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AMB UN SOL COR I UN 
MATEIX ESPERIT 
G. Arturo Fernández| Superior Maristes 
Girona  

Al barri de Can Gibert del Pla  de Girona, 
coincidim dues comunitats religioses,: els 
pares salesians, que arribaren a aquest nou 
destí al voltant dels anys 80, encara que la 
seva presencia a la ciutat de Girona es 
remunta a finals del XIX ; i els germans 
Maristes, que al 1886 varen obrir la 
primera comunitat al nostre país i, que des 
de finals dels any 70 estem al barri Sant 
Narcís-Santa Eugènia .  

Dues realitats d’Església amb una 
denominador comú: la atenció cultural i 
religiosa  dels nens, adolescents i joves. La 
comunitat salesiana te cura de la parròquia 
de Santa Eugenia de Ter i la PES Girona-
Sant Jordi, que és una entitat sense ànim 
de lucre que dinamitza Serveis d'Educació 
Social i Serveis d'Educació a l'Oci destinats 
a infants, adolescents, joves i famílies dels 
barris de Sta. Eugènia  i Can Gibert del Pla 

Els germans maristes atenem dos centres 
escolars, el Col·legi Maristes La 
immaculada per a nens i adolescents  de 3 
a 18 anys;  i la llar d’infants, “La caseta dels 
infants”, per a nens i nenes  fins a dos anys. 

De sempre les dues comunitats han 
mantingut una vinculació de col·laboració, 
però la pandèmia ens va fer sentir la 
necessitat del uns amb els altres;  ens va 
fer més propers i al mateix temps vàrem 
sentir la necessitat de ser complementaris. 
Els pares salesians atenen al col·legi 
marista en les celebracions eucarístiques i 
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religioses que el curs escolar així ho 
demana;  i els germans  maristes, ja jubilats 
de les tasques escolars,  col·laborem en 
algunes  de les activitats de la  parròquia i 
de les obres Socials:  la animació musical 
de les celebracions eucarístiques,  les 
classe de castellà per nois i noies sense 
documentació; la catequesis d’adults que 
es preparen  a rebre els sagraments, el 
Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural 
(TALC ) que Caritas te a la parròquia, i que 
acull majoritàriament  a senyores provinent 
de  Àfrica o de Llatinoamèrica. 

Fins aquí res que no es faci en altres llocs, 
però tenim la satisfacció de compartir dues  
realitzacions molt mes significatives, la 
eucaristia mensual a la nostra comunitat, 
seguida d’un sopar familiar amb  temps per 
a la tertúlia, que cada vegada se’ns fa mes 
necessari;  i, un recés trimestral que ens 
permet trobar-nos, fora de la ciutat,  en un 
ambient de silenci i pregària, i compartir la 
nostra fe. 

Com a resultat d’aquesta relació estreta,  
va sorgir la necessitat de conèixer els 
nostres orígens institucionals.  Al mes de 
juliol vàrem viatjar  Torí,  per conèixer els 
llocs on Joan Bosco sentir la necessitat 
d’atendre als infants mes vulnerables del 
seu temps, oferint-los un casa, una família 
on poguessin formar-se,  aprendre un ofici, 
rebre els sagraments i tenir un pati per 
jugar.  Ara ens preparem per  visitar al mes 
d’octubre L’Hermitage, a Lió,  la casa mare 
on  Marcel.li Champagnat va crear la 
institució marista, oferint a l’Església 
persones i llocs on  poguessin ser  atesos 
els nens i joves sense formació religiosa ni 
cultural. 
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 PROPOSTA INTERCONGREGACIONAL DES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ALS RELIGIOSOS DE NOU BARRIS, PEL 18 DE NOVEMBRE 

 

EDUARD PINI | Membre de la Junta de la Unió de Religiosos 

Benvolguts/des 

Us escriu Eduard Pini, escolapi, de la comunitat de Luz Casanova del Verdum, Nou 
Barris.  Us escric per fer-vos una proposta des de la Junta Directiva de la URC, de 
la que formo part.  

Abans de la pandèmia, des de la URC volíem proposar unes trobades de 
religiosos/es per barris, per tal de compartir la nostra vida i missió en motiu dels 40 
anys de la URC. Va arribar el confinament i ho va congelar tot.  

Ara voldríem reprendre aquella iniciativa. Es tractaria de fer una trobada dels 
religiosos i religioses de Nou Barris, per compartir una estona d’amistat i de 
celebració amb els germans i germanes que compartim missió al districte de 
Nou Barris.  

