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VIVINT LA GRÀCIA 
D’AQUEST ADVENT 
Gna. Teresa Rofes Llorens | Carmelites Descalces 

“Ressoni en el silenci la Paraula”: amb aquest 
himne de mossèn Domènec Cols encetem, any 
rere any, el temps d’Advent al nostre Carmel. Ha 
esdevingut com una tradició no escrita a la nostra 
comunitat. Cantar-lo ens introdueix, 
imperceptiblement, en aquella dimensió de 
“música callada” i “soledad sonora” què parla Joan 
de la Creu. Només cal deixar-se conduir i 
agombolar. 

Antigament, en aquest temps litúrgic (com 
durant la Quaresma) no rebíem visites. Era un 
subratllat important: esperàvem únicament una 
vinguda, la del Senyor. Avui dia, aquesta 
premissa no ha desaparegut, però roman 
principalment com a pràctica ascètica interior: es 
procura accentuar l’actitud de vetlla davant la 
Presència (el Diví Present). Un exercici de presa 
de consciència, d’autoconeixement i sobretot, 
d’agraïment a Déu, que fa referència a la 
conversió del cor i que trobem expressat en les 
nostres Constitucions (nº 81) quan s’esmenten els 
2 moments d’examen de consciència (a l’estil 
ignasià) que Santa Teresa volia que practiquéssim: 
abans del dinar i a Completes.  

Temps de regeneració... 

I és que l’Advent té quelcom de regeneració, de 
renaixement. Quan totes les germanes preparem 
el canvi de volum de la Litúrgia de les Hores, 
disposant-nos a la pregària de les I Vespres del I 
Diumenge d’Advent, es crea un ambient de 
recolliment i, alhora, de novetat a l’avant-cor. Com 
un discret aire de festa motivat per la inserció en 
la dinàmica eclesial que possibilita el fet d’iniciar el 
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cicle de l’Any Litúrgic. Es fa palesa aquella frescor 
de quan s’inicia quelcom diferent i amb possibilitat 
de futur, mentre es deixa enrere allò ja viscut i que 
entra a formar part del passat. Crec que, 
humilment, ens obrim a la gràcia de Crist que -
com afirma mossèn Rafael Serra, bon liturgista- té 
la capacitat de renovar-ho tot. Sí, fins i tot en 
aquest moment angoixant de guerres i canvi 
climàtic, la gràcia de Crist ens permet entreveure 
que tot, absolutament tot el que succeeix en les 
nostres vides, pot alliberar el nostre camí 
d’inèrcies i rutines que ens impedeixen besllumar 
horitzons diferents o iniciar nous pelegrinatges. 

Deixar-se fascinar, impactar, remoure... 

Aquest temps en què, segons sant Pau, estem en 
expectació (Titus 2,13) és un moment oportú per a 
rellegir l’Ordenament General de la Litúrgia de les 
Hores: un text sempre actual. Enguany, podem 
afegir-hi la lectura pausada de la Carta apostòlica 
Desiderio desideravi del Papa Francesc. Ambdós 
escrits ens recorden la primacia de l’actitud 
d’admiració (“asombro” en castellà). L’Advent és 
sinònim també de deixar-se fascinar, impactar, 
remoure... per les meravelles que Déu acompleix 
en nosaltres i en el món. En especial, pel misteri 
de l’Encarnació del seu Fill.  

A cada Eucaristia, en el moment de l’embolisme 
del Pare nostre, expressem el sentit definitiu de la 
nostra vida cristiana... en clau d’Advent: “esperem 
l’acompliment de la nostra esperança, la 
manifestació de Crist, el nostre Salvador”. Ho 
anirem cantant també alguns dies a l’Ofici de 
lectura: “Veniu i adorem el Crist que ve a salvar-
nos del pecat”. I és que esperar el Senyor és 
anar al seu encontre. Feliços nosaltres si ho fem 
així! 
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 PREGÀRIA AMB MOTIU DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ DE MARIA VERGE 

“MARIA, VERGE DE L’ADVENT” 

Immaculada Concepció de Maria, 8 de desembre 2022 

Maria, Verge de l'Advent: Ensenya'ns a preparar el 
camí a Jesús com tu ho vas preparar. Ensenya'ns a 
alliberar el nostre cor de tots els lligams que 
l'esclavitzen, per poder escoltar la nostra propia 
anunciació. 

Ensenya'ns a buidar el cor deis nostres gustos, les 
nostres coses i projectes, per deixar-ho lliure per 
als desitjos del teu Fill i poder respondre-li com tu: 
«Aquí esta !'esclava del meu Senyor». 

Ensenya'ns a estar sempre disponibles a la 
voluntat de Crist sobre les nostres vides, per poder 
dir a Déu com tu vas dir:«Faci's en mi segons tu 
vols». 

Ensenyans a oblidar-nos de nosaltres mateixos 
com tu et vas oblidar de tot, per sortir en ajuda 
d’Isabel. Que ens oblidem de l’ànsia i busquem en 
la nostra vida la felicitat de fer feliços els altres.  

