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“LA MOTXILLA DE 
L’ENZO I L’EROLA” 
Josep Canal | Germà de la Salle 

Cada inici de curs és una nova oportunitat i un 
nou repte, un punt de partida per a viure un 
projecte en el qual creiem i que és reflex de la 
missió que volem tirar endavant religioses, 
religiosos, laics i laiques fortament arrelats en 
els diferents carismes religiosos fonamentats 
en l’Evangeli  

Imaginem-nos dos vailets, dos germans, de set i 
dotze anys, l’Enzo i l’Erola que poden ser 
alumnes de qualsevol escola religiosa. Cada 
matí van a l’escola i a la motxilla porten 
l’esmorzar, algun llibre i/o quadern, potser un 
portàtil o “tablet” , també, sent molt d’hora,  
potser una mica de son i mandra; però sobretot 
una forta càrrega d’il.lusió.  

A la tarda, l’entrepà de l’esmorzar haurà 
desaparegut, el llibre i/o quadern tornarà, o 
potser, serà un altre llibre o quadern d’una 
altra matèria,  potser també el portàtil o 
“tablet”, la mandra s’haurà convertit en el 
cansament d’una jornada intensa, on el treball, 
l’exercici físic, el joc, la convivència amb 
companyes i companys haurà consumit les 
energies dels infants i aquella il·lusió matinera 
s’haurà transformat en satisfacció per la feina 
feta.  

Però les motxilles de l’Enzo i l’Erola, com les de 
la majoria d’infants tenen multitud de 
compartiments,  i en aquell compartiment més 
proper al cor dels infants hauran posat els 
valors presentats en l’acollida/reflexió del matí 
treballats amb un conte, cançó, vídeo o altre 
tipus de recurs.... el continguts treballats en 
diferents moments a l’aula,  habilitats per 
resoldre reptes i problemes presentats en 
diferents tallers, i curiositat, creativitat per tirar 
endavant un projecte amb altres companys i 
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companyes que a mode de treball cooperatiu 
els ensenya el valor del compartir, del respecte, 
de la col·laboració, si, el valor de la fraternitat.  

A l’hora del tancament de la jornada escolar, 
podran posar en el mateix departament de la 
motxilla totes les emocions, sentiments, que 
han viscut durant el dia en el treball, en la 
relació amb els companys, el professorat, en el 
joc...Uns més positius que altres, però tots 
ajuden a créixer 

I tot el que han posat en aquest apartat de la 
motxilla,  proper al cor, ho aniran integrant en 
el seu creixement personal, i, des de la llibertat, 
ho podran anar contrastant amb 
l’ensenyament del Mestre de Natzaret.  

I, així dia a dia, passarà el present curs, motxilla 
amunt, motxilla avall,  la família de l’Enzo i 
l’Erola veuran els elements i objectes que hi ha 
a la motxilla -els que van i tornen- , els 
informes i tutories amb el professorat, les 
estones de diàleg amb els fills  els faran 
descobrir com creixen i com viuen el curs, però 
el que hi ha en la bossa més interior només ho 
sabran l’Enzo i l’Erola i serà allò que els farà 
créixer.  

Bon curs per a tothom... i tant infants com 
adults, gaudim “del pes” de la nostra motxilla.   
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LES FILLES DE LA CARITAT DEIXEN LLEIDA 
DESPRÉS DE 230 ANYS 

 

BISBAT DE LLEIDA | 27 de setembre, 2022 

Lleida ha acomiadat aquesta tarda, amb agraïment i emoció, les Filles de la Caritat, 
que deixen la ciutat després de 230 anys de presència. 

 L'adeu s'ha materialitzat amb una missa presidida pel bisbe Salvador a la 
parròquia del Santíssim Salvador de Pardinyes, a la que les religioses estaven molt 
vinculades. La celebració, que ha coincidit amb la diada de Sant Vicenç de Paül, 
fundador de la comunitat de les Filles de la Caritat, ha reunit desenes de veïns i 
veïnes del barri de Pardinyes i religioses vingudes de fora de Lleida per 
acompanyar les germanes en una Eucaristía molt emotiva, en què se'ls ha 
expressat l'agraïment per la feina feta durant tots aquests anys, així com els millors 
desigs per a les noves destinacions on aniran a partir d'ara.  
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230 anys de presència 

La comunitat de religioses “Terra Ferma”, de la Companyia de les Filles de la 
Caritat, que actualment resideixen en un pis al barri lleidatà de Pardinyes, tancaran 
definitivament la casa el proper 30 de setembre donat que les tres germanes que 
hi conviuen han estat destinades a Barcelona, en un procés progressiu de 
reagrupament a causa de la falta de noves vocacions i de l’edat avançada de les 
religioses. Les Filles de la Caritat, que havien tingut presència a Lleida des del 
1792, on havien arribat a tenir cinc o sis cases i havien fet feines de voluntariat a 
l’Hospital de Santa Maria, a la Maternitat o a la Llar de Sant Josep, entre altres, 
deixen la ciutat en la que és la cinquena comunitat religiosa que ha de tancar 
durant aquest 2022. 
 
La mare Remedios, superiora de la comunitat, expressa la "gran tristesa que 
representa haver de marxar de Lleida" i prega "perquè hi hagi noves vocacions en 
el futur que permetin reprendre l'activitat". Les tres religioses que quedaven a la 
casa de Pardinyes tenen 92, 83 i 76 anys, respectivament. La comunitat va patir un 
cop molt fort ara fa tres anys, quan van morir tres de les monges que vivien 
plegades i estaven vinculades a la parròquia de Sant Salvador del barri de 
Pardinyes. Ara, la superiora de la comunitat lleidatana, que portava quatre anys a 
la ciutat, anirà destinada a un pis del barri de la Barceloneta per fer tasques de 
prevenció de la marginació social. Les altres dues aniran una a una residència de 
gent gran a fer de voluntària i l’altra, a una casa amb altres germanes d’edat 
avançada. 
 
Demà, 27 de setembre, i coincidint amb la festivitat de Sant Vicenç de Paül, es farà 
una missa a la parròquia de Sant Salvador de Pardinyes, oficiada pel bisbe 
Salvador, com a comiat a la llarga presència de les Filles de la Caritat a la ciutat, 
que marxaran definitivament el dia 30. 
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L’APLEC DEL MAS CLARET RECORDA ELS 
MÀRTIRS CLARETIANS: “TOTS VAN MORIR 
PERDONANT” 

 

CLARETIANS | 23 de setembre, 2022 

Com cada any, el tercer diumenge de setembre, un bon grup de persones s’han 
aplegat a l’espai martirial del Mas Claret per recordar, una vegada més, la 
persecució i el patiment de què foren objecte els màrtirs missioners claretians. 
Durant la jornada, també s’ha inaugurat un nou plafó en ceràmica, obra del 
claretià Josep Vilarrubias. 

Enguany, per començar, davant del Cobert de la Mina s’ha fet memòria del grup de 
missioners del Mas Claret que van ser metrallats el 19 d’octubre de 1936. Tot 
seguit, en un Via Crucis amb tres estacions, s’ha llegit la vida de tres màrtirs del 
Mas Claret: la d’un missioner sacerdot, la d’un missioner estudiant i la d’un 
missioner germà. 