Ni volem fer formacions, ni engegar plans ni projectes, senzillament compartir 
una estona plegats de tant en tant, gaudir de la companyia i de l’amistat i 
engrescar-nos a continuar construint el Regne de Déu.  
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Alguns barris i algunes ciutats o comarques de Catalunya ja fan una trobada 
similar. Us proposem que les comunitats religioses de Nou Barris puguem fer 
quelcom similar.  

Us convido a participar, doncs, a la primera trobada de la Vida Religiosa a Nou 
Barris.  

Dia:  18 de novembre de 2022 
Hora: de 20 a 22.30h 
Lloc: Escola Pia Luz Casanova, Carrer d’Almansa num. 52. (Metro 
Via Júlia). Es podrà aparcar al pati de l’escola.  
Què cal dur: Cadascú porta alguna coseta per compartir. Els 
escolapis posarem la beguda, gots i coberts.  

I què farem? 

1.- Ens presentem 
2.- Fem un moment de pregària 
3.- Coneixem l’escola que ens acull.  
4.- Valorem l’interès de fer i mantenir aquestes trobades de forma 
periòdica i si és el cas acordem una nova data i un lloc.  
5.- A les 22.30h, ben puntuals, ens acomiadem. 

 
Per organitzar bé l’acollida us agrairem que ens confirmeu la vostra assistència 
enviant un mail amb el nom de la vostra comunitat, el nombre de religiosos/es que 
hi assistireu i el vostre mail, telèfon i adreça postal a eduard.pini@escolapia.cat o 
bé trucant al meu telèfon 682 756 984. 

 

Moltes gràcies. 
 
Eduard Pini, escolapi 
Membre de la Junta Directiva de la URC 
Barcelona 3 d’octubre de 2022 

 

mailto:eduard.pini@escolapia.cat
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REFLEXIÓ ENTRE LA RELACIÓ 
PELEGRINATGE-TURISME I L’IMPACTE DE 
L’ANY IGNASIÀ 

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 9 de novembre, 2022 

Del dilluns 14 al dimecres 16 de novembre a 14h, tindrà lloc al Monestir de 
Montserrat una nova edició de les Jornades de Turisme Religiós, que enguany 
giraran al voltant de la figura de Sant Ignasi de Loiola, coincidint amb la celebració 
de l’Any Ignasià. El seu objectiu és reflexionar sobre la relació entre els 
pelegrinatges i el turisme a partir d’aquesta commemoració, tot abraçant diferents 
perspectives com ara la gestió turística, la motivació dels impactes, la figura de 
Sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit. 

Les Jornades començaran dilluns 14, a les 9.30h, a la Sala de la Façana del 
Monestir de Montserrat, amb la presentació del primer àmbit: L’espiritualitat 
ignasiana i el pelegrinatge; i la primera ponència, del P. Abat Manel Gasch, que 
versarà sobre “L’acolliment de pelegrins a Montserrat. L’exemple d’Ignasi”. A 
continuació, a les 11h, el P. Xavier Melloni, jesuïta, parlarà sobre “El pelegrinatge 
interior”; i tot seguit serà el P. Carles Marcet, jesuïta, que impartirà una ponència 
sobre “La irradiació de Manresa en el món”. La primera sessió de la tarda anirà a 
càrrec de la professora Sílvia Aulet, de la Facultat de Turisme de la UdG i 
especialista en turisme religiós i espiritual: “Camins de pelegrinatge i turisme 
transformador”, a les 15h. En acabar, els participants faran una visita a l’exposició 



10 de novembre, 2022 
HOREB 

586 
 

 

7 

 

“Sant Ignasi a Montserrat (1522-2022)”, a la Sala Selecta de la Biblioteca de 
Montserrat. 

 

Dimarts 15, les Jornades es desplacen fins a Manresa, concretament a la Sala 
Gòtica de la Basílica de la Seu de Manresa, on es desenvoluparà el segon àmbit: La 
Manresa Ignasiana. A les 10h, la professora de la Facultat d’Educació de la UB, 
pedagoga i pelegrina del camí Ignasià Marta Burguet parlarà del “Pelegrinatge 
Ignasià”. A continuació, a les 11h, taula rodona sobre “La Manresa Ignasiana i la 
importància del Camí Ignasià com a motor de desenvolupament local. Experiències 
turístiques vinculades al Camí Ignasià a Catalunya i a Euskadi”. Estarà moderada 
per Albert Tulleuda Lari, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i director 
executiu de Manresa 2022. A les 14.30h, visita al Santuari de la Cova de Manresa, 
a càrrec del P. David Guindulain, jesuïta; i a les 15.30h, visita a la Manresa 
Ignasiana. 