Ensenyans a preparar el camí a Jesús fent lloc en el 
nostre cor als qui no troben cors on habitar; als qui 
no traben persones en qui confiar, als qui 
necessiten un germà amb qui parlar, als qui són 
menyspreats per no ser com els altres, als qui 
busquen una mica d'escolta i comprensió. 

Ensenya'ns a emprendre el camí cap als altres 
sense esperar que ens ho demanin. Que que el 
nom del nostre amor sigui el servei i la cara del 
nostre afecte. Que aprenguem que estimar és 
lliurar-nos sense reserves ni contraprestacions als 
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altres. 

María, Verge de l'Advent, ensenya'ns a preparar el 
camí a Jesús. Guia'ns cap al Pessebre de la nostra 
vida on engendrem a Jesús en el nostre cor i ho 
trasplantem amb el nostre exemple al cor de 
quants necessiten al Salvador. 
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AL VOLTANT D’UN CENTENAR DE 
RELIGIOSOS/ES PARTICIPEN AL RECÉS 
D’ADVENT AMB L’URC  

 

URC | 5  de desembre, 2022 

Al voltant d’un centenar de religiosos participen al recés d’Advent amb l’URC: 
“Anem on és l’Infant” 

La Unió de Religiosos de Catalunya ha celebrat aquest 3 de desembre el Recés 
d’Advent a càrrec del jesuïta, David Guindulain. Per tercer any consecutiu, la 
trobada s’ha fet en línia per facilitar l’assistència a la major part de religiosos 
d’arreu del territori.   

“Anem on és l’Infant” ha estat el tema de reflexió  i pregària  d’aquest Advent 
2022. El P. David Guindulain, sj que va conduir-lo amb el seu mestratge ha ajudat 
a prendre consciència d’aquest temps litúrgic tant significatiu en la vida dels 
cristians. 

Tres passos per viure aquest temps 

En la seva intervenció, va proposar als assitents al recès tres passos per viure amb 
intensitat aquest camí d’Advent.  
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D’entrada, “renunciar al pecat, a tot allò que ens separa de Déu, dels altres i de 
nosaltres mateixos”. En segon lloc, viure la penitència com una oportunitat per 
trobar un símbol, una realitat de la meva vida que m’apropi al Senyor i als altres. 
Tal com va dir, “no l’hem d’entendre com una multa, si no com un pas més que ens 
porta cap a Ell”. 

Finalment, va convidar a “adherir-se al Crist y cercar al Senyor”. “Ell ve faixat amb 
bolquers i posat en una menjadora en la debilitat d’un infant”, va afegir. 

Qüestionar-nos 

David Guindulain, amb la seva reflexió al voltant d’aquest camí d’Advent,  va 
proposar preguntar-se un mateix en aquest trajecte diverses preguntes i les 
intuïcions que ens revelen les respostes: “Què és el que em mou en l’ara i aquí 
d’aquest Advent? Cal estar atents a les mocions interiors… - exposava-; Com 
mantenir viva l’esperança? La Paraula de Déu ens ajuda a mantenir viva la nostra 
esperança;  On trobarem Jesús i els seus germans petits? En la comunitat, en el 
barri, en els veïns, en la família, etc.” 

Caminem junts 

A més a més, va destacar la necessitat de “caminar junts, en actitud sinodal sense 
excloure ningú del camí”, tal com el Papa Francesc ens convida, més que mai 
aquest any.   

“Anem cap a l’encontre de Jesús que neix en una cova als afores del poble – 
exposava Guindulain-, Maria l’acosta en una menjadora i Josep el contempla 
donant-li l’escalf de la família i l’acollida dels qui  van a visitar-lo: els pastors, els 
savis d’Orient, la gent de les contrades”. 

En aquest Advent ens deixem acompanyar per Jesús, Maria, Josep, els germans i 
germanes de comunitat. 
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NOVICIS/ES I JUNIORES DE L’URC CELEBREN 
LA TROBADA D’ADVENT 

 

URC | 2 de desembre, 2022 

Un grup de 20 de Novicis/es i Juniores del CEVRE, més dos formadores i 
dos acompanyants es van aplegar  a la Casa d’Espiritualitat Maria Reina de 
les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, a Peu de Funicular per viure 
el recés d’Advent. 
 
Han estat dos dies per a compartir les il·lusions, esperances i diferents 
carismes congregacionals. Una oportunitat per reflexionar i per pregar des 
del silenci. Hi ha hagut moments per a la pregària personal i comunitària, 
acompanyats de les magnífiques vistes des de la casa.  
 
Estada de reflexió 
 
En aquesta estada s’ha aprofundit en com viure aquest camí d’Advent que 
ens porta a la Cova de Betlem on hi  trobem a Jesús, Maria i Josep. Maria 
Teresa Brull, de les  Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul ha estat 



8 de desembre, 2022 
HOREB 

588 
 

 

9 

 

l’animadora de la trobada que amb les seves reflexions ens ha anat 
conduit. En la seva intervenció va reflexionar sobre la persona de Maria, 
com a dona creient, alegre, confiada, servicial que ens porta a Jesús. 
Actituds que podem viure amb més consciència durant aquest temps 
litúrgic. 
 
