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"AGRAINT LA VOSTRA 
FRATERNAL ACOLLIDA 
EM POSO AL SERVEI 
DE L’URC" 
Xavier Fortuny | Secretari General de l’URC 

Benvolguts i benvolgudes,  

En l’HOREB del passat mes de juliol, 
Llorenç Puig s’acomiadava de la Secretaria  
General de la URC, amb un ampli i positiu 
balanç del seu servei i, aprofitava 
l’avinentesa  per presentar-me  com el seu 
substitut tot donant-me la benvinguda. 

Així, inicio aquesta nova etapa amb molt de 
goig  i amb molta il·lusió i també amb cert 
respecte per saber si tindré la capacitat de 
donar resposta a les necessitats i reptes 
que s’aniran plantejant. Confio molt en la 
vostra pregària  i en el vostre bon cor; entre 
tots ho anirem fent! 

En un capítol d’agraïments, tal com raja i 
sense cap ordre de preeminència, em cal 
agrair al Gmà. Josep Canal, Provincial 
auxiliar, per oferir-me aquesta possibilitat i 
confiar en la meva persona;  a tota la 
comunitat lasal·liana per les vostres 
mostres de suport i ànims  que m’heu 
tramés durant aquest dies; a la junta 
directiva de la URC per obrir-me les portes 
i sentir-me com a casa des del primer 
moment. Un agraïment especial, permeteu-
m’ho, al Llorenç que amb el seu bon fer, 
m’ha facilitat tota la informació per poder 
desenvolupar aquesta tasca; espero 
comptar amb la teva persona encara en 

https://urc.cat/arxiu-horeb/
https://urc.cat/carta-dagraiment-i-comiat-de-llorenc-puig-secretari-de-la-urc/
https://urc.cat/carta-dagraiment-i-comiat-de-llorenc-puig-secretari-de-la-urc/
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aquests  primers moments de la singladura. 

Entrar a formar part de la Junta Directiva és 
prendre consciència que la meva tasca és 
una baula més de la llarga cadena de 
persones que portem l’Evangeli al cor i, que 
amb les nostres mans el volem fer present 
en el nostre país. Cada un de nosaltres, 
amb les seves dèries, ens hem posat al 
servei de l’Evangeli, colze amb colze, amb 
els nostres Germans i Germanes. I, és amb 
aquest esperit que em presento a tots 
vosaltres.  

Des d’ara, tot agraint la vostra fraternal 
acollida,  em poso al servei de la URC i, per 
tant de tots vosaltres.  
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PRIMERA TROBADA DEL CURS DE 
FORMACIÓ INICIAL DE L’URC 

 

FORMACIÓ URC | 13 de setembre, 2022 

Aquest 12 de setembre s'ha iniciat el Curs Sistemàtic de Formació Inicial 2022-
2023. Un total de tretze novicis i novícies participen en el curs: tres novícies de la 
Puresa de Maria, tres novícies de les Josefines de la Caritat de Vic, cinc novicis de 
l’Ordre de la Mercè, una novícia de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat i 
una novícia de les Hospitalàries de la Santa Creu. 

En aquesta etapa dels inicis de la Vida Religiosa, creiem que és important que els 
joves religiosos/es puguin gaudir d’una formació seriosa i profunda que il·lumini el 
camí iniciat i ajudi a ser més conscients i compromesos amb l’opció de vida que 
han escollit. Això és el que pretenem des de l’Equip de Formació del CEVRE-URC. 

Primeres passes al servei de l’Evangeli 

Volem acompanyar els joves novicis i novícies en els primeres passes cap a 
l’entrega de la seva vida, al servei de l’Evangeli i de la missió que se’ls encomani. 
Valorem la peculiaritat d’una experiència intercongregacional com aquesta. El fet 
que es puguin trobar nois i noies de diverses congregacions per fer un camí junts 
de formació i compartir somnis i inquietuds sempre és enriquidor i és un signe de 
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sinodal que ens ajuda a descobrir que tots formem part d’una Església que camina 
i lluita per transformar la realitat de cada dia. 

Agraïm a les congregacions religioses que faciliten participar al curs als seus 
novicis i novícies i que confien en l’oferta formativa del CEVRE-URC. 
El curs està obert als religiosos i religioses joves que vulguin participar-hi en algun 
tema d’interès personal i també als no tan joves però que els interessi l’oferta i 
vulguin conrear de manera distesa la seva formació personal. És un curs que va 
dirigit al cor més que al cap. 

La Formació Inicial té lloc a la seu de l’URC, Plaça d’Urquinaona 11, 2n, 2na de 
Barcelona ciutat. En horari de dilluns de 15’30h a 19’55h. Consta de tres trimestres 
amb continguts que imparteixen diferents professors. Aquest primer trimestre 
s’ofereixen quatre assignatures: Discerniment i Obediència (Montserrat Massó), 
Vida en comunitat i coneixement personal (Ana Madueño), Espiritualitat Bíblica 
(Florenci Bové) i la persona de Jesucrist (Màxim Muñoz). 
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REUNIÓ D’INICI DE CURS DELS SUPERIORS I 
SUPERIORES  DE TARRAGONA 

 

VIDA CONSAGRADA ARQUEBISBAT TARRAGONA | 13 de setembre, 2022 

Com és costum, la Delegació de Vida Consagrada de l’Arquebisbat de Tarragona, 
ha convocat a l’inici del curs escolar una reunió amb tots els responsables de les 
comunitats. Aquestes reunions es desenvolupen en alguna de les cases de les 
congregacions. El punt de trobada va rotant, amb la finalitat de sentir-nos tots 
involucrats i de manifestar el nostre acolliment i fraternitat envers els altres 
germans i germanes. 
 
Enguany, la reunió ha tingut lloc aquest 13 de setembre, a la comunitat de les 
Germanes de la Caritat de Santa Anna, a Vila-seca (Tarragonès). A la trobada hi ha 
acudit i acompanyat els religiosos i religioses l’Arquebisbe Joan Planellas. 

Reunió i posada en comú 

S’ha iniciat la trobada amb la presentació de cada un dels presents, donant la 
benvinguda a les noves incorporacions. Tot seguit, el cant “Si sabessis com Jesús 
t’estima” (Cor Nou) ha motivat un petit moment de pregària. 
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El plat fort ha estat la presentació de les “Prioritats pastorals” per al curs 2022-
2023 per part de l’Arquebisbe. 
 
Mons. Joan Planella, en la seva intervenció ha reiterat, diverses vegades, el sentit 
d’agraïment per la constant presència dels religiosos i religioses en les diverses 
accions pastorals. Posteriorment, s’ha enriquit el tema amb diverses aportacions i 
ressons dels participants. 
 