Dimecres 16, les Jornades tornen a la Sala de la Façana del Monestir de 
Montserrat, on tindrà lloc un seminari online, de 9h a 12h. Es presentaran 
comunicacions al voltant de la figura de Sant Ignasi i el pelegrinatge. 

La inscripció a les XI Jornades Universitàries de Turisme Religiós Viatge interior i 
viatge al món: Ignasi de Loiola està oberta a tothom i l’assistència és validable per 
un crèdit de lliure elecció per als alumnes de grau de la Universitat de Girona. 
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JORNADA SOBRE ELS IMMOBLES DE LES 
CONGREGACIONS RELIGIOSES 

 

CONFER | 8 de novembre, 2022 

El dimecres 16 de novembre a les 11.00 hores tindrà lloc una 
sessió formativa telemàtica que, sota el títol “Noves necessitats en els sectors 
educatiu i sociosanitari: Una gran oportunitat per a rendibilitzar els immobles de les 
Congregacions Religioses” organitzada per Ibergestión juntament amb Savills. 

En aquesta sessió presentaran noves solucions amb les quals s’està abordant la 
problemàtica dels immobles buits, aprofitant la necessitat creixent de grups molt 
solvents i prestigiosos oberts a noves fórmules (des de compres d’actius existents 
per a transformar, compra de sòls, drets de superfície a llarg termini, etc.). 

Per a això, comptaran amb dos directius de Savills, Sr. Pelayo Barroso i Sra. Nuria 
Béjar, professionals amb dilatada experiència en el mercat immobiliari que han 
implementat aquestes solucions en immobles procedents de 
nombroses Congregacions. 

Si està interessat a participar, tindrà que confirmar la seva assistència enviant un 
correu electrònic a ibergestion2000@gmail.com amb la següent informació: 

·  Nom de l’assistent 

·  Institut religiós al qual pertany 

·  Correu electrònic per a rebre l’enllaç 

·  Telèfon de contacte 



I SI L’ALTRE TINGUÉS RAÓ? 

 

CATALUNYA CRISTIANA | 4 de novembre, 2022 

Cadascú de nosaltres està convençut que la seva opinió és la millor. És poc 
freqüent posar en dubte les pròpies certeses i acollir amb interès les idees i els 
plantejaments dels altres. Escoltem de bon grat el qui ens diu allò que ja pensem o 
sabem, donem la raó a qui confirma les nostres conviccions i ens tanquem davant 
del qui sembla expressar un pensament diferent del nostre. 

Paradoxalment, l’actual abundància de mitjans d’informació no ha provocat que 
cadascú tingui en compte més punts de vista per conèixer i per valorar la realitat 
d’una forma més objetiva. Més aviat, cadascú tria tan sols aquelles fonts amb les 
quals se sent identificat. A més, els famosos algoritmes decideixen per nosaltres, 
i cadascú rep, sense haver-ho decidit i sense adonar-se’n, les notícies i els 
comentaris que s’assemblen més als que hem mirat anteriorment. D’aquesta 
manera, les pròpies posicions es van reforçant i les visions personals són cada 
vegada més unilaterals i més parcials. Les postures s’endureixen, els debats es 
crispen, les tertúlies són l’exposició cridanera de les pròpies opinions, gens 
matisades, sense un diàleg real que permeti aprofundir les qüestions. 

En contrast amb aquesta dinàmica, la veritat és que tan sols podem aprendre quan 
som conscients que no ho sabem tot i estem contínuament oberts a l’aportació que 
ens pot venir dels altres. Podem créixer en coneixement … l’acullo tal com és i estic 
convençut que té alguna cosa a dir-me i a ensenyar-me. 

Llegir-ne més aquí  

https://catalunyacristiana.cat/i-si-laltre-tingues-rao/
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ELS CONSAGRATS TENIM LA MISSIÓ 
PROFÈTICA DE RECORDAR AL MÓN QUÈ 
SIGNIFICA SER HOME I SER DONA” 

 

CATALUNYA CRISTIANA | 4 de novembre, 2022 

 “Ajudar en la formació dels meus germans, sobretot en la formació del cor.” Així 
explica Marta Rodríguez, consagrada del Regnum Christi i doctora en Filosofia per 
la Universitat Gregoriana de Roma, en què consisteix el seu servei com a 
formadora dels seminaristes. Sense anar més lluny, el 27 d’octubre va oferir una 
jornada de formació als sacerdots joves de la diòcesi de Barcelona 
sobre Masculinitat i celibat al servei de la missió. 