La trobada va comptar amb la presència d’algunes germanes juniores a qui 
se’ls va agrair el seu testimoniatge. Un ambient d’alegria, confiança, 
fraternitat, participació, de silenci i de pregària han embolcallat la nostra 
trobada.  
 
Vetlla d’Advent 
 
També hem pogut gaudir de la Vetlla d’Advent amb la Comunitat 
Monàstica Benedictina de Sant Pere de les Puel·les, a més de l’Eucaristia 
del diumenge celebrada pel P. I. Riera, sj que ens ha transmès un missatge 
ben concret: buidar, que vol dir escombrar, netejar, desinfectar de virus el 
nostre interior amb l’antivirus de la pregària, la humilitat, la senzillesa, la 
fraternitat  i comprar aquelles figuretes que ens falten pel nostre pessebre 
interior fetes d’amor, tendresa i servei vers els altres. 
 

Des del departament de formació informem que desitgem repetir més 
endavant, per Quaresma o Pasqua. Agraïm l’acollida  de la Comunitat de 
les Filles de la Caritat i tots els detalls que ens han ofert. Moltes gràcies. 
 
Moltes gràcies a tots i totes que heu fet possible la Trobada. Bon Advent.  
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RECÉS D’ADVENT DE LA FAMILIA 
DOMINICANA DE CATALUNYA 

 

FAMÍLIA DOMINICANA DE CATALUNYA | 1 de desembre, 2022 

El Secretariat de Família Dominicana de Catalunya ens ha convocat per celebrar 
junts, l’inici del temps d’Advent. Ens hem trobat, a la tarda del passat 26 de 
novembre, membres de totes les seves branques, a la casa de les nostres 
germanes de l’Anunciata del carrer  Elisabets. Ha estat una trobada de recés, de 
família, de compartir, de viure amb goig, en un ambient de silenci i d’escolta activa, 
la riquesa profunda del temps de l’Advent. 

Ens ha acompanyat el nostre germà dominic Javier Garzón. En el seu missatge, ens 
ha comunicat, ens ha transmet l’essència del temps que just iniciaven el vespre 
d’aquest dia. Advent es la trobada, des de la Paraula de Déu, de l’Esperança d’un 
futur millor per al nostre món, el projecte de Déu per a cadascú de nosaltres. 

Som cridats a ésser memòria i profecia, memòria i esperança. Hem donat una 
resposta a la crida de Déu i som signe que apunta el Déu que ens ha cridat. 

Estem cridats a ésser ametllers que anuncien la nova primavera, sentinelles en el 
món que viuen l’esperança, que vigilen, que contemplen l’horitzó, que anuncien 
amb la vida i la paraula que el Senyor ve, que està molt a prop, que Ell té la seva 



8 de desembre, 2022 
HOREB 

588 
 

 

11 

 

morada dins nostre, dins de cada persona que manté una espera vigilant i 
confiada. 

Aquesta es la nostra missió com a Família Dominicana: ser sentinelles en el nostre 
món, perquè vivim l’Esperança, perquè creiem en la Vinguda del Senyor. 

I la nostra icona, en aquest temps, es MARIA, la dona de l’esperança, la dona de la 
Anunciació (fresc del frare dominic, del Renaixement, “fray Angélico”). 

Hem celebrat l’Eucaristia i Vespres del Primer Diumenge de l’Advent en un clima 
de serenor i goig conscients que, com a Família Dominicana, estem cridats a ser 
sentinelles que, des de la Paraula de Déu i la pròpia vida, anuncien que el Senyor 
es a prop. 

I, per finalitzar, hem compartit un ric berenar. 
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EL PAPA VALORA EL VIATGE SINODAL DELS 
MISSIONERS CLARETIANS 

 

CLARETIANS.ORG | 29 de novembre, 2022 

La Unió de Superiors Generals (USG) va celebrar la seva 98a Assemblea General 
en la Fraterna Domus, als afores de Roma, del 23 al 26 de novembre de 2022. 
L’últim dia, el Papa Francesc va rebre als participants de la trobada en una 
audiència a l’aula del Sínode al Vaticà. La trobada es va centrar en el tema ‘Fratelli 
Tutti’: Cridats a ser artesans de la pau. La trobada va comptar amb la participació 
de 125 superiors generals, entre ells, el superior general dels Missioners 
Claretians, Mathew Vattamattam. 

El 26 de novembre, durant l’audiència papal, el Papa Francesc va optar per 
mantenir una conversa oberta amb els superiors generals i va lliurar el seu text, 
prèviament preparat, al president de la USG, Arturo Sosa SJ, per a la seva 
posterior lectura i reflexió. Els participants van formular diverses preguntes al 
Pontífex convidant-li a il·luminar-los sobre la missió dels consagrats en el món 
actual. Les preguntes formulades estaven relacionades amb la construcció de la 
pau en el context de la guerra i els conflictes en el món, el camí sinodal a l’Església, 
la missió compartida, l’enviament missioner, el paper de la dona a l’Església, la 
protecció dels menors i l’exercici de l’autoritat a l’Església. 
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Parlant del camí sinodal de les Congregacions, el Papa va esmentar l’exemple de 
l’últim Capítol General de Claretians. Va explicar que va ser facilitat per la 
religiosa, Jolanda Kafka RMI, i com les congregacions poden enriquir-se 
mútuament en el camí sinodal. El pontífex va assenyalar com la saviesa femenina 
complementa i enriqueix a l’Església, ja que aquesta és essencialment mariana. En 
concloure la conversa, va tornar a esmentar el Capítol General de Claretians i la 
manera sinodal en què es va dur a terme. 