Per acabar la reunió la delegada diocesana, Isabel Górriz, ha presentat el calendari 
de les diverses trobades i celebracions previstes per aquest curs. 
Després de tot plegat, la comunitat acollidora ens ha preparat un berenar on hem 
pogut gaudir de la fraternitat. 
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LLUÍS SERRA, PRESIDENT DEL NOU 
PATRONAT DE FUNDACIÓ CHAMPAGNAT, 
FUNDACIÓ ANNA RAVELL I FUNDACIÓ ESCÓ 

MARISTES CATALUNYA | 13 de setembre, 
2022 

El Consell de la Província Marista L’Hermitage 
ha renovat  el Patronat de la Fundació 
Champagnat, de la Fundació Anna Ravell i de 
la Fundació Escó. El  nou Patronat durà a terme 
les seves funcions durant els pròxims tres 
anys. En la primera  reunió del Patronat, que va 
tenir lloc el 8 de setembre, es va acordar la 
designació de càrrecs,  que ha quedat de la 
manera següent:  

• G. Lluís Serra Llansana, president  

• Sra. Lara Aragonés Ortiz, vicepresidenta  

• G. Andreu Pío Sánchez García, tresorer  

• G. Jaume Parés Casellas, secretari  

• Sr. Florenci Bové Marcé, vocal  

• Sr. Carles Freire Venegas, vocal  

• G. Xavier Giné Arnella, vocal  

• Sr. Jordi Grau Ramió, vocal 

 Sra. Araceli Lázaro Aparicio, vocal  
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SANT PERE CLAVER, RECONVOCANT 
FRATERNITAT 

 

JESUIÏTES CATALUNYA | 12 de setembre, 2022 

L’any sempre té diades especials, i per a molts el dia de Sant Pere Claver és una 
festa que convoca fraternitat. Aquest passat divendres 9 de setembre vam retornar 
a la normalitat després de la pandèmia i d’un 2021 celebrant excepcionalment els 
500 anys de la conversió de Sant Ignasi. Enguany vam festejar-la com ho fem 
tradicionalment, amb l’ofici de les 11h a la Parròquia de Santa Maria de Verdú. 

S'hi van aplegar aplegar feligresos de la parròquia, autoritats, mossens diocesans i 
jesuïtes, en una cerimònia presidida per Roger Torres sj, en la qual va animar a 
revifar l’esperança des de l’Evangeli i a aprendre de Sant Pere Claver en la cura els 
uns dels altres, un aprenentatge que la pandèmia ja ha subratllat com a important. 

La celebració va ser animada pel Cor d’Homes i Joves de la Parròquia i, acabada la 
missa, mossèn Joan Viladot, rector de Verdú, va adreçar unes paraules a la 
comunitat, en les quals convidà l’assemblea a compartir la festa del proper 
dissabte 17 de setembre, que tindrà lloc la ordenació presbiteral del jesuïta Joan 
Morera. 



15 de setembre, 2022 
HOREB 

582 
 

 

10 

 

Mentre es cantaven els goigs del Sant, la relíquia es va traslladar en processó al 
Santuari, i allí es va venerar. Després de la benedicció final, la Plaça Major es va 
anar omplint de gent, i les sardanes van animar la festa. 

Els capellans diocesans i els jesuïtes vinguts de diferents punts de la geografia 
catalana van trobar-se en un dinar fraternal plegats, tradicional en l’efemèride, on 
es va compartir molt d’agraïment i vida quotidiana. Enmig d’aquesta comunió, va 
quedar en tots el desig de seguir treballant per les persones que avui també viuen 
el jou de l’esclavatge (de la crisi econòmica, la migració forçada, la droga, la guerra, 
l’abús, la malaltia, la soledat...), fent-nos com ell «esclaus dels esclaus» moderns. 

Coincidint amb aquesta festivitat, l'Associació d'Amics de Sant Pere Claver publica 
el seu butlletí anual que podeu descarregar aquí. 

https://jesuites.net/sites/default/files/2022-09/Butllet%C3%AD%2065%20Amics%20Sant%20Pere%20Claver.pdf
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125è ANIVERSARI DE L’APROVACIÓ DE 
L’INSTITUT DE LES GERMANES CAPUTXINES 
DEL DIVÍ PASTOR 

 

CAPUTXINES DEL DIVÍ PASTOR | 6 de setembre, 2022 

El diumenge 21 d’agost ens vam disposar a celebrar el 125è Aniversari de 
l’aprovació pontifícia de l’Institut. L’Equip de Pastoral Vocacional format per les 
germanes Piedad Prieto, Aura M.ª Treminio, Noemy Mora i Claudia Lázaro van 
dirigir la trobada. 

Feia un dia esplèndid i ens vam dirigir després de esmorzar cap a la pista del 
Noviciat a Pallejá. La gna. Piedad que portava un sol enlaire (significant a Jesús) 
ens va convidar a seguir-la dansant al so de la música. Així que ens vam posar en 
marxa seguint al Sol: Jesús. 

Seguidament, se’ns va lliurar a cada germana una petjada que havíem de retallar i 
escriure el motiu que tenim per a aixecar-nos cada dia i iniciar la missió. Aquestes 
petjades es van col·locar en forma de camí sobre un paperògraf i es van llegir els 
missatges; totes escoltem les nostres motivacions més profundes per a realitzar la 
missió cada dia i ens omplim d’alegria. En processó portant el mural i seguint al 
“SOL” ens dirigim cap a l’interior de la casa. 

La segona part va consistir en la reflexió de “la vida del salmó”. Quina creativitat la 
de les organitzadores! A terra estaven uns peixos de cartolina sobre una tela blava 
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que simulava un corrent d’aigua. Vam veure el vídeo que resumia la vida d’aquests 
peixos i vam fer una dinàmica de “pescar” un salmó. Cada salmó representava a 
cadascuna de nosaltres, per això, li vam posar el nostre nom. Vam fer una 
comparació amb la vida d’aquests peixos que ens conviden a tornar a la font inicial 
per a ser fecundes, encara que hàgim de “nedar” contra corrent. Té molt a veure 
amb el lema del 125è Aniversari: “Perseverar: memòria i esperança”. 
La tercera part va consistir en una dinàmica basada en unes reflexions sobre la 
Santíssima Verge: 

– Maria, memòria del poble d’Israel. 

– Maria sempre en camí. 

– Maria, mare fecunda. 

Ens vam repartir en tres grups i en cadascun d’ells vam aprofundir en un aspecte i 
vam elaborar unes presentacions que vam mostrar en la capella en un ambient 
d’oració, intercalant moments de silenci i cants. Va ser una pregària molt original 
amb la participació de totes les germanes. 

Després d’un menjar festiu, a la tarda resem el rosari dedicat a Santa Maria de la 
Perseverança per a donar gràcies per aquests 125 anys transcorreguts des de 
l’aprovació pontifícia de l’Institut, durant els quals sempre hem confiat en la 
protecció i acompanyament de Maria, com a Mare i Pastora. 