A l’espai martirial, el claretià Pere Codina ha presidit l’eucaristia. Durant l’homilia, 
Codina ha posat èmfasi en el fet que els màrtirs “van donar la vida per Crist”. 
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Segons Codina, aquesta expressió diu dues coses: “Que a tots se’ls va oferir la 
possibilitat d’escapar a la mort i que tots van morir perdonant”. 

Certament, setmanes abans del seu martiri, els missioners del Mas Claret van ser 
víctimes de provocacions diverses i tots van ser convidats a blasfemar i a 
apostatar, però tots s’hi van negar. La tarda del dia 19 d’octubre, els missioners del 
Mas Claret, ferms en la seva fe, morien per Crist, és a dir, “perdonant com Crist 
perdonava de la creu estant”. I per això són màrtirs, és a dir, “testimonis, també del 
perdó de Crist”. Amb la seva mort van donar testimoni de la seva fe, del seu amor, 
del seu perdó i de la seva esperança. 

Codina també ha recordat dos esdeveniments importants relacionats amb l’espai 
martirial. El primer és que en aquest aplec s’inaugura un plafó en ceràmica instal·lat 
al “Cobert de la Mina”, obra de Josep Vilarrubias, en substitució de la ceràmica que 
hi havia fins ara i que va ser destrossada uns mesos enrere. La nova ceràmica 
representa Maria en actitud d’escolta i de mirada interior, on hi ha escrita una frase 
que trobem a l’evangeli de Lluc: “Maria guardava tot això en el seu cor” (Lc 2,19). 

El segon esdeveniment és que, l’estiu de 1997, ara fa 25 anys, un grup de joves de 
procedències diverses responia de forma entusiasta a la invitació de Josep 
Vilarrubias a fer un Camp de Treball per arranjar aquest espai martirial. A tots ells, 
“el nostre agraïment i homenatge”. 

Finalment, la trobada ha acabat amb un petit refrigeri per a tots els participants. 
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CONGRÉS INTERNACIONAL PEL 150È 
ANIVERSARI DE L’INSTITUT DE LES FILLES 
DE MARIA AUXILIADORA

 

SALESIANAS | 23 de setembre, 2022 

Del 25 al 30 de setembre de 2022 a Roma, a la Casa Generalicia de l’Institut de les 
Filles de Maria Auxiliadora, es tindrà el Congrés internacional sobre el tema 
“L’aportació de les FMA a l’educació (1872-2022). Camins, reptes i 
perspectives” promogut per l’Institut FMA i organitzat per la Pontifícia Facultat de 
Ciències de l’Educació “Auxilium”. 

Celebrar el 150è de la fundació de l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora, 
promovent un diàleg d’estudi atent al pluralisme i estimulant una confrontació 
amb els reptes actuals per a rellançar la missió educativa en el present i en el 
futur, és el principal objectiu del Congrés internacional. 

Partint de dades històriques, la iniciativa intenta definir alguns aspectes de 
l’aportació de les FMA a l’educació i oferir elements de mètode al nivell d’incidir en 
les polítiques formatives de l’Institut. La reflexió, en efecte, s’insereix en el procés 
posat en acció per a sostenir el Pacte educatiu global promogut pel Papa Francesc 
en el 2019 i cooperar en un nou model de desenvolupament. El congrés oferirà 
claus de lectura multidisciplinàries i multiculturals, i s’articularà en tres sessions 
encomanades a les aportacions de ponents i ponents d’origen internacional. 
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El 25 de setembre s’iniciarà amb la introducció als treballs, al que seguirà, el 26 de 
setembre, l’obertura de la primera sessió dedicada a la “Trajectòria històrica entre 
dades i experiències”, amb la finalitat de delinear un quadre panoràmic de l’Institut 
en els seus 150 anys de vida – Casas, persones, obres als països en què està 
present – per a rellevar alguns aspectes diacrònics i sincrònics de l’aportació de les 
FMA en els diversos contextos, sobretot a través del compromís en l’educació entre 
les classes populars i mitjanes. 

El 27 de setembre, amb la segona sessió de títol “Afrontant els desafiaments de 
l’educació avui” se’ns proposa ajudar a comprendre el paper d’algunes 
antropologies contemporànies a partir de l’impacte que generen els seus processos 
formatius, per a després reflexionar sobre els reptes del present i valorar la 
incidència sobre els comportaments de l’individu i de la col·lectivitat, en particular 
de les/dels joves i dels educadors. 

La tercera sessió en programa el 28 i 29 de setembre – “Recorreguts i perspectives 
per al futur de l’educació a la llum del Sistema preventiu” – té la fi de fer adquirir 
consciència sobre la manera en què avui alguns nuclis del Sistema Preventiu són 
compresos i viscuts per les FMA i per els/les laics/as que comparteixen la missió en 
les Comunitats Educatives dels diferents contextos. 

Al matí del 30 de setembre de 2022 es durà a terme la sessió conclusiva, presidida 
per la Superiora General de l’Institut de les FMA, Sor Chiara Cazzuola, i moderada 
per la Degana de la Facultat “Auxilium”, sor Piera Ruffinatto, amb reflexions i 
perspectives sobre l’aportació educativa i formativa que l’Institut FMA pot oferir 
avui a la societat. L’esdeveniment conclourà amb la Celebració Eucarística 
presidida per Ángel Fernández Artime, Rector Major dels Salesians de Don Bosco. 

En el lloc web del Congrés internacional es poden trobar el programa, els materials 
i les informacions sobre els temes, sobre els ponents i sobre les modalitats 
d’inscripció. A més, en la sessió Le parole la Facultat Auxilium proposa, cada mes, 
petits aprofundiments vídeo amb les paraules en el centre del Congrés, “nuclis” 
generadors de converses i de discussions sobre els temes de l’educació i de 
l’educar. 

www.convegnofma150.org 

https://www.convegnofma150.org/
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INAUGURACIÓ DE  L’ALBERG CAL MACO 
PER LA COMMEMORACIÓ DELS CINC-CENTS 
ANYS DE L’ESTADA D’IGNASI DE LOIOLA  

 

GENERALITAT CATALUNYA | 23 de setembre, 2022 

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i 
Berzosa, han inaugurat aquest matí la remodelació de l’alberg i centre d’acollida de 
visitants Cal Maco, a Igualada. L’alberg, que ha estat rehabilitat per l’Ajuntament 
d’Igualada, està dissenyat com un espai per atendre i acollir els pelegrins que fan el 
Camí Ignasià i el de Sant Jaume, en el seu pas per Igualada, i també per allotjar els 
visitants de la ciutat. El nou centre disposarà d’una oficina de turisme de la ciutat, 
amb abast comarcal, i tindrà també un centre d’informació i interpretació per 
explicar la figura de Sant Ignasi i el seu pas per la ciutat. 