El Sant Pare va demanar distingir les tensions naturals de la vida, que condueixen 
al creixement quan són acceptades i utilitzades per a transcendir a un nivell 
superior. Va advertir que aquestes tensions no han de transformar-se en conflictes 
que sovint serveixen a interessos egoistes. 
En les seves respostes, el Papa va convidar a abordar, de manera positiva i 
creativa, els problemes i dificultats que sorgeixen en la vida. També animar a 
buscar respostes creatives basades en l’oració, la cerca honesta i el diàleg. Va 
insistir en la importància que els religiosos majors i els joves s’enriqueixin 
mútuament des de la saviesa dels majors i l’entusiasme dels joves. 

La reunió de la USG 

Abans de la trobada, els nous Superiors Generals van tenir un programa 
introductori. En ell se’ls va presentar l’oficina de la USG i el Dicasteri per a la Vida 
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, amb diferents moments d’intercanvi 
d’experiències i el funcionament de totes dues entitats. 
La reunió de la USG, que va començar el 23 de novembre, es va iniciar amb una 
reflexió de Paul Gallagher i la presentació del Dicasteri per al Desenvolupament 
Humà Integral a càrrec de la doctora Dolorez Sánchez. 

Les següents sessions van abordar l’aplicació de ‘Laudato Si’ i ‘Fratelli Tutti’ en la 
vida i missió dels diferents instituts de vida consagrada. Van ser animats pel 
secretariat conjunt de Justícia, Pau i Integritat de la Creació (JPIC) de les dues 
unions de religiosos i religioses (USG i USIG). Sheila Kinsey FFJM va facilitar les 
presentacions i diàlegs a la sala en la qual Vincet Anes CMF, va compartir com els 
claretians promouen la JPIC en el seu programa formatiu. 

La resposta col·lectiva: Solidaritat Sudan del Sud 

També es van compartir els programes del Secretariat de JPIC i la resposta 
missionera col·lectiva a Sudan del Sud anomenada ‘Solidaritat Sudan del Sud’. Els 
claretians han participat activament en aquest programa des del seu inici Christi 
CMF forma part de l’equip a Sudan del Sud en l’actualitat. En el passat, Callistus 
Joseph i Paul Smyth van coordinar el programa sobre el terreny i des de Roma, 
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respectivament, durant un període. Jim Greene va compartir la situació actual del 
projecte sobre el terreny i les seves perspectives de futur. Una de les pioneres, la 
secretària general d’USIG, Pat Murray IBVM, va compartir la història dels inicis 
d’aquesta iniciativa de USG-USIG després del congrés sobre la vida consagrada a 
Roma en 2004 basat en el tema ‘Passió per Crist, Passió per la humanitat’. 

En representació del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de 
Vida Apostòlica, Luigi Nava SMM va parlar sobre l’esperit. Nava també va 
comentar els matisos de les lleis que el Papa Francesc ha legislat en els últims 
temps sobre l’autoritat dels Suprems Moderadors dels Instituts de Vida 
Consagrada. Es va seguir amb un fructífer diàleg on Nava parlava sobre diverses 
qüestions i les seves implicacions canòniques. 
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TROBADA MARISTA A RUBÍ: ‘PENSEM EN 
GRAN’ COM A HEREUS DE MARCEL·LÍ 
CHAMPAGNAT! 

 

MARISTES CATALUNYA | 29 de novembre, 2022 

“Pensar en gran vol dir pensar en el que val la pena i en allò que dona vida i ens 
dona vida (…). Convidem-nos mútuament a viure l’avui des de l’optimisme, la 
confiança, la serenor i l’esperança, i això ens ajudarà a créixer i a caminar amb 
energia”.  

El Germà Provincial de L’Hermitage, Gabriel Villa-Real, es va dirigir amb aquestes 
paraules als més de 600 assistents a la Trobada marista del 26 de novembre a 
Rubí, una trobada que va servir per retrobar-nos després de molts mesos, per fer 
xarxa i per sentir que som família marista.  

En la mateixa línia de “pensar en gran” s’expressava el president del Patronat de 
les Fundacions maristes, el G. Lluís Serra, tot recordant els orígens de la Institució: 
“Marcel·lí Champagnat pensava en gran des de la humilitat personal, perquè el seu 
somni era més gran que la seva pròpia realitat”. Tots dos germans van expressar la 
necessitat de canviar per evolucionar i van apel·lar a la importància que té 
cadascuna de les persones que formem part de la família marista perquè el 
projecte educatiu en el qual creiem continuï endavant. 
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Màgia, música, animació, activitats per coneixe’ns els uns als altres, moments que 
van tocar el cor, molts somriures i moltes abraçades, que en els últims temps han 
estat escasses i es trobaven a faltar. Així va transcórrer la jornada. 