L’EUCARISTIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES va tenir lloc a les 17.30 hores a la capella, 
presidida per Fra Josep M.ª Segarra ofmcap, que va ser retransmesa per 
“YouTube”, per la qual cosa van poder connectar-se totes les nostres germanes no 
presents i, a més, tots aquells als qui convidem per a viure junts aquest moment de 
celebració (Voluntaris Caputxins, personal docent, alumnes, exalumnes, 
col·laboradors…). 

El P. Segarra primerament va expressar el seu agraïment per haver estat convidat 
a la celebració eucarística en aquesta efemèride. A la seva homilia ens va donar un 
missatge relacionant l’Evangeli del diumenge i les primeres germanes de l’Institut. 
Va recordar les paraules del Decret d’aprovació fent al·lusió a l’Institut de 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor que té per finalitat la santificació 
de cadascuna d’elles i el treball amb afany en l’ensenyament de les nenes i en la 
seva educació cristiana. 

També ens preguntem: són pocs els que se salven? La salvació és una oportunitat 
que Déu ofereix a tots. Les germanes que van sol·licitar l’aprovació de l’Institut 
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sabien que havien estat escollides per a comunicar la salvació de Crist, perquè la 
gent comprengués que Déu els estima, iniciant pels nens. 

També va fer referències al significat d’“entrar per la porta estreta”: és la porta de 
l’Evangeli, de l’amor, de dir no a la comoditat, de la fidelitat, de la perseverança, de 
la simplicitat, de la coherència. Encara que sembli difícil entrar per la porta estreta, 
és la proposta de l’Evangeli i de la salvació. Per ella van entrar les nostres primeres 
germanes i, per això, els donem gràcies. 

En finalitzar la celebració la Superiora General Carme Brunsó es va dirigir a tots els 
presents amb un missatge d’agraïment a Déu, al Pare Tous, que es va deixar 
conduir per l’Esperit Sant, i a totes les germanes que atretes per la bellesa de 
l’Evangeli i del carisma van passar per la porta estreta i van fer possible arribar fins 
aquí. 

També va recordar tres frases del Decret: 

– “Des del principi no van faltar contradiccions”. 

– “Protegides per la gràcia del cel”. 

– “Van perseverar constants en el començat”. 

Les primeres germanes van romandre fidels, confiades i esperançades, per això el 
lema es va inspirar en elles: “Perseverar: memòria i esperança”. 

En acabar la missa ens vam dirigir al “claustre” del Noviciat i aquí vam compartir 
alegrement un berenar preparat per la comunitat. 

Donem gràcies a Déu per tant ben rebut! Gràcies! Gràcies! 
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA UISG 

 

UISG | 8 de setembre, 2022 

Gna. Nadia Coppa, Presidenta de la UISG: “La vida consagrada 
femenina s’està transformant i és apassionant” 

 
La revista Ecclesia ha publicat una entrevista a la Presidenta de la UISG, la gna. 
Nadia Coppa, ASC. 
“Durant la Plenària vam subscriure una bonica declaració que subratlla la crida a 
abraçar la vulnerabilitat. 

En ella declarem que, com a líders, ens comprometem a canviar a nivell personal i 
comunitari. Crec que el que està sorgint és la consciència que la vida consagrada 
és promotora de canvi eclesial i de canvi social i, per què no, de canvi en la visió 
col·lectiva de la vida i del món. 

El que està naixent precisament la consciència en les nostres congregacions que 
necessitem repensar els nous models de vida en les nostres fraternitats o nous 
models també per a afrontar els grans desafiaments que ens ofereix el món.” 

 

Llegir tota l’entrevista 

https://www.revistaecclesia.com/
https://www.uisg.org/files/allegatodocumento/2022/Intervista_Nadia_Coppa_Ecclesia_ES.pdf
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LA NOVA LLIBRERIA CLARET OBRE AL 
BARRI DE GRÀCIA DE BARCELONA 

 

CLARETIANS | 7 de setembre, 2022 

La Llibreria i l’Editorial Claret estan completant el trasllat al barri de Gràcia de 
Barcelona, una mesura que van anunciar el mes d’abril per adaptar-se al nou 
context editorial. Les dues institucions, dels Missioners Claretians, mantindran la 
seva activitat i segueixen comptant amb tots els treballadors i treballadores que 
tenien al carrer Roger de Llúria, que consideren indispensables per desenvolupar la 
nova etapa i els nous projectes. 

La nova Llibreria Claret ha obert el 12 de setembre al carrer Sicília cantonada 
Travessera de Gràcia, del barri de Gràcia de Barcelona. En concret, al número 410 
del carrer Sicília, 410. L’horari serà de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 
20h i el dissabte de 10h a 14h. El telèfon de contacte continuarà sent el 93 301 08 
87 i el correu electrònic llibreria@claret.cat. 

L’Editorial s’ha traslladat en espais de la Cúria dels claretians al carrer Nàpols. El 
trasllat de les dues institucions porta l’activitat i les instal·lacions al voltant del nucli 
claretià de Gràcia, ben conegut per l’Escola i l’Esportiu Claret i pel Santuari-
Parròquia del Cor de Maria. 
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Amb la voluntat de continuar sent referent al nostre país, la llibreria i l’editorial 
mantenen l’oferta de títols actuals, en especial, de temàtica religiosa, humanística,… 
i de literatura infantil. 

Els Missioners Claretians sempre han mostrat una sensibilitat especial cap a 
l’apostolat de l’Editorial i la Llibreria Claret, seguint l’estímul del seu fundador, sant 
Antoni Maria Claret. Hereus espirituals de l’impuls i trajectòria del P. Claret en la 
inquietud per la difusió i publicació religiosa, al llarg d’anys d’història han anat 
cercant la millor adaptació pastoral i formes d’estructurar-se, des de la creació el 
1927 de la Tipografia Claret-Editorial, per respondre a la seva missió. 

Breu història de la Llibreria i l’Editorial Claret 
 
Primera època: 1927-1936: TIPOGRAFIA CLARET 
 
El dia 16 de juliol de 1927 es creava a Barcelona la TIPOGRAFIA CLARET, una 
editorial que comptava amb una impremta. La seva seu era al carrer Arquebisbe 
Claret (avui Sant Antoni M. Claret), número 45, on hi ha –encara avui– la comunitat 
dels Claretians. 

Tipografia Claret es va crear com a sucursal de l’Editorial «Corazón de Mariá» , que 
havia estat fundada l’any abans (1926) a Madrid. Quan estava a punt de complir el 
deu anys d’existència, la Tipografia Claret canviaria de domicili : deixava el barri de 
Gràcia, i se situà al carrer Bonavista, n. 14, a prop dels «Jardinets» de Gràcia. 

Amb la guerra del 1936 es para absolutament tota activitat editorial i impressora. 