Ciuró ha obert el seu discurs recordant que “el Govern de Catalunya va decidir 
commemorar aquests cinc-cents anys de l’arribada de Sant Ignasi des 
d’Azpeitia fins a Manresa, fent petjada a diferents ciutats de Catalunya”, i ha 
afegit que “això és una oportunitat que ens dona també de promoció d’Igualada, 
de promoció de Manresa, de seguir promocionant Montserrat, i la capital del 
nostre país, però també de projectar Catalunya: Catalunya com a terra 
d’acollida, Catalunya com a terra de recepció”. 

La titular de Justícia ha destacat la contribució d’Igualada en la consolidació del 
Camí Ignasià com una de les principals rutes de pelegrinatge mundials, un camí 
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que tot i no ser tant conegut com el de Sant Jaume, “és igual d’intens i 
d’important per al nostre país”. En relació amb les activitats de promoció turística 
a la ciutat, Ciuró ha ressaltat que “el turisme que volem també és aquest, que 
posa en valor tots els actius que tenim. I el camí de Sant Ignasi és un camí que 
està cridat a ser punter i de referència”. 

El nou alberg de Cal Maco és “acolliment, sobretot, per a peregrins” –ha dit Ciuró- 
que ha ressaltat que Catalunya és i ha estat terra d’acollida i de convivència. 
L’espai que avui s’inaugura permetrà donar a conèixer als visitants l‘experiència de 
pelegrinatge, d’espiritualitat, de cultura i de turisme que ofereix el recorregut del 
camí de Sant Ignasi, alhora que també permetrà recuperar un patrimoni immoble 
per a la ciutat i donar-li un ús públic enmig del centre històric. 

Ciuró també ha recordat el seu viatge al Vaticà, durant el qual es va poder trobar 
amb el papa Francesc, i durant el qual, a més, es va poder exhibir a la filmoteca 
vaticana el documental “El Camí Ignasià”. 

A l’acte també hi han assistit la directora d’Afers Religiosos, Yvonne Griley, la 
directora dels Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central, Bàrbara 
Minoves, i el comissari de la Commemoració dels cinc-cents anys de l’estada 
d’Ignasi de Loiola a Catalunya, Jordi Rodó. La consellera Ciuró, abans de la 
inauguració, ha visitat l’Ajuntament d’Igualada i ha signat el llibre d’honor de la 
ciutat. 
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TROBADA DIOCESANA D’ANIMACIÓ 
MISSIONERA A BARCELONA 

 

ARQUEBISBAT BARCELONA. (Missions) | 27 de setembre, 2022 

El proper dissabte, 8 d’octubre, Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de 
l’arquebisbat de Barcelona, presidirà una trobada diocesana d’animació missionera 
que se celebrarà al Seminari Conciliar de Barcelona. L’acte organitzat pel 
Secretariat diocesà de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona juntament amb les 
Obres Missionals Pontifícies, vol ser un espai de trobada per a animadors de 
pastoral de parròquies, educadors de les plataformes socials, centres juvenils i 
col·legis. En definitiva, persones sensibilitzades amb l’animació missionera i el 
voluntariat. 

L’acte començarà a les 10 h i tindrà una durada de 3 hores i 30 minuts. 

 Benvinguda i presentació, a càrrec de Mons. Javier Vilanova, i el Sr. Manuel 
Górriz, Director del secretariat Diocesà. de Missions i de les Obres 
Missionals Pontifícies. 

 Conferència L’animació missionera al continent digital, a càrrec del Sr. José 
Beltrán, director de la revista Vida Nueva. 
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 Testimonis missioners. 

 Presentació de campanyes i recursos per a l’animació missionera 2022-
2023, a càrrec de Mn. José María Calderón, director nacional de les Obres 
Missionals Pontifícies. 
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MISSIONS SALESIANES A HAITÍ: ‘Situació 
desesperada: sense menjar, sense aigua i sense 
combustible’ 

 

MISSIONS SALESIANES | 21 de setembre, 2022 

Haití viu en els últims mesos una situació social, política i econòmica insostenible. 
La violència de carrer domina les comunicacions per carretera mentre que la falta 
de productes de primera necessitat sumi a la majoria de la població en una pobresa 
extrema. En les últimes setmanes, l’alça dels preus del combustible, i un nou anunci 
governamental d’una nova pujada ha omplert els carrers de manifestants que 
busquen de manera desesperada aliments, aigua i combustible per a sobreviure. 

“La població roba per a menjar. Tot està tancat. Estem envoltats de violència i no 
hi ha aigua, ni combustible ni menjar. La situació és insostenible i viure a Haití 
s’ha tornat impossible”, explica un missioner salesià des de la capital del país. 

Barricades als carrers, manifestacions, saquejos de bancs i comerços… Res se 
salva de la violència i el caos que regna al país: ni les empreses públiques ni les 
privades ni les organitzacions internacionals ni tan sols les congregacions 
religioses. 

La població demana al carrer la dimissió del primer ministre per voler triplicar el 
preu del combustible. Si aquesta mesura entra en vigor produirà un increment dels 

https://misionessalesianas.org/noticias/haiti-emergencia-hambre-violencia-terremoto-solidaridad-salesiana-2511/
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preus del transport i dels productes de primera necessitat en un país on més del 
40% de la població sofreix inseguretat alimentària i gairebé cinc milions de 
persones (un 43%) necessiten ajuda humanitària. 

  

La situació desesperada ha obligat al tancament de bancs i comerços per a 
evitar els assalts i saquejos 

Durant el passat cap de setmana les instal·lacions de Càritas, les del Servei Jesuïta 
al Refugiat i el Programa Mundial d’Aliments (PMA) van resultar atacats. L’Escola 
Tècnica Salesiana de Gonaives també va sofrir el divendres el robatori de tot el 
que van trobar els assaltants. “És l’obra més pobra que tenim al país i van robar tot, 
fins i tot tota la roba dels salesians. S’han quedat sense res perquè no poden 
sortir de la casa. Fins a les plaques solars i les bateries que instal·lem fa anys per a 
estalviar combustible se les han emportat”, explica un salesià. 

El terratrèmol de 2010 va sumir al país en una pobresa extrema de la qual no s’ha 
recuperat. La crisi econòmica, la impossibilitat de controlar la violència de carrer, 
l’assassinat del president l’any passat, un nou terratrèmol, les tempestes tropicals 
i la pandèmia han sumit a la població en una situació d’urgència humanitària 
contínua. 

A aquesta situació desesperada que sofreix la població cal sumar-li la violència i 
els segrestos que es produeixen gairebé diàriament al país. Per aquest motiu, 
milers de persones han abandonat les seves llars en els últims mesos per 
a desplaçar-se a zones menys poblades i més segures del país. 

Els missioners salesians treballen a Haití des de 1935. Les nostres obres 
educatives s’estenen per vuit ciutats del país, des de Cap-Haitien en el nord, 
passant per la capital i fins Els Cayes al Sud. El compromís salesià amb l’educació, i 
de manera especial amb la formació professional dels joves haitians necessita de 
l’ajuda de tots perquè les noves generacions ajudin a reconstruir el país. 