De bon matí, Valentí Alarcón, director de Maristes Rubí, el centre amfitrió, va 
donar la benvinguda als assistents i va tenir paraules d’agraïment cap als nois i 
noies voluntaris, que també havien ajudat a fer que la celebració fos possible. 

Un dels moments clau de la jornada va ser la presentació dels cinc eixos d’acció 
que han de marcar la ruta que acabem d’emprendre com a Maristes Catalunya, “la 
Ruta del Compromís i la Valentia”. Aquests cinc eixos (persones, innovació 
diferencial, eficientar, advocacy i fer claus) els van anar desgranant conjuntament 
entre la directora general de Maristes Catalunya, Loreto Rubio, i el mag Sergi 
Armentano. Trucs de màgia sorprenents per explicar on som i on volem anar. I els 
assistents, bocabadats. 

Tot seguit, Oliver Watson, de Ready for people, va aconseguir que els assistents 
actuessin com un tot coordinat a través de la música i el ritme. Un moment per a la 
distensió i la diversió. Objectiu: trobar el nostre propi ritme com a col·lectiu. 

Com sempre, l’animació i el bon humor van arribar amb el germà Jose Molina dalt 
de l’escenari. I el fi de festa va anar a càrrec del grup musical Ubuntu, nascut en 
l’entorn marista, que va amenitzar el dinar a peu dret i va tocar cançons noves i 
clàssics de sempre. 

Els assistents a l’esdeveniment (educadors d’escoles i obres socials, personal 
d’administració i serveis, germans, monitors, animadors…) han expressat que es 
va viure una gran jornada festiva en què es va poder compartir, gaudir i agrair. A 
més, també va servir per tornar-nos a trobar, en alguns casos, i per conèixer gent 
nova, en d’altres. Com a hereus de Marcel·lí, fem nostre el seu somni i expressem el 
compromís de tirar-lo endavant. 
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EL CLARETIÀ RICARD COSTA-JUSSÀ, NOU 
DELEGAT EPISCOPAL PER A LA VIDA 
CONSAGRADA DEL BISBAT DE VIC 
CLARETIANS  | 30 de novembre, 2022 

El claretià Ricard Costa-Jussà i Bordas 
ha estat nomenat delegat episcopal 
per a la Vida Consagrada del bisbat de 
Vic. El nomenament ha estat signat 
aquest dilluns pel bisbe Romà 
Casanova i Casanova, segons s’ha 
publicat a la web del bisbat. 

Ricard Costa-Jussà i Bordas va 
estudiar al Col·legi Claret de Sabadell i 
va entrar com a postulant a la 
Congregació l’any 1979. Va fer la 
primera professió el 1988 a Vic. Va ser 
ordenat diaca l’any 1994 a Valls, i 
sacerdot a Sabadell l’any 1995. 
Després del temps de postulantat i 
noviciat, va fer els estudis de filosofia i 
teologia a la Facultat de Teologia de 
Catalunya. 

Ha exercit la seva missió pastoral a les 
comunitats claretianes de Valls, Sant 
Boi de Llobregat, Girona i Barcelona. 
Va ser rector de les parròquies del Cor 
de Maria i de Sant Tomàs de 
Barcelona. El 2016 va ser escollit 
provincial dels claretians de Catalunya. 
També va ser el primer provincial de la 
província claretiana de Sant Pau, des 
que es va crear el 2020 fins al capítol 
del 2022. 

 

 

 

 

 

https://www.bisbatvic.org/ca/noticia/nomenament-signat-mons-roma-casanova-i-casanova-bisbe-de-vic-12
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L’ESCOLA PIA CELEBRA SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ AMB UN HOMENATGE 
ESPECIAL ALS DOCENTS 

 

ESCOLA PIA CATALUNYA | 27 de novembre, 2022 

Antics alumnes de les escoles de la institució s’han trobat amb professors que 
d’alguna manera, durant la seva etapa a l’Escola Pia, els han marcat personalment 
o professionalment. I el més important; encara hi tenen contacte o els 
recorden.  “Els i les grans mestres t’acompanyen tota la vida”. Aquest és el lema 
que hem escollit per visibilitzar l’acompanyament a l’alumnat i l’impacte que té 
l’acció educativa pels estudiants. Coincidint amb la celebració de Sant Josep de 
Calassanç, patró de tots els educadors i educadores, volem homenatjar al nostre 
professorat. 

Darrere d’aquestes fotografies s’hi amaguen les seves històries. Si vols conèixer 
més protagonistes i més històries les pots trobar a les Xarxes Socials de les 
Escoles. 

23 antics alumnes de l’Escola Pia participen en un vídeo homenatge als mestres i 
professors 

Cada un dels participants en aquest vídeo apareix dient el nom d’un mestre o 
professor que, durant el seu pas com a estudiants a l’Escola Pia, els va marcar 
positivament per un motiu o altra. Una manera entranyable de reconèixer la 
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dedicació d’aquestes persones a la professió i la petjada que han deixat als nostres 
alumnes. 