Segona època 1940-1966: GRÁFICAS CLARET 
 
L’any 1940 els missioners claretians reprenen l’activitat editora, ara amb el nom de 
GRÁFICAS CLARET. La ubicació del nou domicili era la mateixa que té actualment : 
al carrer Roger de Llúria número 5: es tractava d’una casa modernista, planta baixa 
i dos pisos, del primer eixample. 

Tercera època 1966: Editorial Claret 
 
A resultes de la llei de premsa del 1966 GRÁFICAS CLARET va haver de prendre 
les formes noves d’una S.A. i va esdevenir EDITORIAL CLARET, S.A. 

L’Editorial instal·la una «Llibreria Claret». Als baixos de l’antiga casa residència dels 
Claretians funcionava una petita llibreria en la qual s’hi podien trobar sobretot 
llibres relacionats amb la litúrgia i espiritualitat. 
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El dia 31 de juliol tancava aquella petita llibreria i es traslladava provisionalment a 
uns baixos del Col·legi de les MM . Escolàpies en el mateix carrer Roger de Llúria , a 
la cantonada d’Aragó. Dos anys més tard s’inaugurava la nova llibreria , a Roger de 
Llúria 5, amb un nou disseny, amb tot el que en aquell moment donava la tècnica i 
la tecnologia. 

Del 2008 a l’actualitat: 
 
El 2008 la Llibreria Claret es modernitza i amplia les seves instal·lacions, 
convertint-se en un referent del llibre religiós a Catalunya i a Espanya. A més dels 
250 m2 dedicats a la seva especialitat, la Llibreria del carrer Roger de Llúria 
disposava d’àmplies seccions d’humanitats, narrativa en català i castellà i  llibre 
infantil i juvenil. També s’inaugurava la sala Pere Casaldàliga, un espai pensat per a 
la divulgació de la cultura per dur a terme presentacions de llibres, conferències, 
taules rodones, etc. 

L’estiu del 2022, per adaptar-se al nou context editorial, la llibreria es trasllada al 
carrer Sicília, 410 i l’editorial en espais de la cúria dels claretians al carrer Nàpols. 
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PROFESSIÓ TEMPORAL DEL G. JOSEP 
ANTONI DÍAZ-PAVÓN A MONTSERRAT 

 

ABADIA DE MONTSERRAT| 5 de setembre, 2022 

Aquest 3 de setembre el G. Josep Antoni Díaz-Pavón ha fet la seva professió 
temporal per tres anys com a monjo de Montserrat. Ha estat durant la missa 
conventual, presidida pel P. Abat Manel Gasch. Una celebració que va poder seguir 
en directe a través de Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió). 

El G. Josep Antoni Díaz-Pavón i Gómez va néixer a Elda (diòcesi d’Oriola-Alacant) 
el 2 de novembre de 1983. Va iniciar el postulantat l’any 2018 i va entrar al 
noviciat el 6 d’agost de 2020. És llicenciat en Psicopedagogia i en Periodisme i 
diplomat en Magisteri. 

En el decurs de la missa de dissabte, el G. Josep Antoni Díaz-Pavón ha depositat 
sobre l’altar, al costat del pa i del vi, consagrats, el document de professió escrit. 
Així, des d’aquest moment, la seva vida, que ja estava empeltada amb la del Crist 
pel baptisme, ha esdevingut una ofrena al Pare estretament unida a la donació que 
Jesucrist fa d’ell mateix al Pare en l’Eucaristia. Aquest escrit l’ha llegit públicament, 
i després l’ha signat i mostrat als monjos presents. Finalment, l’ha lliurat al P. Abat, 
que ha fet una pregària especial. 

En el moment de l‘homilia el P. Manel Gasch va instar Josep Anton a “continuar 
vivint, comprometent-se uns anys més per escoltar encara la veu del Pare, la veu 
dolcíssima que ens crida a la conversió ia l’obediència”. Va ecomanar al Senyor la 

https://abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/tv
https://abadiamontserrat.cat/festa-de-sant-gregori-professio-temporal-del-g-josep-antoni-diaz-pavon-3-de-setembre-de-2022/
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voluntat per ser “dòcil i humil per escoltar la seva veu” posant-se a la seva 
disposició. 

Des d’aquest mateix dia, el G. Josep Antoni seguirà el període de formació 
filosòfica i teològica, i a més treballarà en diferents seccions del monestir, 
especialment, al taller d’enquadernació. 

Vídeo de la celebració 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWe5jCFOs2Q&feature=emb_title
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ELS CLARETIANS CELEBRARAN L’APLEC 
MAS CLARET EL 18 DE SETEMBRE 

 

CLARETIANS SANT PAU| 5 de setembre, 2022 

El proper diumenge 18 de setembre els missioners claretians de Catalunya es 
tornaran a reunir a Ribera d’Ondara, a la Segarra, per fer memòria dels màrtirs 
claretians en el tradicional Aplec del Mas Claret. Enguany serà la 78a edició de 
l’aplec. Començarà a les cinc de la tarda i el claretià Pere Codina en presidirà 
l’eucaristia. 

El Mas Claret és conegut com a “camps dels màrtirs”. Des del 1943 els claretians hi 
celebren l’Aplec Martirial cada tercer diumenge de setembre en memòria de tots 
els màrtirs claretians. 

El juliol de 1936 una part de la comunitat i dels estudiants claretians de Cervera es 
van refugiar a la casa del Mas Claret. Després d’estar controlats durant tot l’estiu, 
el 19 d’octubre van ser afusellats en un marge al costat del Mas. El 2017 van 
ser beatificats a la Sagrada Família, junt amb la resta de màrtirs claretians. 

 

http://claretians.cat/es/?s=mas+claret
http://claretians.cat/es/?s=mas+claret
http://claretians.cat/es/?s=mas+claret
http://claretians.cat/2017/10/21/beatificacio-sagrada-familia/
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VEDRUNA CATALUNYA I L’EDITORIAL GRAÓ 
SIGNEN UN ACORD PER AFAVORIR LA 
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA EDUCATIVA 

 

VEDRUNA CATALUNYA| 31 d’agost, 2022 

Aquest dimarts 30 la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l’Editorial Graó han 
signat un conveni de col·laboració per promoure la reflexió sobre la pràctica 
educativa. L’acord serveix per fornir les escoles de la xarxa Vedruna de continguts 
educatius, amb l’accés a la Plataforma Digital de Graó; alhora, aquestes 
compartiran expertesa en les revistes especialitzades de l’Editorial. 

El conveni, de dos anys, l’han signat aquest migdia a Vic, a la seu de la 
Fundació, Montserrat Espinalt, presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya 
Educació, i  Carles Cros, CEO de l’Editorial Graó. L’acord s’ha pensat per millorar la 
difusió del pensament sobre la pràctica educativa, amb propostes concretes 
relacionades amb la vida a l’aula. 