Des de MISSIONS SALESIANES ens unim a la petició de diàleg i de pau dels 
salesians a Haití, que han expressat la seva convicció de “quedar-nos al país per a 
seguir al costat dels més necessitats per a contribuir a la recuperació amb 
l’educació de les noves generacions”. 

https://misionessalesianas.org/noticias/haiti-emergencia-terremoto-solidaridad-salesiana-3108/
https://misionessalesianas.org/noticias/haiti-pandemia-coronavirus-terremoto-emergencia-1201/


29 de setembre, 2022 
HOREB 

583 
 

 

16 

 

Missatge del Papa Francesc per a la 108a 
Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat 2022 

 

PAPA FRANCESC | 25 de setembre, 2022 

Construir el futur amb els migrants i els refugiats 
 

«No tenim aquí la ciutat que durarà per sempre, sinó que busquem la que encara 
ha de venir» (He 13,14). 

Benvolguts germans i germanes, 

El sentit últim del nostre “viatge” per aquest món és la recerca de la pàtria 
veritable, el Regne de Déu inaugurat per Jesucrist, que trobarà la seva realització 
plena quan ell torni en la seva glòria. El seu Regne encara no s’ha acomplert, però 
ja està present en aquells que han acollit la salvació. «El Regne de Déu és en 
nosaltres. Malgrat que encara sigui escatològic, sigui el futur del món, de la 
humanitat, es troba al mateix temps en nosaltres.»[1] 
La ciutat futura és una «ciutat ben fonamentada que té Déu mateix com a 
arquitecte i constructor» (He 11,10). El seu projecte preveu una obra d’edificació 
intensa, en la qual tots hem de sentir-nos compromesos personalment. Es tracta 
d’un treball minuciós de conversió personal i de transformació de la realitat, per tal 
que s’adapti cada vegada més al pla diví. Els drames de la història ens recorden 
com n’estem, encara, de lluny d’aconseguir la nostra meta, la Nova Jerusalem, «on 

https://urc.cat/missatge-per-a-la-108a-jornada-mundial-del-migrant-i-el-refugiat-2022/#_ftn1
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Déu habitarà amb els homes» (Ap 21,3). Però no per això hem de desanimar-nos. 
A la llum del que hem après en les tribulacions dels darrers temps, som cridats a 
renovar el nostre compromís per a la construcció d’un futur més d’acord amb el pla 
de Déu, d’un món on tots puguem viure dignament en pau. 

«Però nosaltres, tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on 
regnarà la justícia» (2Pe 3,13). La justícia és un dels elements constitutius del 
Regne de Déu. En la cerca quotidiana de la seva voluntat, aquesta ha d’edificar-se 
amb paciència, sacrifici i determinació, per tal que tots els qui tenen fam i set d’ella 
quedin saciats (cf. Mt 5,6). La justícia del Regne ha d’entendre’s com la realització 
de l’ordre diví, del seu designi harmoniós, segons el qual, en Crist mort i 
ressuscitat, tota la creació torna a ser “bona” i la humanitat “molt bona” (cf. Gn 1,1-
31). Però per tal que regni aquesta harmonia meravellosa, cal acollir la salvació de 
Crist, el seu Evangeli d’amor, per tal que s’eliminin les desigualtats i les 
discriminacions del món present. 

Ningú no ha de ser exclòs. El seu projecte és essencialment inclusiu i situa en el 
centre els habitants de les perifèries existencials. Entre ells hi ha molts migrants i 
refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic. És amb ells que Déu vol edificar el seu 
Regne, perquè sense ells no seria el Regne que Déu vol. La inclusió de les persones 
més vulnerables és una condició necessària per a obtenir la ciutadania plena. De 
fet, diu el Senyor: «Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell 
us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; 
tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em 
vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m» (Mt 
25,34-26). 

Construir el futur amb els migrants i els refugiats significa també reconèixer i 
valorar allò que cada un d’ells pot aportar al procés d’edificació. M’agrada veure 
aquest enfocament del fenomen migratori en una visió profètica d’Isaïes, en la qual 
els estrangers no figuren com invasors i destructors, sinó com treballadors ben 
disposats que reconeixen les muralles de la Nova Jerusalem, la Jerusalem oberta a 
tots els pobles (cf. Is 60,10-11). 

En la mateixa profecia, l’arribada dels estrangers es presenta com a font 
d’enriquiment: «El teu cor […] s’eixamplarà, quan aboquin damunt teu els tresors de 
la mar i portin a casa teva les riqueses de les nacions» (60,5). De fet, la història ens 
ensenya que l’aportació dels migrants i refugiats ha estat fonamental per al 
creixement social i econòmic de les nostres societats. I ho continua sent també 
avui. El seu treball, la seva capacitat de sacrifici, la seva joventut i el seu 
entusiasme enriqueixen les comunitats que els acullen. Però aquesta aportació 
podria ser molt més gran si es valorés i s’hi donés suport mitjançant programes 
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específics. Es tracta d’un potencial enorme, prompte a manifestar-se si se li ofereix 
l’oportunitat. 

Els habitants de la Nova Jerusalem —continua profetitzant Isaïes— mantenen 
sempre les portes de la ciutat obertes de bat a bat, perquè hi puguin entrar els 
estrangers amb els seus dons: « Les teves portes estaran sempre obertes, no es 
tancaran ni de nit ni de dia, perquè els reis amb els seus seguicis et puguin dur les 
riqueses de les nacions» (60,11). La presència dels migrants i els refugiats 
representa un repte enorme, però també una oportunitat de creixement cultural i 
espiritual per a tots. Gràcies a ells tenim l’oportunitat de conèixer millor el món i la 
bellesa de la seva diversitat. Podem madurar en humanitat i construir junts un 
“nosaltres” més gran. En la disponibilitat recíproca es generen espais de 
confrontació fecunda entre visions i tradicions diferents, que obren la ment a 
perspectives noves. Descobrim també la riquesa que tenen religions i espiritualitats 
desconegudes per a nosaltres, i això ens estimula a aprofundir les nostres 
conviccions. 

A la Jerusalem de les gents, el temple del Senyor s’embelleix cada vegada més 
gràcies a les ofrenes que arriben de terres estrangeres: «Aplegaran per a tu tots els 
ramats de Quedar, et presentaran els anyells de Nebaiot. Els acceptaré quan els 
immolin en el meu altar, honoraré el meu temple gloriós» (60,7). En aquesta 
perspectiva, l’arribada de migrants i refugiats catòlics ofereix energia nova a la vida 
eclesial de les comunitats que els acullen. Ells són sovint portadors de dinàmiques 
revitalitzants i animadors de celebracions vibrants. Compartir expressions de fe i 
devocions diferents representa una ocasió privilegiada per a viure amb més 
plenitud la catolicitat del poble de Déu. 

Estimats germans i germanes, i especialment vosaltres, joves, si volem cooperar 
amb el nostre Pare celestial en la construcció del futur, fem-ho juntament amb els 
nostres germans i germanes migrants i refugiats. Construïm-lo avui! Perquè el 
futur comença avui, i comença per a cada un de nosaltres. No podem deixar a les 
properes generacions la responsabilitat de decisions que cal prendre ara per tal 
que el projecte de Déu sobre el món es pugui realitzar i vingui el seu Regne de 
justícia, de fraternitat i de pau. 