Així, Pere Arquillué, Ramon Pellicer, Judit Neddermann, Sandra Sabatés, Nandu 
Jubany, Txell Miras són alguns dels coneguts noms que apareixen en aquest vídeo 
homenatge. Tot de persones conegudes i/o reconegudes en el seu camp 
professional. Així, des de l’Escola Pia hem aconseguit reunir a antics alumnes 
dedicats al camp científic, artístic, social i, fins i tot, televisiu del panorama català. 

Altres noms que apareixen al vídeo són: Mag Lari, David Bueno, Xavi Marcet, 
Jorgina Busquets, Sergi Belbel, Gemma Nierga, Paula Vélez, Eloi Cordomí, Albert 
Martos, Julen Gerrikabeitia, Laura Dubreuil, Sarai Gascón, Jordi Agustí, Sahid 
Ashraf, Sandor Martin, Miquel Salvó i Juli Fàbregas. Tots ells Alumni de l’Escola Pia. 

VÍDEO D’HOMENATGE 

 

 

 

 

 

 

 

https://urc.cat/lescola-pia-celebra-sant-josep-de-calassanc-amb-un-homenatge-especial-als-docents/
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CARLOS GÓMEZ, VICARI GENERAL DE LA 
SALLE: “QUI DIU QUE L’EDUCACIÓ ÉS 
NEUTRA ÉS EL MÉS PARCIAL” 

 

CATALUNYA RELIGIO | 25 de novembre, 2022 

Aquest mes de novembre el vicari general de l’Institut dels Germans de les Escoles 
Cristianes ha visitat Barcelona amb motiu de la trobada internacional d’universitats 
lasalianes. Carlos Gabriel Gómez Restrepo (1960, Colombia) té encomanada la 
responsabilitat d’acompanyar l’educació superior de La Salle. Fill de la Teologia de 
l’Alliberament, assegura que de l’Evangeli sempre l’han impactat “els signes de 
petitesa”. En aquesta entrevista fa una crida el món universitari catòlic a portar els 
joves a tocar el dolor del món per no quedar-se només en un discurs buit. 

Des de la universitat va col·laborar en el procés de pau a Colòmbia. Hi ha consens 
en la congregació que l’educació no és neutra, que no es pot quedar al marge del 
que passa al seu entorn? 

La pregunta no és fàcil de respondre, ni en tots els ambients. Però la responc amb 
sinceritat: l’educació no és neutra, mai, encara que ho diguem. El més greu és no 
tenir clares quines en són les intencions. No només crec que no és neutra, sinó que 
l’educació és política. I quan dic política no em refereixo a militàncies partidistes. 
Tot procés educatiu que vol ser significatiu té un impacte polític. … 
 
Llegir-ne més aquí 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/universitats-salle-esbossen-seu-futur-nou-pla
https://www.catalunyareligio.cat/ca/universitats-salle-esbossen-seu-futur-nou-pla
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carlos-gomez-vicari-general-salle-qui-diu-educacio


8 de desembre, 2022 
HOREB 

588 
 

 

21 

 

JOSEP M. RAMBLA SJ: “VIURE A CORNELLÀ 
M’HA AJUDAT A COMPRENDRE MOLT MÉS 
LA HUMANITAT DE JESÚS”

 
JESUÏTES | 24 de novembre, 2022  

La sala d’actes del centre d’estudis Cristianisme i Justícia es va quedar petita per 
acollir un merescut reconeixement i homenatge al jesuïta Josep M. Rambla, 
coincidint amb la presentació dels seus darrers llibres. Un acte que ha tingut com a 
centre l’agraïment al mestratge del P. Rambla i allò al què ha dedicat bona part de 
la seva trajectòria com a jesuïta: l’impacte dels Exercicis Espirituals i l’espiritualitat 
ignasiana en la vida de les persones. 

I si s’ha reconegut aquest mestratge ha estat no només pel seu treball d’estudi i 
anàlisi de l’espiritualitat ignasiana, sino fonamentalment per com n’ha fet 
experiència en la seva vida, especialment a través del seu compromís social a 
Cornellà de Llobregat, on ha estat vivint durant més de 45 anys, al costat de veïns i 
veïnes, acompanyant comunitats i entitats. 

Els també jesuïtes Xavier Melloni i José García de Castro van ser els encarregats de 
presentar els dos darrers llibres de Rambla: Una manera d’estar en el món, que 
acaba de ser publicat en català per Cristianisme i Justícia; i Moverse por el amor, 
volum de la col·lecció Manresa publicat pel Grupo de Comunicación Loyola. 

https://www.cristianismeijusticia.net/una-manera-destar-en-el-mon
https://gcloyola.com/ignaciano/4033-moverse-por-el-amor-9788427146969.html
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“Tenim un mestre en el Josep. I mestratge vol dir ser persona d’experiència, haver 
reflexionat sobre aquesta experiència i tenir la capacitat de transmetre-la”, deia en 
Xavier Melloni, que ha recordat l’aportació que ha fet Rambla a l’estudi dels 
Exercicis Espirituals i sent-ne pedagog, a través de la docència i la transmissió, així 
com donant ell mateix Exercicis i acompanyant a tantes persones. 