Vedruna aportarà coneixement sobre temes com ara l’atenció a la diversitat, com 
agrupar l’alumnat a l’aula, l’aprenentatge cooperatiu, evidències científiques i 
pedagògiques. Experts d’aquesta xarxa educativa publicaran articles dedicats a 
l’educació infantil i secundària, i a la didàctica de les matemàtiques, les ciències 
experimentals, la llengua i la literatura, la música, l’educació física, la geografia i la 
història. 



15 de setembre, 2022 
HOREB 

582 
 

 

22 

 

Alhora, professorat i investigadors de les escoles Vedruna de Catalunya tindran 
accés obert als continguts digitals educatius de la Plataforma Digital de Graó, 
a www.grao.com. El fons consta de 30.000 recursos entre articles i monogràfics de 
nou revistes, com ara Guix Infantil, publicada en català i en castellà, o Aula de 
Secundària, i més de 300 llibres. 

Totes dues institucions comparteixen dedicació a favor de l’educació. L’escola 
Vedruna, iniciada per Joaquima de Vedruna fa quasi dos-cents anys a Vic, ha 
arrelat amb força en l’estructura educativa del país. Avui són 37 les escoles que 
conformen aquesta xarxa educativa sota el paraigües de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació. 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. 

L’Editorial Graó forma part de l’Institut de Recursos i Investigació per a la 
Formació. L’IRIF és una empresa dedicada a la formació integral de les persones. 
Nascuda l’any 1977, fomenta la innovació, amb serveis d’assessorament 
pedagògic, suport a la formació del professorat i la creació de materials d’alta 
qualitat a tota la comunitat educativa. Graó engloba totes les activitats editorials, 
amb la publicació de llibres i revistes i actualment compta amb un fons editorial de 
més de 1.150 títols de pedagogia i educació, 13 revistes educatives de totes les 
etapes i didàctiques i 1 revista per a les famílies. 

http://www.grao.com/
https://vedrunacatalunya.cat/
https://vedrunacatalunya.cat/
https://vedrunacatalunya.cat/
https://cat.grao.com/ca
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 XXI CAPÍTOL GENERAL DE LES GERMANES 
DE LA CARITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS 

 

CONFER|5 de setembre, 2022 

Del 8 al 30 de juliol la Congregació de Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de 
Jesús ha celebrat el seu XXI Capítol General a la seva Casa d’Espiritualitat Isabel 
Larrañaga, de Miraflores de la Sierra, Madrid. 

Van començar amb uns dies d’Exercicis Espirituals, orientats pel Pare claretià 
Antonio Sánchez Orantos. Durant aquests dies d’experiència forta de Déu, van 
aprofitar per a beure de la font que és Crist i rebre d’Ell la seva força i la seva 
gràcia, la seva saviesa i fortalesa per a fer després el camí capitular i intentar 
destriar, sinodalment, la voluntat de Déu sobre la Congregació en els pròxims anys. 

El dia 17, diumenge, van celebrar l’Eucaristia d’obertura oficial del Capítol, 
demanant les llums de l’Esperit Sant, perquè Ell guiï i condueixi totes les tasques i 
projectes. Aquest mateix dia, ja a la sala capitular, es van reunir les 24 germanes 
per a iniciar les primeres tasques del Capítol: votacions per als diversos càrrecs o 
serveis necessaris per al bon funcionament diari, reflexió personal i posterior treball 
en grup dels diversos temes, assemblees plenàries, oració compartida litúrgica de 
cada dia, etc. El lema capitular: “Cal néixer de nou. Caminant cap a la nova 
Creació”. 
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Tota la família corazonista, germanes i laics, està unida en l’oració i atenta a la 
marxa del Capítol. Ens encomanem també a la intercessió de la nostra fundadora, 
la Venerable Mare Isabel Larrañaga, i a les de les nostres Beates Màrtirs Rita 
Dolores Pujalte i Francisca Aldea, la festa de les que celebrem amb goig el dia 20 
d’aquest mateix mes de juliol. 

Després de les jornades intenses de treball capitular, els dies 29 i 30 de juliol va ser 
escollit el nou Govern General que, durant el pròxim sexenni 2022-2028 guiarà el 
camí de la Família Corazonista: 

– Superiora General; Gna. María Fernanda Cova 

– 1a Consellera i Vicària General; Gna. Mª Rosa Estalayo Iglesias 

– 2a Consellera; Gna. Pascalia Wamba 

– 3a Consellera i Secretària Gral, Gna. Mª Paloma Fdez-Zarza P. 

– 4a Consellera: Gna. Antonia Román Rodríguez 

– Ecónoma General: Gna. Laudelina Gelado Ferrero 
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RELLEU A LA COMUNITAT RELIGIOSA DE 
FILLES DE CRIST REI 

 
BISBAT URGELL| 28 d’agost, 2022 

En aquests dies de finals d’agost es donarà el relleu comunitari de les Religioses 
Filles de Crist Rei que estan col·laborant a la parròquia de la M. de Déu Assumpta 
d’Agramunt i dels pobles veïns ajudant al Rector Mn. Jaume Mayoral en serveis 
parroquials. 

El dia 27 d’agost, l’Arquebisbe Joan-Enric va visitar-les per acomiadar la que fins 
ara era la responsable, la Gna. Maria Dolores Bonilla, que després de 5 anys a 
Agramunt, marxa destinada a Granada, i va donar la benvinguda a les dues 
Germanes acabades d’arribar en aquell mateix dia, Gna. M. Àngeles Gutiérrez, que 
serà la nova responsable i la Gna. M. Carmen Vásquez, les quals amb la Gna. que ja 
hi ha, formaran la Comunitat que a Agramunt manté la memòria viva del seu 
Fundador, Mn. Josep Gras, en procés de beatificació. 
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MARTA LOZANO PROFESSA ELS PRIMERS 
VOTS A PURESA DE MARIA 

CONFER | 27 d’agost, 2022 

Marta Lozano Bonilla ha professat els seus 
primers vots aquest dissabte 27 d’agost a les 
18h. La celebració ha estat presidida per Josep 
Giménez, SJ i concelebrada per David 
Guindulain, SJ i Fra Luis Roberto Mejía, O de M 
a la capella del col·legi Puresa de María de Sant 

Cugat. En l’eucaristia han participat les 
germanes de la comunitat de Sant Joan i el 
noviciat, les nostres germanes terceronas i 
familiars i amics de Marta Lozano. 
Marta va iniciar el seu camí en Puresa de Maria 

amb el postulantat, va començar el noviciat fa 
dos anys, a l’agost de 2020, i ara continuarà la 
seva formació religiosa i acadèmica en 
la Pontifícia Universitat Urbaniana de Roma. 
 