  
Oració 

Senyor, feu-nos portadors d’esperança, 

perquè on hi hagi foscor hi regni la vostra llum, 

i on hi hagi resignació hi reneixi la confiança en el futur. 



29 de setembre, 2022 
HOREB 

583 
 

 

19 

 

Senyor, feu-nos instruments de la vostra justícia, 

perquè on hi hagi exclusió, hi floreixi la fraternitat, 

i on hi hagi cobdícia, hi floreixi la comunió. 

Senyor, feu-nos constructors del vostre Regne 

juntament amb els migrants i els refugiats 

i amb tots els habitants de les perifèries. 

Senyor, feu que aprenguem com n’és de bell viure com a germans i germanes. 
Amén. 

Francesc 
Roma, Sant Joan del Laterà, 9 de maig de 2022 
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L’ESCOLANIA TORNA ALS ESTATS UNITS 

 

ESCOLANIA DE MONTSERRAT | 21 de setembre, 2022 

 L’Escolania tornarà als Estats Units aquest curs 2022-2023, cinc anys després de 
la gira que va fer per aquest país, i que la va portar a actuar a Nova York, 
Washington, New Jersey, San Francisco i Los Angeles. En aquesta ocasió farà un 
viatge de 10 dies, del 8 al 18 de novembre, que tenia pendent des d’abans de la 
pandèmia. Concretament, visitarà els estats de Minnesota –on dijous 10 de 
novembre cantarà al Monestir benedictí de St. John’s i diumenge 13 participarà a la 
missa; i a la ciutat de Minneapolis, divendres 11- i de Pennsylvania –en aquest cas, 
actuarà al Monestir benedictí de St. Vincent’s-. Durant la primera part del viatge, el 
cor montserratí farà també un intercanvi amb l’escolania de St. John’s -les famílies 
els acolliran a casa seva-. El darrer concert l’oferiran dimecres 16 al Monestir de St. 
Vincent’s Abbey. 

Cal tenir en compte que cada curs l’Escolania compta amb dos voluntaris –que 
conviuen amb els nois per tal que millorin el seu nivell d’anglès- provinents del 
Monestir de St. John’s, institució amb la qual Montserrat hi té una bona relació, i 
que en aquesta ocasió ha mostrat un gran interès perquè el cor montserratí hi 
anés. Amb el Monestir de St. Vincent també existeix una col·laboració estreta des 
de fa anys. 

Durant el curs 2022-2023, l’Escolania té previst d’oferir concerts arreu de 
Catalunya. Concretament, seran els dies i els llocs següents: 30 de setembre, 
Calella; 7 d’octubre, Manresa (amb el ballarí Israel Galván, com ja van fer al Festival 



29 de setembre, 2022 
HOREB 

583 
 

 

21 

 

Grec de Barcelona); 21 d’octubre, Sant Joan Despí (a favor de la fundació que 
investiga sobre la Diabetis Zero); 2 de desembre, Reus; 16 de desembre, Santa 
Maria del Mar de Barcelona; 27 de gener, Valls; 17 de febrer, Tarragona; 24 de 
març, Vilassar de Dalt; 7 de maig, Palau de la Música de Barcelona (amb el cor 
“Veus” dels Amics de la Unió de Granollers, interpretaran la Missa per la pau, de 
Bernat Vivancos, acompanyats de Joan Seguí a l’orgue); 12 de maig, Granollers; 14 
de maig, Montserrat; i 16 de juny, Guardiola de Berguedà. 

El curs 2022-2023 l’Escolania compta amb 45 alumnes 

El curs 2022-2023 a l’Escolania ha començat amb l’entrada 2 nous alumnes per al 
5è curs d’Educació Primària, mentre que a 4rt inicien el cicle 9 nois. En total, 
l’Escolania estarà formada per 45 nois. Els dos de 5è, que s’incorporen al grup que 
va començar l’any passat, són de Llinars del Vallès i de Castellvell del Camp. Els de 
4rt són de Sant Julià de Ramis, de Girona, de Barcelona, de La Garriga, de Rubí, 
d’Igualada, de Manresa, de Sant Cugat del Vallès i de Vacarisses. 

Cal recordar que, des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l’Escolania entren 
a 4rt de Primària –i algun a 5è-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la 
seva formació musical. L’estada a la residència, de dilluns a divendres, també és 
optativa, a petició dels pares o dels propis nois; i el cap de setmana –de divendres 
a la tarda a diumenge al matí- el passen a casa, amb les seves famílies. Diumenge 
al matí, els escolans prenen part a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda 
participen a l’ofici de Vespres amb la comunitat benedictina. Fora d’aquests dos 
moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares i germans. L’Escolania 
ofereix la possibilitat de conèixer el centre i el seu projecte pedagògic durant tot el 
curs a les famílies interessades. Només cal que demanin cita a 
escolania@escolania.cat . 
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LA COMPANYIA DE SANTA TERESA DE 
JESÚS ANUNCIA EL XVIII CAPÍTOL GENERAL 

 

SANTA TERESA DE JESÚS | 20 de setembre, 2022 

Anunci d’Asunción Codes, stj. Coordinadora general de la Companyia de Santa 
Teresa de Jesús anunciant el seu XVIII Capítol General  a Tortosa, de l’1 al 30 de 
setembre de 2023. Podeu llegir el comunicat aquí 

Hnas. Provinciales y Comunidades 

Muy queridas Hermanas, 

Teniendo reciente la experiencia de la reunión Precapitular, en sus dos etapas, en 
las que pudimos buscar JUNTAS y hacer MEMORIA AGRADECIDA por tanta vida 
y procesos impulsados, me comunico con vosotras para anunciar oficialmente a 
todas las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que el XVIII 
CAPÍTULO GENERAL tendrá lugar en Tortosa, del 1 al 30 de septiembre de 2023. 

Con este anuncio iniciamos un tiempo de gracia y bendición para todas, de 
responsabilidad y compromiso con el mundo, del que formamos parte y al que 
somos enviadas por Jesús. El año capitular es tiempo de agradecimiento por cada 
uno de los procesos vividos, y, también, de reconocimiento de nuestra fragilidad y 
de las nuevas invitaciones y llamadas que el Señor nos seguirá haciendo. Juntas 

https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/anuncio-del-xviii-capitulo-general-hna-asuncion-codes-stj
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nos adentramos en un tiempo de discernimiento que nos permite seguir siendo 
fieles en el siglo XXI a la herencia recibida de Enrique de Ossó, el apóstol teresiano 
del siglo XIX. 

Tal y como os decía en mi carta anterior, el tema que será hilo conductor de 
conversaciones, discernimientos y encuentros a lo largo del año lo hemos 
formulado en la reunión Precapitular así: 

“Alentadas por el espíritu, en diálogo con la realidad del mundo e invitadas por 
Jesús a compartir desde lo que somos y tenemos, nos sentimos llamadas a recorrer 
un camino de apertura y conversión hacia una nueva conciencia de nuestra 
identidad comunitaria.” 