Per la seva banda, José García de Castro, director de la col·lecció Manresa, ha 
presentat el llibre Moverse por el amor, desgranant el sentit del seu títol, i ha agraït 
a l’autor “el testimoni de la teva vida entregada en tot” i aquest llibre “que ens fa 
creïble i veraç que no només és possible sinó molt probable que ens moguem per 
l’amor”. 

A la segona part de l’acte, tres testimonis han compartit tres experiències. Bruno 
Parellada ha explicat com va fer Exercicis Espirituals, acompanyat per Josep M. 
Rambla SJ i a suggeriment seu, no els va fer en una casa d’espiritualitat, si no 
instal·lant-se tot sol a Cornellà, en un petit pis, evitant distraccions, però buscant 
un silenci que permet estar atent i viure amb atenció. 

Pilar París ha posat en valor la tasca de l’acompanyant en els Exercicis, oferint la 
seva pròpia experiència i destacant que aquest servei no és exclusiu de religiosos i 
sacerdots. I Marta Millà finalment ha explicat com es concreta en el seu cas 
l’espiritualitat ignasiana en la vida quotidiana: “reconèixer en la vida senzilla de 
cada dia aquest Ignasi mogut per l’amor ha estat fonamental en la meva vida”, ha 
dit. 

Josep M. Rambla ha pres la paraula al final de l’acte. Després de rebre tant 
d’agraïment pel seu mestratge, ha volgut ell també, agrair a la seva família, als 
companys jesuïtes i a les diverses persones amb qui ha col·laborat, el suport, 
l’afecte i la confiança. “Jo he repetit moltes vegades que no sóc un escriptor i, amb 
tot, he escrit força, crec que l’arrel de tot això és l’amistat, és el que m’ha portat a 
escriure”. 

“Aquest imatge de l’Ignasi simple, sense atributs, és el que m’ha ajudat a atansar-
me a la realitat de totes les cristianes i cristians que intenten viure amb fidelitat”. 

Però sobretot ha volgut dedicar unes paraules a les persones de Cornellà, amb qui 
ha conviscut i a qui ha acompanyat al llarg de 45 anys a través d’esplais, 
comunitats cristianes o entitats socials. “La relació amb la gent de Cornellà m’ha 
ajudat a comprendre molt més la humanitat de Jesús, i aquest contacte ha 
mantingut sempre viva l’opció amb els pobres”. 

Sobre sant Ignasi, ha reconegut que el fil conductor de gran part dels seus escrits 
ha estat la voluntat de desvestir el sant, treure-li la casulla i la sotana, i ajudar a 
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descobrir que a sota hi ha hagut sempre el sac del pelegrí, un home desvalgut, 
enamorat de Jesús pobre i humil. “Aquest Ignasi simple, sense atributs, és l’Ignasi 
que dóna origen a la seva pedagogia espiritual, i és el que m’ha ajudat a atansar-
me a la realitat de totes les cristianes i cristians que intenten viure amb fidelitat”. 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “ACOMPANYAR 
EN LA MALALTIA” 

 

CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS | 24 de novembre, 2022 

El capvespre del dimecres 23 de desembre el santuari de la Mare de Déu de 
l’Ajuda –que des del desembre de 1884 està sota la cura pastoral del caputxins– 
acollí l’acte de presentació del llibre Acompañar en la enfermedad. 

Aquest nou llibre de Núria Ferret fou presentat per la Dra. Montserrat Esquerda, 
directora de l’Institut Borja de Bioètica, qui volgué remarcar que l’autora, experta 
pedagoga, ha sabut estructurar modèlicament un llibre-pont, que apunta ja les 
orientacions i pistes de cara a la pastoral hospitalària de futur. També assenyalà 
que era una publicació molt valuosa, i molt necessària, i que haurien de tenir-la a 
mà tots els agents de pastoral, ja que ofereix nombroses orientacions per tal 
d’acompanyar adequadament els processos de malaltia, de vegades tan complexos 
i dolorosos. 

Seguidament el caputxí fra Valentí Serra, director espiritual de l’autora –historiador 
i arxiver  que ha ressenyat nombrosos llibres a revistes internacionals– volgué 
remarcar la importància d’aquest valuós i pràctic “llibre de sobretaula”, no només 
pels materials aportats per als que es dediquen a l’atenció pastoral en els hospitals, 
sinó també per la recta orientació del llibre que, més enllà de l’acompanyament 
emocional, té en compte una prioritat essencial: la necessitat d’articular 
convenientment el servei religiós i espiritual que tot creient té dret a rebre. 
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Després d’uns mots de salutació del custodi del santuari, fra Felipe J. Ramírez, 
l’autora regracià la presència de tots els que l’acompanyaren a l’acte, que comptà 
amb la presència de la Dra. Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral 
Sanitària de l’Arquebisbat de Barcelona i del Dr. Aleix Bonfill en representació de 
l’equip de pastoral sanitària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron entre molts 
altres assistents que omplien l’aforament del santuari. 