Com sorgeix el seu servei de formadora dels seminaristes? 

Consisteix a ajudar com a germana en la formació dels meus germans, sobretot en 
la formació del cor. Vaig estudiar Filosofia a la Universitat Gregoriana de Roma i, de 
manera molt espontània, els companys em van agafar confiança. Al començament, 
els rectors i els formadors s’ho miraven amb una mica de sospita i estranyesa, però 
després d’un temps van perdre la por i van veure que potser podia aportar-los 
alguna cosa com a dona. Va ser aleshores que vaig començar a fer conferències i 
cursos, i la veritat és que ha esdevingut una vocació dins de la vocació. Actualment 
col·laboro amb un equip de formadors d’un Seminari de Roma. També he 
col·laborat en la formació del Patriarcat de Venècia, he predicat exercicis als 
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seminaristes, un recés de Quaresma als sacerdots i he col·laborat en la formació 
dels sacerdots diocesans de Monterrey, Medellín, Civitavecchia. 

Quina és la seva aportació pròpia, com a filòsofa i dona, en la formació dels 
seminaristes? 

Simplement, pel fet de ser dona, aporto una perspectiva diferent. Homes i dones 
sols som incomplets; ens necessitem recíprocament. I precisament hi ha aspectes 
de la pròpia identitat que només floreixen en la trobada amb l’altre. M’he adonat 
que la meva presència és fonamental en els seminaristes per guarir algunes ferides 
en la seva relació envers la dona. Poden tenir ferides a causa de mares molt 
absorbents o absents; per experiències afectives i sexuals no digerides abans 
d’entrar al Seminari. El fet que una dona els acompanyi a guarir, purificar i ordenar 
totes aquestes relacions els treu pors i bloquejos. I és fonamental que sigui una 
dona qui ho faci. 

Llegir-ne més aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalunyacristiana.cat/els-consagrats-tenim-la-missio-profetica-de-recordar-al-mon-que-significa-ser-home-i-ser-dona/
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AGUSTINS RECOL·LECTES CELEBREN  EL 
81È CAPÍTOL PROVINCIAL 

 

AGUSTINS RECOL·LECTES |  1 de novembre, 2022 

La Província Nostra Senyora de la Candelaria ha començat aquest 1 de novembre 
la celebració del seu 81è Capítol provincial. Amb el lema de ‘Canviem Junts la ment 
i el Cor’, la Província de Nostra Senyora de la Candelaria ha començat aquest 1 de 
novembre el seu 81è Capítol provincial. Gairebé 30 agustins recol·lectes, 
provinents dels diferents països on té presència la Província, es reuneixen a 
Colòmbia per a decidir examinar l’estat de la Província i elaborar el programa per 
als pròxims anys. 

El Capítol provincial té lloc a la seu de la Cúria provincial, a Bogotà (Colòmbia). Allí 
s’han donat cita els 28 delegats procedents de Colòmbia, Espanya, Guatemala, 
Panamà i República Dominicana. Els religiosos que participen són nou triats ‘ad 
iure’ i la resta triats per la seva àrea de treball (vocacions i joventut, formació inicial, 
missions o apostolat educatiu) o per la seva zona geogràfica. El Prior general, 
Miguel Ángel Hernández, presideix el Capítol. L’eucaristia d’obertura va ser 
presidida per Mons. José Luis Rueda Aparicio, arquebisbe de Bogotà, en la 
celebració de la solemnitat de Tots els Sants. «La santedat és viure com Jesús», els 
va dir als religiosos i altres persones presents. «És en aquest món, enmig 
d’aquestes fragilitats històriques, on es viu la santedat», va afirmar. 

