecnologia. I per posar de relleu, en la qüestió ecològica, que 
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segurament aquest ha de ser un element indispensable i central en qualsevol 
modalitat dels Exericicis i no només un adjectiu. La ponència sobre els Exercicis en 
peregrinació va posar l‟accent en conceptes com el moviment, l‟austeritat o la 
flexibilitat per adaptar-se a les diverses situacions. 

El treball en assemblea plenària a la tarda va permetre fer una valoració de la 
setmana, reconèixer que Manresa és la llar per a tota la família ignasiana vinguda 
d‟arreu i compartir el desig de poder retrobar-nos amb una certa periodicitat per 
seguir aprondint els temes encetats. Els participants valoraven especialment 
l‟equilibrada combinació del ritme orant i experiencial amb la profunditat i rigor del 
plantejament de la setmana.  La fidelitat a l‟experiència fundant de Sant Ignasi 
venia del fet d‟estar a Manresa i la creativitat i adaptacions múltiples de la riquesa i 
diversitat dels participants d‟arreu del món. 

El Simposi va tenir com a cloenda la celebració de l‟Eucaristia presidida pel jesuïta 
Josep Rambla, iniciador i inspirador de EIDES l‟Escola Ignasiana d‟Espiritualitat, 
entitat coorganitzadora del Simposi, juntament amb La Cova Cal destacar també 
com al llarg dels dies, la diversitat de sensibilitats i expressions culturals s‟ha viscut 
a través de les celebracions litúrgiques. 

Aquesta trobada ha estat doncs l‟oportunitat de reflexionar i experimentar a fons el 
repte i l‟encàrrec recollit a la primera preferència apostòlica universal de la 
Companyia de Jesús, és a dir: “oferir els Exercicis Espirituals en totes les modalitats 
possibles, obrint a moltes persones, sobretot joves, l‟oportunitat de servir-se d‟ells 
per entrar o avançar en el seguiment del Crist”. 
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SANT JOAN DE DÉU SEGUEIX DISTRIBUINT 
AJUDA HUMANITÀRIA A UCRAÏNA 

 
SANT JOAN DE DÉU  | 21 de juny, 2022 

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu continua fent costat a les persones 
desplaçades per la guerra d'Ucraïna i les quals es troben en major situació de 
vulnerabilitat. 

En aquests moments estan repartint l'ajuda humanitària que s'ha comprat amb els 
fons rebuts per l'Orde a Europa. Es tracta d'aliments, productes d'higiene personal i 
neteja per als veïns de Drohobycz i voltants, que acudeixen a la parròquia de 
San Bartłomiej, així com als nens de l'Orfenat de Podburz, que els Germans 
Hospitalaris secunden financera i materialment des de febrer de 2022. 

D'una banda, es tracta de productes comprats pels Germans a Polònia amb els 
fons rebuts per les campanyes solidàries impulsades per l'Ordre, com la Campanya 
Emergència Ucraïna SJD. D'altra banda, també s'estan distribuint els productes que 
han arribat amb el trailer enviat des d'Espanya per Avanza ONGD en col·laboració 
amb Juan Ciudad ONGD. 

https://sjd.es/san-juan-de-dios-sigue-atendiendo-a-personas-que-huyen-de-la-guerra-en-ucrania/
https://sjd.es/san-juan-de-dios-sigue-atendiendo-a-personas-que-huyen-de-la-guerra-en-ucrania/
https://sjd.es/san-juan-de-dios-sigue-atendiendo-a-personas-que-huyen-de-la-guerra-en-ucrania/
https://www.avanzaong.org/
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CARLOS GONZÁLEZ, NOU PRIOR 
PROVINCIAL DE LA PROVÍNCIA SANT 
NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
AGUSTINS RECOL·LECTES  | 20 de juny, 2022 

L‟agustí recol·lecte d‟origen mexicà ha estat escollit pel 128è Capítol provincial, que 
se celebra des del dilluns 20 de juny en Marcilla (Navarra, Espanya). 

Carlos González Castellanos ha estat escollitt aquest dilluns 20 de juny nou prior 
provincial de la Província Sant Nicolás de Tolentino. El 128è Capítol provincial, que 
ha començat aquest mateix dilluns en el Convent dels Agustins Recol·lectes en 
Marcilla, Navarra (Espanya), ha designat a l‟agustí recol·lecte per a exercir el servei 
de govern de la Província per al pròxim període. 

Atès que cap religiós va aconseguir la majoria en la votació dels membres de la 
Província, es va delegar l‟elecció del nou prior provincial en el Capítol provincial. Els 
capitulars han escollit a un dels tres agustins recol·lectes més votats -entre ells, el 
nou prior provincial- en la votació dels religiosos. 

El 128è Capítol de la Província Sant Nicolás de Tolentino reuneix 32 religiosos, que 
han estat elegits mitjançant grups electorals que barrejaven criteris geogràfics i per 
tipus de treball o ministeri: religiosos germans, religiosos formadors, religiosos 
dedicats a l‟apostolat educatiu i religiosos residents a la Xina, el Brasil, Mèxic-Costa 
Rica, els Estats Units, Espanya-Itàlia i Anglaterra. 

https://www.agustinosrecoletos.com/
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Carlos González Castellanos 

Carlos González Castellanos va néixer a Capella de Guadalupe (Jalisco, Mèxic) el 
29 de gener de 1964 (58 anys). És professo de l‟Orde des del 14 d‟agost de 1986 i 
sacerdot des del 25 d‟agost de 1990. 