… CONTINUA LLEGINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stjteresianas.org/noticias-y-eventos/noticias/la-compania/anuncio-del-xviii-capitulo-general-hna-asuncion-codes-stj
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 “AJUDEU-ME A SER UN CAPELLÀ DE 
DAVANTAL, ESTANT SEMPRE AL SERVEI” 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 19 de setembre, 2022 

Aquest dissabte 17 de setembre s’ha celebrat a l’Església de Santa Maria de Verdú 
l’ordenació sacerdotal del nostre company jesuïta Joan Morera. La celebració ha 
estat presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i concelebrada pel 
Superior Provincial dels Jesuïtes, el P. Antonio España, el delegat dels Jesuïtes a 
Catalunya, el P. Enric Puiggròs, així com companys jesuïtes i sacerdots de diverses 
diòcesis catalanes.  

La família del Joan, laics i laiques dels diversos llocs on ha estat i una nombrosa 
representació de la comunitat cristiana de Lleida, on actualment viu, han volgut 
compartir la celebració i participar en la preparació dels cants. 

Mons. Vives va remarcar els tres eixos que configuren la vida del Joan: la passió per 
l’Escriptura i el desig que la Paraula de Déu ens vivifiqui; l’anhel de caminar amb els 
pobres i exclosos, els menystinguts, tal com Jesús va fer; i finalment, el treball per 
la justícia des de la construcció de la cultura de la noviolència. L’Arquebisbe 
d’Urgell va destacar també el testimoni de Pere Claver, fill de Verdú, poble que 
acollia la celebració, home entregat incansablement al servei dels més desfavorits, 
esclau dels esclaus negres. En l’homilia, va definir la vocació cristiana com a crida a 
la felicitat. 
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Dos gestos poc comuns es van poder veure aquest dissabte al ritual d’ordenació, 
després de la unció de les mans i l’entrega del pa i el vi: l’ordenat va rebre un anell 
com a símbol de compromís amb els oprimits i es va descalçar mostrant la cura 
amb la que vol viure i tractar el planeta i totes les criatures de Déu. L’anell és de 
fusta i fet per comunitats de dones indígenes de l’Amazònia, i el va rebre amb el 
nom que li ha donat la comunitat massai de Tanzània, on en Joan va viure durant 
uns anys: alaretoni, que vol dir aquell qui defensa els últims. 
  

Dos gestos: un anell, símbol de compromís amb els oprimits, i descalç, com a 
mostra de la cura amb la que vol viure i tractar el planeta 

  

En les seves paraules d’agraïment, en Joan Morera ha volgut tenir presents els 
problemes de salut que l’han acompanyat des de fa uns anys, la germana 
malaltia, com l’ha anomenat. S’hi ha referit per explicar com l’ha ajudat a viure més 
segons l’estil de Jesús. Destacava de manera especial dos aspectes que la malaltia 
li ensenya quotidianament: el valor del ser i la presència per sobre del fer i el 
moviment d’abaixament com a clau fonamental per a tota vida viscuda amb sentit. 
I si en força moments de la celebració en Joan havia de restar assegut, el Bisbe li 
recordava que no és una limitació, ans el contrari, una oportunitat d’estar més a 
prop dels infants i dels malalts que són al llit, dels exclosos i petits que ell, seguint 
les passes de Sant Pere Claver, tant desitja servir. 

El Superior Provincial dels Jesuïtes va agrair al poble de Verdú i als seus habitants 
l’acollida, recordant la vida de Sant Pere Claver, català universal, i va desitjar que el 
ja nou sacerdot pugui ser un bon ministre al servei del poble de Déu. Per la seva 
banda, el delegat dels Jesuïtes a Catalunya també va tenir unes paraules per 
recordar que l’ordenació no és pas cap privilegi i no serveix per a demostrar res, 
sinó ben al contrari, és un regal, que mostra l’amor incondicional de Déu. 

  

“Ajudeu-me a ser un capellà de davantal, estant sempre al servei” 
  

El poble de Verdú va oferir diversos obsequis a l’ordenat i la celebració va acabar 
compartint un àpat al castell de Verdú. L’endemà diumenge, en Joan Morera va 
celebrar la seva primera missa com a sacerdot a la parròquia de Sant Esteve de 
Tordera, el poble on va néixer i créixer, i on va poder compartir aquest moment 
amb la família, comunitat parroquial, amics d’arreu, companys jesuïtes, capellans 
diocesans i el rector de la parròquia. Les autoritats de la ciutat també hi van ser 
presents, amb l’alcalde al capdavant. Aquí en Joan va voler compartir una reflexió i 
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una petició sobre el sentit de l’ordenació sacerdotal: “En diem ministeri, per tant la 
cosa va de mini, de petitesa, de servei. Ajudeu-me doncs a ser un capellà de 
davantal, estant sempre al servei”, i es dirigí especialment a la seva mare per 
agrair-li precisament aquesta actitud d’estar “sempre atenta, sempre disponible, 
pel què calgui.” 
La col·lecta de les dues celebracions va anar en favor dels projectes en els que està 
treballant el nostre company jesuïta Àlvar Sánchez a Nador, al Marroc, 
acompanyant persones refugiades i migrants subsaharianes. 
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DES DE LA COMUNITAT DE SANTA MARIA 
DE VALLBONA, TOT FENT CAMÍ SINODAL... 

 

COMUNITAT CISTERCENCA VALLBONA DE LES MONGES | 18 de setembre, 2022 

Posar en comú el que cada u pensava amb naturalitat, senzillesa i confiança ha 
estat per a nosaltres un excellent exercici de comunió i missió. 

L’experiència de la comunitat ha sigut enriquidora, ja que ens ha portat a l’exercici 
personal i comunitari de veure la nostra Església local, diocesana i universal. En el 
nostre diàleg durant el treball es va constatar que hi ha un tant per cent molt elevat 
de sacerdots que desconeixen del tot el que és la vida consagrada i molt més 
encara el que és la vida monàstica. Així també molta part del mateix Poble de Déu. 

En el transcurs del treball, de fons i de paraula, va sorgir, a flor de pell, que en la 
nostra Església d’avui poques vegades es viu l’entusiasme del Concili Vaticà II i el 
Concili Provincial Tarraconense. 

També hem pogut jutjar a la llum de l’evangeli. Ens sembla que com Església cal fer 
un treball important per anar polint l’abús de clericalisme, que en el fons no deixa 
de ser un abús de poder. Aquest clericalisme no deixa ser lliure a una part del 
Poble de Déu amb vocació sincera de servei, a l’Església de Crist. 

Cal escoltar, dialogar i acompanyar els laics.  
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Finalment, actuar pot ajudar a fer una formació no només espiritual sinó que pot 
donar una espiritualitat arrelada a la vida. En altres paraules, ajudar a saber trovar 
Déu en la vida. 

 
I, com ens diu sant Benet en el capítol LIII de la seva Regla, dedicat amb una cura 
especial i exhorta la comunitat a acollir l’hoste com el Crist. Això implica acollir 
l’hoste en tota la seva realitat i de manera integral tant en la seves necessitats 
personals com espirituals, de tal manera que la comunitat també es veu enriquida, 
ja que de l’alteritat sempre podem aprendre, i a més tothom és únic i irrepetible. 