Pots seguir l’actualitat del 81è Capítol provincial de la Província Nostra Senyora de 
la Candelaria aquí. 

https://www.agustinosrecoletos.com.co/index.php/cap81/
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OCTAVI VILÀ: “HEM DE MANTENIR LA 
UNITAT DE L’ORDE CISTERCENC ENTRE 
MONJOS I MONGES”  

 
CATALUNYA RELIGIÓ | 3 de novembre, 2022 

Comunió i unitat institucional. La preservació d’aquestes dues màximes podrien 
resumir el que ha estat el Capítol General de l’Orde Cistercenc celebrat a Ariccia, a 
Roma, del 9 al 21 d’octubre. El Capítol General és la màxima autoritat de l’Orde en 
el qual s’elegeix l’abat i el procurador general, els consellers de l’abat general i una 
part dels membres del Sínode de l’Orde, l’òrgan màxim de govern entre els 
capítols. Un dels assistents a aquesta cita ha estat l’abat del Monestir de Santa 
Maria de Poblet, Octavi Vilà. Conversem amb ell sobre l’experiència viscuda en la 
trobada amb el papa Francesc, l’afectació d’aquest Capítol en el dia a dia de les 
comunitats, el robatori que s’ha viscut al monestir aquest cap de setmana i d’altres 
temes que són ara mateix d’actualitat en el cenobi de la Conca de Barberà.    

Quins temes han centrat l’atenció d’aquest Capítol General? 

A part de l’estat general de l’Orde, vam tractar diversos temes com ara les visites 
regulars, la formació i les fundacions i reduccions de monestirs. El Capítol General 
de l’Orde es reuneix cada cinc anys i aplega tots els superiors majors de cada 
monestir. El nostre Orde és mixt, per tant, hi participen abats, abadesses, priors i 
priores. També el Consell de l’Abat General és un òrgan paritari, s’elegeixen tres 
superiors majors i tres superiores majors... Llegir-ne més aquí 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mauro-giuseppe-lepori-reelegit-abat-orde-cister
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entren-robar-arxiu-poblet-pero-no-emporten-cap
https://www.catalunyareligio.cat/ca/octavi-vila-mantenir-unitat-orde-cistercenc-entre
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UN LLIBRE SOBRE LA GNA. Mª ANGUSTIAS 
GIMÉNEZ, COFUNDADORA DE LES GNES. 
HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR 
REDEMPTORISTES | 1 de novembre, 
2022 

El dia 31 d’octubre al saló d’actes de 
l’Hospital psiquiàtric Sant Benito 
Menni de Sant Boi de Llobregat, va 
tenir lloc la presentació del llibre que 
investiga la figura de la Gna. Mª 
Angustias Giménez Vera, cofundadora 
amb St. Benet Menni i amb Mª Josefa 
Recio, de l’Institut de Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, 
actualment estès per tot el món. 
 
Hi van ser presents l’Alcaldessa de 
Sant Boi de Llobregat, la Superiora 
general i la Superiora provincial de 
l’Institut, metges i directius de les 
institucions que l’Institut religiós 
regenta a Espanya, el Bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat i l’Arquebisbe 
d’Urgell, entre d’altres. 

 
Als 125 anys de la seva mort, es 
presentava la primera biografia d'una 
de les fundadores de la Congregació 
de Germanes Hospitalàries del Sagrat 
Cor de Jesús, Maria Angustias 
Giménez Vera, granadina que va 
emprendre l'aventura hospitalària amb 
una profunda sensibilitat espiritual i 
que va morir a Sant Boi de Llobregat. 

 
El llibre, escrit pel periodista José 
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Ignacio Rivarés, permet conèixer una 
dona forta i molt tenaç, malgrat la seva 
fràgil salut, que va impulsar una 
congregació de dones i per a dones 
malaltes mentals, en una època en què 
les dones es trobaven en una situació 
de fragilitat social. Ella, malgrat la seva 
pròpia fragilitat, va ser instrument en 
mans de Déu per donar inici a una 
nova forma de vida consagrada que 
posa cara femenina a l'hospitalitat. 
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LA FORMACIÓ DELS SALESIANS AL MÓN 
DIGITAL 

 

SALESIANS | 28 d’octubre, 2022 

El treball va ser iniciat en la jornada de dimarts pels delegats de Comunicació. 
«Estic molt content per la celebració d’aquesta trobada després de dos anys i mig 
en què no ens vam poder veure presencialment», compartia Gildàsio Mendes, 
conseller general per a la Comunicació, a l’inici de la seva salutació en què va 
recordar la tasca desenvolupada durant la pandèmia i la coordinació ‘després de la 
pantalla’ per destacar la fortalesa de l’equip. «Feu una gran feina des de les 
vostres inspectories i compteu amb el suport de la Congregació», afegia per 
destacar l’experiència actualitzada des de la qual es treballa a tots els països del 
món. «Sou missatgers de l’experiència del Don Bosco comunicador als nostres 
dies», explicava sobre el sentit d’una trobada que per a la Comunicació seria 
l’avantsala de la Consulta Mundial que se celebrarà a Lisboa del 29 d’octubre a 
l’1 de novembre. 