Testimoni de Marta Lozano 

“Beneeix, ànima meva, al Senyor, i no oblidis 
els seus beneficis” (Sal 103, 2) 

El meu cor es desborda d’agraïment i alegria. 
Descobrir cada vegada més a Jesús ha anat 
augmentant els meus desitjos de seguir-li i de 
viure a la seva manera, amb l’amor com a únic 
manament. Un amor que he descobert que és 
pura tendresa i misericòrdia, compassió, 
fidelitat, consol, llibertat… 

Viure a la seva manera és viure 
eucarísticamente, des de l’acció de gràcies, la 
benedicció, ser pa partit i repartit, però sempre 
enterament present. Ser vi que es vessa i es 
lliura sense reserves. És romandre ferm i 
confiada i ser portadora d’aquest amor que ens 

 

 

 

http://www.pmaria-santcugat.org/
http://www.pmaria-santcugat.org/
http://www.pmaria-santcugat.org/
https://www.pmaria.es/marta-lozano-entra-en-el-noviciado/
https://www.pmaria.es/marta-lozano-entra-en-el-noviciado/
https://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Default.aspx
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té el Pare sigui on sigui que em trobi. 

Amb els ulls sol fixos en Jesús, vull viure per Ell, 
amb Ell i en Ell. Faig ressò de l’oració de Mare 
Alberta: “A les vostres mans em poso, Déu 
meu, disposeu de mi i de totes les meves 
coses. Concediu-me sí, la vostra gràcia” i li 
demano a la nostra Mare de la Puresa que 
m’acompanyi i sigui el meu model de deixeble.» 

Marta, el teu sí que va començar fa molt temps. 
Resem per tu perquè aquest camí que avui es 
ratifica a l’Església i en Puresa de Maria 
s’allargui per tot el temps de la teva vida. 
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30 ANIVERSARI DE LA TROBADA D’AMICS 
DEL COTTOLENGO DEL PARE ALEGRE 

 

BISBAT DE SOLSONA | 23 d’agost, 2022 

Montornès de Segarra celebrà el 13 d’agost el XXX Aniversari de la Trobada dels 
Amics del Cottolengo del Pare Alegre, de Barcelona. Una festa organitzada per 
voluntaris del centre barceloní i col·laboradors de la localitat lleidatana, que degut 
al Covid-19 durant dos anys no es pogué celebrar. Aquesta esperada sortida 
estiuenca té com objectiu possibilitar una jornada de germanor i esplai a un grup 
dels seus residents. 

Quaranta-cinc residents del Cottolengo acompanyats per un equip de set 
voluntaris, al capdavant dels quals hi era el veterà Josep Martínez com a 
responsable, estigueren a Montornès de Segarra rebuts amb molta cordialitat pels 
seus veïns. Els actes programats s’iniciaren amb una missa de campanya 
concelebrada pel responsable de la parròquia de Montornès, Mn. Sebastià Pijuan, i 
Mn. Josep M. Vilaseca, rector de la Unitat Pastoral Parroquial de Tàrrega. En una 
emotiva homilia, Mn. Pijuan, després de felicità i agrair a Ignasi Anglarill, el 
promotor d’aquesta iniciativa, assenyalà el fet d’unes trobades que complien els 
trenta anys “en les quals aprenem a fer una autentica comunitat.”  Feren unes 
sentides pregàries diversos residents del centre, i els cants foren del grup 
parroquial acompanyats al teclat per Josep Pané. 

Es renovà la tradició del partit de futbol a la pista municipal entre la gent del 
Cottolengo i els infants i veïns de Montornès, amb empat final. S’entregaren unes 
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medalles commemoratives dels 30 anys als jugadors, per Ignasi Anglarill, alma 
mater de la trobada i veterà voluntari de la institució, acompanyat del alcalde 
accidental, Ferran Pardo. 

Fet el vermut tradicional es compartí un dinar de germanor a l’estatge social. Hi 
col·laborarà un equip de set cuineres, aplegant-se al voltant de la taula una 
vuitantena de persones, entre els qual s’hi trobaven convidats els coneguts 
periodistes esportius Xavier Valls i Josep M. Minguella. Després de tallar-se el 
pastis commemoratiu del trentè aniversari per residents del Cottolengo, i del 
brindis, es feren parlament al·lusius a la trobada, conduíts per Xavier Valls. 
Intervingueren: Mn. Josep M. Vilaseca; l’alcalde accidental Ferran Pardo; la religiosa 
germana Eva, en nom del Cottolengo; el promotor de les trobades Ignasi Anglarill; 
la col·laboradora Maria Pilar Cases; el periodista de TV3 Xavier Valls, i el 
radiofonista de la COPE, Josep M .Minguella. Tots remarcaren el gran valor 
d’aquestes trobades fraternals apostant per la seva continuïtat. Com a cloenda un 
concert pel acordionista Flavià Huguet i el pianista Josep Pané, molt celebrat pels 
assistents. 

El Cottolengo de Barcelona acull cent cinquanta-set residents sota la direcció de 
les religioses de la Congregació de las Hermanas Servidoras de Jesús del 
Cottolengo del Padre Alegre. La fundació té al món les cases de Colòmbia, a les 
poblacions de Buenaventura i Popayan; a Lisboa (Portugal) i a Espanya:  Valencia, 
Madrid, Santiago de Compostela, Alicante, Las Hurdes i la casa mare de Barcelona. 
La benefica institució que disposa de la col·laboració d’un gran voluntariat fou 
fundada pel pare jesuïta Jacint Alegre Pujals, l’any 1932. 
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NOU GOVERN DE LA PROVÍNCIA 
CLARETIANA DE SANT PAU 

 

CLARETIANS SANT PAU | 6 d’agost, 2022 

El primer capítol de la província de Sant Pau dels Missioners Claretians ha escollit 
aquest dissabte a la tarda el govern de la província per als pròxims sis anys. 

El nou govern provincial estarà format pel P. Màxim Muñoz Duran (Prefecte 
d’Espiritualitat i Formació), el P. Gustavo Pez Nadalich (Prefecte d’Apostolat), el P. 
Johanes Benjitu Bareto (Prefecte de pastoral juvenil i vocacional) i el P. Rafael 
Gómez Busto (Prefecte d’economia). 

Estaran liderats pel provincial, el P. Juan Martín Askaiturrieta, que va ser elegit 
aquest divendres al matí, al capítol que es desenvolupa a la Casa d’Espiritualitat i 
Casa Mare de Vic fins dilluns que ve. 