L’autora d’aquest llibre, Núria Ferret, pertany a l’Orde de les Verges. És pedagoga i 
experta en l’acompanyament a processos de malaltia per la Universitat Ramon 
Llull. Treballa com agent de pastoral a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. Després d’haver publicat alguns llibres d’espiritualitat editats al Centre 
de Pastoral Litúrgia, ara ens ha sorprès amb l’aportació de tan valuosos materials, 
suggeriments, idees i recursos que són editats de manera articulada en aquest 
llibre que també pot ajudar les persones que passen per situacions de dolor o 
malaltia en les seves vides. 
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 “HE GAUDIT MOLT EN VEURE L’ESTIMACIÓ 
MÚTUA ENTRE IGNASI I MANRESA” 

 

JESUÏTES | 21 de novembre, 2022 

Francesc Riera, jesuïta i autor del llibre Manresa Ignasiana va rebre el passat 
divendres 18 de novembre a Sallent el Premi P. Ignasi Puig i Simón, en el marc de 
l’acte de lliurament dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura. 

Amb aquest Premi es reconeix a Francesc Riera la seva trajectòria i dedicació a 
l’àmbit de la divulgació d’aspectes històrics, espirituals i patrimonials del llegat 
ignasià a Manresa, dedicació que s’ha fet especialment visible a través de 
l’obra Manresa Ignasiana, 500 anys.  

Molt agraït, el P. Francesc Riera ha recollit el premi de mans de l’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy, i ha destacat que l’intens treball que ha suposat la redacció 
d’aquest llibre li ha permès gaudir molt, en veure i constatar l’estimació mútua 
entre Ignasi i la ciutat de Manresa, al llarg d’aquests 500 anys. 

Francesc Riera i Figueras, nascut a Barcelona el 1942, és jesuïta des del 1959. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres (UB) i en Teologia (FTC), capellà des del 1971, ha 
estat director de Cristianisme i Justícia i posteriorment superior i director del Centre 
Internacional d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa. 
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“He gaudit molt en veure l’estimació mútua entre Ignasi i Manresa” 

El Premi Pare Ignasi Puig i Simón sobre la Manresa Ignasiana guardona projectes 
de recerca a l’entorn l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, entre el 1522 i el 
1523. Està convocat per l’Ajuntament de Manresa i porta el nom del P. Ignasi Puig, 
qui fou jesuïta, professor, investigador, savi divulgador dels coneixements científics 
i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa. 

Aquest premi és un dels guardons dels Premis Lacetània de les Arts i la 
Cultura reconeixen el talent artístic i cultural de la comarca del Bages. Tenen el seu 
origen l’any 1983 quan la delegació al Bages d’Òmnium Cultural els institueix, 
juntament amb el Premi Bages de Cultura. Posteriorment es van ampliant en 
col·laboració amb diverses entitats culturals i s’hi afegeixen guardons. 

Més informació i la resta de guardonats en aquest enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.premislacetania.info/
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ELS GERMANS DE LA SALLE MOLLERUSSA, 
PREMIATS PER L’AJUNTAMENT I LA 
FUNDACIÓ ÁNGEL OLARAN 

 

LA SALLE | 8 de novembre, 2022 

L’Ajuntament de Mollerussa i la Fundació Ángel Olaran van concedir, entre 
d’altres, a la comunitat de Germans de La Salle Mollerussa el reconeixement 
“Ànima d’Honor Àngel Pujol” pels 117 anys de presència a la localitat. En el 
lliurament de la distinció, el Gmà. Pablo Enrique, últim director de la comunitat va 
ressaltar que “la passió amb què els Germans han treballat durant aquests anys 
neix els valors de l’Evangeli i del seguiment de Jesús de Natzaret”. Esperit i carisma 
que continuarà ben viu al claustre del professorat i a la comunitat lasal·liana del 
Centre. També va desitjar que aquest esperit estigui ben viu a la Fundació 
Àngel Olaran, organitzadora de l’acte, i que recolza diferents projectes amb el 
castigat poble Tigrai a Etiòpia. 

De l’acte cal ressaltar el testimoni d’Hidat Hagos, activista “tigrai” resident a 
Califòrnia, formada a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que va explicar la 
realitat del poble “tigrai”, el genocidi que pateix el seu poble, i com està de silenciat 
als mitjans de comunicació. 
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Altres guardonats van ser el periodista de TV3 Lluís Caelles pels seus reportatges 
sobre la guerra d’Ucraïna, diferents doctors i infermeres de Mollerussa pel seu 
servei a la població, entre els quals cal destacar el Dr. Manel Pena (Antic 
Alumne de La Salle Comtal i atent sempre a la comunitat de Germans), la Sra. 
Camarasa voluntària durant molts anys a diferents entitats de la població i el club 
de patinatge de Vila-sana, el poble més petit d’Europa (700 habitants) que té un 
equip a primera línia a nivell europeu (hoquei femení). 

En definitiva, un esdeveniment en què es va reconèixer que la tasca 
de lasal·lianes i lasal·lians, que, juntament amb altres agents de la societat, 
compleixen amb “la missió i responsabilitat de fer un món més just i humà” 
paraules amb què va acabar la seva intervenció el Gmà Pablo. 
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FORMACIÓ AMB L’URC 

 

 

GENER 2023 

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

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

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 
URC-CEVRE 2022-23 
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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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