Caminem fent Església amb tots vosaltres. 
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CONVOCATÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESCOLA 
CRISTIANA DE CATALUNYA 

 
FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA | 19 de setembre, 2022 

A l’atenció dels titulars i directors de les escoles cristianes des de Catalunya i 
membres dels equips de gestió i de titularitat. 

A l’octubre de fa un any posàvem en marxa un procés de reflexió estratègica per 
dibuixar l’escola cristiana del futur: els reptes i l’aportació a la societat. Hi vàreu 
participar 302 persones, entre titulars i direccions, membres del Patronat de la 
FECC, de la junta de la CCAPAC, responsables de pastoral de les institucions 
titulars i personal de la Fundació. La reflexió girava entorn quins havien de ser els 
trets diferencials de l’escola cristiana del futur que podeu trobar recollits en 
aquest document. 

Tres són els àmbits que consideràreu estratègics per a les escoles cristianes: 
reforçar la nostra identitat, exercir un lideratge i referència pedagògics i potenciar 
la presència a la societat catalana. 

Per cadascun d’aquests àmbits volem iniciar un procés de treball conjunt amb 
vosaltres per definir quins són els objectius estratègics i específics a treballar. 
Aquest procés ens ha d’ajudar a ressituar el col·lectiu de les nostres escoles com a 
referents educatius i a orientar les nostres accions. 

Aquest procés no el podem fer sols, necessitem de la vostra experiència i visió. És 
per això que us animem a participar a una de les sessions de treball indicades a 

https://www.fecc.cat/wp-content/uploads/2022/08/Resum_APORTACIONS_diferents_estaments.pdf
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continuació. Hem demanat al Sr. Joan Mateo que ens acompanyi en la reflexió i el 
debat aportant la seva visió el futur del sistema educatiu com a catedràtic i doctor 
en Pedagogia per la UB i expresident del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu. A partir d’aquí podem construir les nostres propostes. 

Sou pregats de confirmar l’assistència a través del següent ENLLAÇ.  

 

http://blogs.escolacristiana.org/22-23-reunions-de-treball-titulars-i-directors/
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NOU P. GUARDIÀ DE LA FRATERNITAT 
FRANCISCANA I RECTOR DEL SANTUARI DE 
SANT ANTONI DE PÀDUA 

FRANCISCANS | 16 de setembre, 2022 

El Dijous, dia 15 de setembre, a les 19h, a la 
sala I.F.A.C (Institut Franciscà d’Apostolat i 
Cultura), del convent Santuari de Sant Antoni 
de Pàdua dels frares franciscans de Barcelona, 
c/ Santaló, n 80, es va celebrar la presentació a 
la Comunitat cristiana i franciscana del nou P. 
Guardià de la Fraternitat, i Rector del Santuari: 
fra Francesc Costa i Planagumà. 

El P. Francesc Costa va fer una bonica 
presentació del seu projecte de coordinació. 

Es va projectar un Powerpoint de tots els grups 
que treballen evangèlicament al convent-
Santuari. Es va acabar resant la pregària de la 
Pau de sant Francesc. La sala es va omplir 
totalment. 
Va finalitzar tot amb un piscolabis fratern, on el 
P. Costa va poder saludar personalment als 
assistents a l’acte. 
Donem-ne gràcies Déu. Pau i Bé. 
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L’ESCOLA CINTRA UNEIX SINERGIES AMB EL 
COL·LEGI SANT JOSEP DE GRÀCIA DE LES 
CARMELITES MISSIONERES 

 

ESCOLA CINTRA | 19  de setembre, 2022 

Després de 26 anys, i 24 al barri del Raval, l’Escola Cintra ha tancat les seves 
portes i ha començat el curs en una nova ubicació, al Col·legi Sant Josep de 
Gràcia. 

El canvi ha estat motivat pels requeriments per part del Consorci d’Educació de 
Barcelona en relació al Decret d’Inclusió, el qual demana un alumnat plural. 
L’Escola Cintra, motivada per diverses congregacions, va sorgir pel descobriment 
d’unes mancances educatives als barris de Ciutat Vella de Barcelona. A partir 
d’aquí, es va crear un centre específic en l’Educació Secundària Obligatòria destinat 
a joves en situacions d’exclusió social. Aprofitant que el Col·legi Sant Josep de 
Gràcia comptava amb una doble línia d’Educació Secundària, l’alumnat i el 
professorat de l’Escola Cintra s’ha traslladat en aquest centre educatiu, on aquest 
setembre ja han començat el nou curs 2022-23.  

Il·lusió amb noves oportunitats 

D’aquesta manera Cintra uneix sinergies amb el Col·legi Sant Josep de Gràcia, amb 
l’objectiu d’oferir un projecte educatiu inclusiu i professionalitzador en l’etapa de 
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secundària obligatòria. Tal com assenyalen des de Cintra i el Col·legi Sant 
Josep, “iniciem un nou repte amb ganes i il·lusió, convençuts en l’educació i en les 
noves oportunitats. Seguirem acollint alumnat vulnerable, acompanyant les seves 
famílies, i treballant per fer de l’escola una experiència positiva i inclusiva per a 
tothom”. 

La germana Vedruna membre de l’equip directiu de l’Escola Cintra, Imma Bonada 
explica que, a més de superar el repte del Consorci d’Educació, alhora han 
aconseguit donar sortida a les dificultats que hi havia amb l’antic edifici de Cintra, 
ubicat en barracons.  

El projecte continua 

L’Associació Cintra continua acompanyant i donant suport al projecte educatiu, 
que ara dona un nou i important pas endavant. Tal com es detalla des de l’entitat, 
és una nova etapa que necessita més que mai el suport i l’escalf de totes les 
congregacions que en formen part. “L’essència del projecte ara continua en 
aquesta nova ubicació. Estem satisfets d’haver pogut trobar una via per mantenir 
el projecte i molt agraïts a la rebuda de les Carmelites Missioneres. Aquesta 
conciliació de l’alumnat dels dos centres reforça les dues escoles i els fruits que en 
puguin donar”. 
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ANIVERSARI DE FUNDACIÓ DE L’ORDE DE 
CLERGUES REGULARS TEATINS 

 

TEATINS | 14 de setembre, 2022 

Amb motiu del 498è aniversari de fundació de l’Orde de Clergues Regulars 
Teatins, nostre Prepósito General, Rev. P. Salvador Rodea González, C.R., convida 
a reflexionar en aquest dia amb el seu missatge a totes les Comunitats Teatines del 
món. 

Units en oració, en aquest especial dia de celebració, per aquells primers Teatins 
que van tenir la valentia de Buscar Primer el Regne de Déu i la seva Justícia, 
deixant un llegat inesborrable per a totes les generacions de Teatins a la història. 

Llegeix la nota aquí. 

https://teatinos.org/mensaje-con-motivo-del-498-aniversario-de-fundacion-de-la-orden/
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SOR CARME RIADIGOS, NOVA SUPERIORA 
DE LES GERMANETES DELS ANCIANS 

 

BISBAT DE LLEIDA | 13 de setembre, 2022 

Aquest matí s’ha oficialitzat a la residència de les Germanetes dels Ancians 
Desemparats d’Aitona, el relleu de la seva actual superiora, Sor Maria Goretti, 
després de gairebé tres anys i mig de servei a la casa, havent estat traslladada a la 
residència d’ancians que la congregació té a Tafalla, Navarra. La seva substituta 
serà Sor Carme Riadigos, procedent del Hogar Santa Maria la Mayor que les 
germanetes tenen a Casp, tot i que la nova superiora d’ascendència gallega, ja 
coneix bé Aitona, per haver estat superiora fa una vintena d’anys. 