Màxim Muñoz i Duran (1958, Zarza-capilla, Badajoz) va professar com a claretià el 
1977 i va ser ordenat sacerdot el 1985. És doctor en Teologia per la Universitat 
Gregoriana de Roma. Va ser coordinador (1984-1998) i consiliari (1992-1995) 
general del Moviment juvenil HORA-3. Superior provincial dels Missioners 
Claretians de Catalunya entre el 2004 i el 2016, va formar part del darrer govern 
provincial de Catalunya com a vicari i prefecte d’espiritualitat i formació (2016-
2020). El 2020 va ser nomenat delegat per a Catalunya dels Claretians de Sant 
Pau. Va presidir la Unió de Religiosos de Catalunya (2011-2019). Actualment és 
professor de Teologia Fonamental i Cristologia a la Facultat de Teologia de 
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Catalunya i l’ISCREB. Presideix la productora Animaset, creada per Catalunya 
Religió i els Missioners Claretians de Catalunya, per proveir de serveis de 
comunicació entitats i institucions humanistes. 

Gustavo Pez Nadalich (1963, Reconquesta, Santa Fe, Argentina), va fer la primera 
professió el 8 d’octubre del 2002 i va ser ordenat el 23 d’agost del 2008. Batxiller 
en Filosofia i Teologia per la Pontifícia Universitat Urbaniana (Roma), ha estat i 
vicari de diverses parròquies a Altamura (Itàlia) Marsella i Tolosa. Actualment és 
rector moderador de la Parròquia de la Sainte Croix de Narbona i delegat Regional 
de França. 

Johanes Benjitu Bareto (1983, Atambua, Indonèsia), va fer la primera professió el 
15 d’agost del 2005 i l’ordenació el 29 de juny del 2013. Llicenciat en Teologia 
Fonamental per l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat (Facultat de 
teologia de Catalunya), actualment treballa a la pastoral del col·legi Claret de 
Barcelona i a les parròquies del Cor de Maria i Sant Tomàs, on és consiliari de 
l’Esplai l’Estel. També és delegat de Pastoral juvenil vocacional de Catalunya. 

Rafael Gómez (1960, Bilbao), va professar com a claretià el 2 d’octubre del 1982 i 
va ser ordenat sacerdot el 22 de maig del 1988. Té els títols de magisteri, batxiller 
en teologia, llicenciat en filosofia i Màster en direcció d’empreses per ICADE 
(Universitat de Comillas, Madrid). Ha tingut diversos càrrecs pastorals i acadèmics 
al col·legi Askartza (Leioa) i Larraona (Pamplona). Era l’actual prefecte d’economia 
de la província. 
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CLAUSURA DE L’ANY IGNASIÀ A MANRESA, 
I TANCAMENT DE LA PORTA DEL JUBILEU 

 
JESUÏTES CATALUNYA | 1 d’agost, 2022  

Aquest diumenge 31 de juliol ha tingut lloc la clausura de l’Any Ignasià, amb el que 
la Companyia de Jesús ha commemorat des del passat 20 de maig de 2021, el 500 
aniversari de la ferida i conversió d’Ignasi de Loiola. A la Basílica de Loiola, a 
Guipúscoa, el P. Arturo Sosa SJ ha participat a l’Eucaristia de clausura, però també 
Manresa ha estat un dels escenaris importants d’aquesta diada de Sant Ignasi. 

Al Santuari de la Cova, el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, ha tancat la Porta 
del Jubileu, amb motiu de la clausura de l’Any Ignasià. Amb tot, a Manresa les 
activitats que recorden l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat seguiran encara durant 
tot aquest any, en el marc de la iniciativa Manresa 2022. 

Tot seguit i ja a la Seu de Manresa s’ha celebrat l’Eucaristia solemne, presidida pel 
bisbe de Vic i concelebrada pel delegat del jesuïtes a Catalunya Enric Puiggròs SJ, 
el superior dels jesuïtes a Manresa, David Guindulain SJ i el rector de la Basílica de 
Santa Maria de la Seu, Mn. Joan Hakolimana, juntament amb altres jesuïtes i 
preveres. 

El bisbe Romà Casanova ha dedicat la seva homilia a recordar l’experiència que 
Ignasi de Loiola va viure a Manresa i com fer-ne memòria és una oportunitat 
d’acostar-nos a Déu. Repassant alguns dels episodis de l’estada del sant a la 
ciutat, Mons. Casanova ha destacat que fou l’inici d’una etapa fonamental per allò 
que Déu obrà en ell. Arribant a Manresa vestit de pobre, convertint-se en 

https://infosj.es/noticias/19184-clausura-del-ano-ignaciano-en-la-basilica-de-loyola
http://www.manresa2022.cat/
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pidolaire,… el seu testimoni, ha dit el bisbe de Vic, ens convida a desprendre’ns del 
nostre ego per confiar en el Senyor tal i com Ignasi ho experimentà tot i les 
dificultats, perquè aquest no és un camí fàcil. 

Al final de l’Eucaristia també ha intervingut el P. Lluís Magriñà SJ, que ha dirigit 
unes paraules de comiat com a director del Centre d’Espiritualitat de la Cova de 
Sant Ignasi i superior dels jesuïtes a Manresa. Magriñà ha estat un dels impulsors 
de la commemoració del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi a Manresa, amb 
iniciatives com el projecte que ha fet possible la instal·lació dels espectaculars 
mosaics de l’artista jesuïta Marko Rupnik al Santuari de la Cova. 

En el seu comiat, el P. Magriñà ha recordat com va ser precisament a Manresa fent 
un recés que va iniciar el camí que el va portar a entrar a la Companyia de Jesús. 
De la seva etapa de més de set anys a Manresa ha volgut destacar sobretot 
l’entesa entre la Cova i la ciutat, i tot el treball que s’ha fet a l’entorn de la 
celebració del 500 aniversari. S’ha mostrat molt agraït per l’acollida que ha trobat a 
Manresa, on ha dit que s’ha sentit i se sent com a casa. 

L’alcalde Manresa, Marc Aloy i la directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat, Yvonne Griley, han assistit a la celebració, junt amb altres autoritats. 

Tot seguit i ja a la Seu de Manresa s’ha celebrat l’Eucaristia solemne, presidida pel 
bisbe de Vic i concelebrada pel delegat del jesuïtes a Catalunya Enric Puiggròs SJ, 
el superior dels jesuïtes a Manresa, David Guindulain SJ i el rector de la Basílica de 
Santa Maria de la Seu, Mn. Joan Hakolimana, juntament amb altres jesuïtes i 
preveres. 

El bisbe Romà Casanova ha dedicat la seva homilia a recordar l’experiència que 
Ignasi de Loiola va viure a Manresa i com fer-ne memòria és una oportunitat 
d’acostar-nos a Déu. Repassant alguns dels episodis de l’estada del sant a la 
ciutat, Mons. Casanova ha destacat que fou l’inici d’una etapa fonamental per allò 
que Déu obrà en ell. Arribant a Manresa vestit de pobre, convertint-se en 
pidolaire,… el seu testimoni, ha dit el bisbe de Vic, ens convida a desprendre’ns del 
nostre ego per confiar en el Senyor tal i com Ignasi ho experimentà tot i les 
dificultats, perquè aquest no és un camí fàcil. 