És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Universitat de Navarra (1990), llicenciat 
en Filosofia per la Universitat Gregoriana de Roma (1993) i té cursos 
d‟especialització en la formació inicial dels candidats a la vida religiosa. 

A aquesta activitat ha dedicat la major part de la seva vida religiosa, en les etapes 
de aspirantat, postulantat i teologat. També ha participat en el servei de Govern 
com a vicari provincial de Mèxic i Costa Rica (2009-2015) i com a membre del 
Consell Provincial de la Província Sant Nicolás de Tolentino. 

Fins a aquest moment exercia la funció de mestre de professos a la Casa de 
Formació Sant Agustí dels Agustins Recol·lectes a LasRozas (Madrid, Espanya) i 
presidia el Secretariat provincial d‟Espiritualitat i Formació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 de juliol, 2022 
HOREB 

580 
 

 

40 

 

ORDENACIÓ DIACONAL DEL GERMÀ JORDI 
PUIGDEVALL 

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 28 de maig, 2022 

Divendres, 24 de juny, en la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, G. Jordi Puigdevall, 
monjo de Montserrat, ha rebut l‟ordenació diaconal durant la missa conventual del 
Monestir, que començarà a les 11 hores –i que es podrà seguir en directe a través 
de Montserrat Ràdio i per Montserrat TV-. El P. Abat Manel Gasch, que és qui l‟ha 
escollit per a aquest ministeri d‟acord amb el seu Consell, ha presentat el Germà  
Jordi a Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, encarregat de presidir  la 
celebració. 

L‟administració del sagrament ha trobat el seu punt culminant en la imposició de 
les mans i la pregària d‟ordenació; posteriorment, el nou ha rebut els signes propis 
del seu ministeri: l‟estola, la dalmàtica i l‟evangeliari.  

L‟administració del sagrament té el seu punt culminant en la imposició de les mans 
i la pregària d‟ordenació; prèviament, hi haurà la presentació i l‟elecció dels 
candidats i el seu interrogatori per part del bisbe Sergi Gordo. Posteriorment, el 
nou diaca va rebre els signes propis del seu ministeri: l‟estola, la dalmàtica i 
l‟evangeliari. 

https://abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/tv


7 de juliol, 2022 
HOREB 

580 
 

 

41 

 

La  darrera cerimònia d‟ordenació presbiteral i diaconal a Montserrat es va celebrar 
el 4 de novembre de 2017. 

El nou diaca 

Jordi Puigdevall i Roca va néixer a Porqueres (Girona), el 9 de gener de 1983. És 
llicenciat en Economia i actualment està cursant el Grau de Litúrgia al Pontifici 
Institut Litúrgic de Roma. Va entrar al noviciat el 6 d‟agost de 2014, va fer la 
professió temporal el 6 d‟agost de 2016 i la solemne l‟11 de juliol de 2020. 
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PRIMERA TROBADA DIOCESANA DE LES 
RELIGIOSES DE VIDA CONTEMPLATIVA DE 
L‟ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 21 de juny, 2022 

El passat divendres dia 17 de juny el Monestir de Sant Josep i Santa Anna de 
Tarragona va acollir la primera trobada de les religioses de vida contemplativa de 
l‟arxidiòcesi. En total es van aplegar membres de les quatre comunitats presents 
aquí: les clarisses de Reus, les mínimes de sant Francesc de Paula de Valls, les 
cistercenques de Vallbona de les Monges i les carmelites descalces de Tarragona. 

La trobada va començar amb la benvinguda i la presentació de cadascuna d‟elles, 
ja que no es coneixien. A partir d‟aleshores, una germana de cada comunitat va 
presentar el seu carisma, compartint una estona de diàleg en què es va constatar la 
importància de caminar juntes i conèixer-se per a sentir-se part de l‟Església de 
Tarragona. 

A l‟església del monestir, les religioses van resar les vespres i, finalment, van 
compartir un berenar fraternal on es van poder degustar els productes que 
elaboren les carmelites descalces. Aquesta primera trobada va resultar molt 
profitosa i es va acordar donar-li continuïtat 
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📰 RECULL DE PREMSA 

     

 

ISAURA MARCOS, LA FOTÒGRAFA DELS 
REFLEXOS 

 

SIGNES DELS TEMPS | 3 de juliol, 2022 

Isaura Marcos, a més de religiosa del monestir de Pedralbes, a Barcelona, és 
fotògrafa autodidacta a la recerca de la llum. Gairebé sense sortir de les qua-tre 
parets del monestir ha aconseguit desenvolupar un llenguatge fotogràfic propi. 

  

VEURE TOTA LA NOTÍCIA 

 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/isaura-marcos-la-fotografa-dels-reflexos/video/6166722/?ext=SMA_TW_F4_CE24_


7 de juliol, 2022 
HOREB 

580 
 

 

44 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | 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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💻 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/