Com no podia ser d’un altra manera, el comiat ha tingut com acte principal la 
celebració a les 9 del matí d’una Missa d’Acció de Gràcies a la capella de la 
residència. L’ha presidida excepcionalment el bisbe colombià Mons. Farly Yovany 
Gil Betancurt, titular de la diòcesi de Montelíbano a Córdoba, que es troba de visita 
a Soses, on hi ha de rector el sacerdot -també colombià- Casildo Rodríguez, que ha 
concelebrat la Missa juntament amb el rector d’Aitona, Pau Fecheta, i Luís Adan, 
secretari del bisbe Farly, el qual en la seva homilia ha tingut paraules d’agraïment 
per la missió de Sor Goretti, “que ha passat per aquest poble fent el bé”. 

Al finalitzar la celebració, la fins avui superiora de les germanetes d’Aitona, amb 
continguda emoció, ha donat les gràcies a tothom. En primer lloc ho ha fet amb les 
seves germanes de comunitat, amb un record per les traspassades Sor Teresa, Sor 
Ángeles i Sor Mercedes. Ha seguit amb el personal de la residència, els residents i 
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familiars, per cloure amb el poble d’Aitona representat per l’alcaldessa, Rosa Pujol: 
“Gràcies per la seva disponibilitat envers els ancians i les necessitats de la Casa. 
No puc anar-me’n d’Aitona sense manifestar el meus sentiments de gratitud a 
Jesús i a tots vosaltres, per aquest temps transcorregut en aquest estimat poble.” 

En nom de les sis germanetes que conformen la comunitat, la jove Sor Esther ha 
donat les gràcies a la seva fins ara superior Sor Maria Goretti. “Ha estat una bona 
mare, sempre disposada a entregar-se a Déu i als demés, i que s’ha guanyat 
l’amor, el respecte i l’amistat de tots”. 

Finalment ha estat l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, que ha assistit a la Missa 
acompanyada per diversos regidors, qui ha pres la paraula qualificant a Sor Goretti 
com una amiga “amb la qual he treballat pel millor que és pot fer, que és servir les 
persones”. L’alcaldessa, en la seva intervenció ha recordat els temps difícils viscuts 
durant la pandèmia: “Vostè sempre vàreu estar molt forta davant aquella adversitat 
i cal posar en relleu el seu valor com a dona i com a germaneta. Sempre sereu 
benvinguda a Aitona i us portarem al cap i al cor”. 

El comiat ha tingut també un regust més dolç, amb la coca i xocolata desfeta amb 
la qual Sor Maria Goretti ha volgut agrair la companyia de tots els que l’han 
acompanyada en el seu comiat: “Sempre portaré Aitona, el poble bressol de la 
nostra Santa Mare, en el meu cor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 de setembre, 2022 
HOREB 

583 
 

 

37 

 

SOR MARIA OBDULIA ABELLA SAN MIGUEL, 
NOVA PRIORA DE LES MONGES MÍNIMES DE 
VALLS 

 
ARQUEBISBAT TARRAGONA | 12 de setembre, 2022  

El passat dilluns dia 5 de setembre la comunitat del Monestir de la Immaculada 
Concepció de Monges Mínimes de Sant Francesc de Pàdua de Valls va celebrar 
l’elecció de la nova priora en un ambient de pregària i amb la invocació de l’Esperit 
Sant. 

Sor Maria Obdulia Abella San Miguel va resultar escollida com a nova priora, va 
jurar el càrrec i va rebre el segell del Monestir, com a signe del seu servei. L’acte va 
estar presidit per l’arquebisbe Joan Planellas i per la delegada per a la vida 
consagrada, Gna. Isabel Górriz Moreno, d.e.i.c. 



29 de setembre, 2022 
HOREB 

583 
 

 

38 

 

ONGD SED: 30 ANYS DE SOLIDARITAT 
EXCEPCIONAL 

 

SED CATALUNYA | Setembre, 2022 

Junts comptem molts estius de voluntariat, centenars de campanyes de solidaritat i 
milers d’experiències excepcionals arreu del món. 
Dia a dia hem construït la vida de SED, i, com fem cada cinc anys, ens tornem a 
aplegar per compartir el que ens mou. 

Ja podem confirmar que farem la trobada el diumenge 9 d’octubre a 
l’escola Maristes Anna Ravell de Barcelona, entre les 10.30 i les 14.00 h. 

El programa inclou una exposició fotogràfica que explicarà moltes d’aquestes 
experiències excepcionals viscudes en nom de la solidaritat, l’explicació dels 
voluntariats d’aquest estiu i l’evolució de llocs com Horqueta i Masonga.  

A més, tindrem temps per dialogar i compartir amb un vermut i pica-pica mentre 
els infants gaudeixen d’un espai de joc lliure, els Macrojocs de SED i un 
contacontes molt especial. L’acte acabarà amb l’actuació festiva i humorística 
d’ImproBCN, que ens oferiran un espectacle d’improvisació únic en directe recollint 
la participació dels assistents. 

https://g.page/maristes-annaravell?share
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Us agrairem que ompliu aquest formulari per confirmar l’assistència i que 
compartiu imatges de les vostres experiències amb SED! 
Es facilitarà aparcament per a cotxes i bicicletes. 

Vols venir? 

Lloc: Escola Maristes Anna Ravell 
Hora: 13:30 – 14:00 h. 
Confirma la teva assistència: sedcatalunya@sedongd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/UiSsjiS8PU
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  FORMACIÓ AMB L’URC 

JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 “LA VR COM A PROFECIA 
D’ESPERANÇA EN UN MÓN 

CANVIANT I COMPLEXA” 

Tots i totes coneixem i hem sentit parlar de 
Sor Lucía Caram. No calen moltes 

presentacions ni elogis a la seva tasca i la 
comunitat del Convent de Santa Clara de 

Manresa. 

“La VR com a profecia d’esperança en un 
món canviant i complexa. Cridats a ser 

testimonis d’esperança i a viure la nostra 
vocació de consagrats amb alegria, 

esperança i coherència”. 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

 Correu electrònic: urc.info@gmail.com Tot 
indicant el nom i cognoms de la persona o 

persones participants i la institució a la 
que pertanyen. 

PAS 2  

Pagament 12 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 

Caixa” IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 
0826 Indiqueu el nom i el cognom de la 

persona que s’hi inscriu i al costat les 
lletres LC 

 

 

 
 

LUCÍA CARAM 

DOMINICA 

 

Data: dissabte 15 d’octubre 2022 

Hora: 10 -13.30 h 

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

Bosco 24. 08017-Barcelona) 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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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. 

 
 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 
URC-CEVRE 2022-23 

URC-CEVRE (2021-22) 

.  
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FEBRER 2023 
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/