Al final de l’Eucaristia també ha intervingut el P. Lluís Magriñà SJ, que ha dirigit 
unes paraules de comiat com a director del Centre d’Espiritualitat de la Cova de 
Sant Ignasi i superior dels jesuïtes a Manresa. Magriñà ha estat un dels impulsors 
de la commemoració del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi a Manresa, amb 
iniciatives com el projecte que ha fet possible la instal·lació dels espectaculars 
mosaics de l’artista jesuïta Marko Rupnik al Santuari de la Cova. 
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En el seu comiat, el P. Magriñà ha recordat com va ser precisament a Manresa fent 
un recés que va iniciar el camí que el va portar a entrar a la Companyia de Jesús. 
De la seva etapa de més de set anys a Manresa ha volgut destacar sobretot 
l’entesa entre la Cova i la ciutat, i tot el treball que s’ha fet a l’entorn de la 
celebració del 500 aniversari. S’ha mostrat molt agraït per l’acollida que ha trobat a 
Manresa, on ha dit que s’ha sentit i se sent com a casa. 

L’alcalde Manresa, Marc Aloy i la directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat, Yvonne Griley, han assistit a la celebració, junt amb altres autoritats. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 

 

L'ORDE DE SANT FRANCESC D'ASSÍS 
ABANDONA LLEIDA DESPRÉS DE 800 ANYS 

 

NACIÓ DIGITAL | 3 de setembre,, 2022 

Les instal·lacions de la residència d’avis Sant Antoni de Pàdua de Lleida son com 
un “rebedor” que dona accés al santuari que porta el mateix nom del sant. El 
temple és buit, i així seguirà en els propers mesos, perquè en aquest espai no es 
contempla que s’hi facin més misses.  La raó, la marxa dels quatre frares 
franciscans que fins ara hi vivien i que mantenien viva la flama de la fe catòlica 
inspirada en Sant Francesc d’Assís que, a la ciutat, ha durat vuit segles. 

Aquest foc s’està apagant aquests dies a la capital del Segrià per culpa d’una crisi 
de vocacions que ha deixat l’orde en un camí que s’aproxima sense remei a 
l’extinció. No hi ha relleu generacional en el món dels frares, i Lleida, ciutat on 
afectuosament els hi diuen “frarets”, és l’exemple recent que evidencia aquest 
progressiu afebliment. 

 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA I EL VÍDEO 

https://www.naciodigital.cat/noticia/238789/ultims-frares-franciscans-lleida
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  FORMACIÓ AMB L’URC 

FORMACIÓ URC | formacio.urc@confer.es  

Benvolguts/des, 

Us fem arribar la programació de formació 
permanent per aquest curs 2023.  No cal 
recordar la importància de la formació per al 
nostre creixement en totes les seves 
dimensions.  Són temes que s’han suggerit. 
Segurament n’hi ha d’altres que també ens 
interessen però cal programar a llarg termini 
per trobar les persones adients. En tot cas, si 
teniu nous temes ens els feu arribar i 
mirarem d’atendre les noves necessitats.  

Com veieu la  majoria de temes són 
presencials. Volem no perdre la riquesa que 
suposa el fet de trobar-nos i poder-nos 
saludar. Som conscients que hi ha gent que 
no ho podrà fer per l’edat o altres 
circumstàncies. Mirarem de deixar 
constància dels temes per vídeo a fi que 
tothom els pugui  escoltar a través de la 
pàgina web de l’URC.  

Molt agraïts pel vostre interès. Anirem 
informant. Cal de tant en tant consultar la 
pàgina web de l’URC  on apareixen notícies 
sobre la Vida Consagrada  a casa nostra i 
arreu. 

Cordialment, 

 

Equip de Formació 

Lluís Agustí, Eduard Rey, Maria Teresa Brull 

 

 

 



15 de setembre, 2022 
HOREB 

582 
 

 

37 

 

 

 

OCTUBRE 2021 

15, dissabte 
SOR LUCIA CARAM (PRESENCIAL) 

LA VIDA RELIGIOSA COM A PROFECIA D’ESPERANÇA EN UNA SOCIETAT 
CANVIANT I COMPLEXA. 

Cridats a ser testimonis d’esperança i a viure la vocació religiosa amb alegria i 
coherència. 

Noves formes de VC., nous compromisos. 

NOVEMBRE 2022 

12 dissabte 
VÍCTOR CODINA (Presencial). 

UNA ESPIRITUALITAT PER A LA TERCERA EDAT DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

19 dissabte, 
CONFER amb Belén Blanco (Presencial. Tot el dia). 

REFLEXIÓN INTERCONGREGACIONAL SOBRE MISIÓN COMPARTIDA. 
Llamada a la sinodalidad intercongregacional. 

DESEMBRE 2022 

3 dissabte, 
DAVID GUINDULAIN (En línia). 

Recés d’Advent: FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps d’Advent 
 

------- 

GENER 2023 

28 dissabte, 
GNA CONXA ADELL I CADELLAC (Presencial). 

CAMINS DE INTERIORITAT I COHERÈNCIA EN LA VIDA RELIGIOSA D’AVUI I DE 
SEMPRE. 

 
FEBRER 2023 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 
URC-CEVRE 2022-23 

URC-CEVRE (2021-22) 

.  
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25 dissabte, 
DAVID GUINDULAIN (En línia). 

Recés de Quaresma: FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. 
 

MARÇ 2023 
18 dissabte, 

LUIS ALBERTO GONZALO DÍEZ (En línia). 
CARACTERÍSTICAS, PILARES, RETOS DE LA VC EN EL MUNDO DIGITAL DE 

HOY. 
 

------- 
 

ABRIL 2023 
22 dissabte, 

ANA GARCÍA MINA-FREIRE (presencial. Tot el dia) 
EMOCIONS-MOCIONS-DISCERNIMENT EN LA VC. 

 
MAIG 2023 
6 dissabte, 

DAVID GUINDULAIN (En línia) 
Recés de Pasqua-Pentecosta : FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps de 

Pasqua-Pentecosta. 
 

20 dissabte, 
Dr. MARK (presencial) 

-AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA A LA SALUT MENTAL. MALALTIES MÉS 
FREQÜENTS QUE ES PATEIXEN A CAUSA DE LES RESTRICCIONS. LA 

QUALITAT MENTAL I LA SALUT ESPIRITUAL. 
-PROBLEMES PSICOLÒGICS FREQÜENTS EN LA VC I EN LES RELACIONS 

COMUNITÀRIES. 
 

JUNY-JULIOL-AGOST 2023 
 

RECÉS D’ESTIU A MONTSERRAT. 
Més endavant indicarem les dates. 
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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
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/