La dinàmica de treball va girar sobre tres eixos: conèixer-se, compartir i viure una 
experiència fraterna d’aprofundiment i formació. Les jornades van comptar amb 
dos moments diferenciats amb els blocs formatius durant el matí i les visites als 
llocs salesians durant la tarda. Els blocs treballats van ser la revisió i actualització 
de l’Instrumentum Laboris, el programa del Sector de Comunicació 2020-2026, les 
propostes per a la celebració del Bicentenari del ‘Somni dels 9 anys’, el Congrés 
Internacional de Comunicació de 2024 o la presentació del Pacte Educatiu Global, 
a més de qüestions de cada regió com la visió de la comunicació a la Inspectoria, el 
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pla de comunicació i les línies fonamentals, o la reflexió per millorar la coordinació 
de la comunicació a nivell europeu, amb ANS i amb les estructures de la 
Congregació. Els assistents també van poder fer un recorregut per punts de la 
Barcelona salesiana com l’editorial Edebé, Can Prats, Sarrià, EUSS, Tibidabo i Martí 
Codolar. 

Els delegats de Formació van començar el treball durant la jornada de dimecres on 
van poder aprofundir sobre la renovació de la Ràtio com a manual de formació 
dels Salesians, a més de dialogar sobre l’Escola d’acompanyament, el Congrés de 
Sant Francesc de Sales per al 2023 o les indicacions per a lelaboració del Projecte 
Inspectorial de Formació. Durant les diferents sessions també van reflexionar sobre 
la formació dels formadors o la formació específica dels salesians coadjutors, entre 
d’altres. 

En la sessió de dijous es va dur a terme el treball conjunt on es va prendre com a 
punt de partida una proposta salesiana de formació en un món digital a partir de 
la intervenció dels dos consellers. Ivo Coelho, Conseller General per a la 
Formació, va centrar la intervenció en l’ètica educativa i l’estètica pastoral. “El 
salesià està cridat a imitar el nostre pare i fundador i estar disposat a escoltar i 
respondre als signes dels temps. Per tant, estem convidats a veure Déu en 
l’espai digital del fenomen humà com a part de la nostra espiritualitat salesiana”, 
explicava. 

Durant la seva intervenció va realitzar un recorregut per diferents qüestions a les 
quals se li ha anat donant resposta centrant la mirada en com viure al món 
digitalitzat o com respondre a la vocació en aquest món. “No hem d’oblidar les 
conseqüències públiques de la nostra petjada digital. Un germà salesià profés 
no és un usuari privat de la web, encara que es disfressi després d’un avatar 
digital. Tots estem cridats a ser autèntics, transparents i prudents. La nostra 
identitat i la nostra imatge compten molt perquè no som només individus, sinó 
individus que pertanyen a una institució i ambaixadors de l’amor de Déu. Però 
de vegades no és una qüestió de voluntat. Quan hi ha dependència, cal un altre 
tipus d’atenció”, afegia. 

La trobada va finalitzar dissabte al matí després de la visita conjunta divendres a la 
tarda a la Sagrada Família, basílica catòlica dissenyada per l’arquitecte Antoni 
Gaudí, màxim exponent de l’arquitectura modernista. 
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LA FAMÍLIA CLARETIANA CELEBRA LA 
FESTA DEL PARE CLARET: “HEM DE SER 
SAL, NI SUCRE NI SACARINA” 

 
CLARETIANS SANT PAU | 26 d’octubre, 2022  

Els missioners claretians de la Província de Sant Pau han celebrat amb persones de 
diverses branques de la família claretiana la festa de sant Antoni Maria 
Claret aquest 24 d’octubre al Santuari del Cor de Maria de Barcelona. 
La celebració ha començat un quart d’hora abans de la missa amb una breu 
presentació visual sobre el primer Capítol Provincial dels missioners claretians de la 
Província Claretiana de Sant Pau. 

El consultor-prefecte d’espiritualitat i formació de la província, Màxim Muñoz, ha 
explicat als assistents les diverses fases del capítol, que partint del coneixement de 
la realitat van transcórrer pel somni, el disseny per portar-lo a la pràctica i els 
compromisos. 
En aquesta explicació el missioner claretià ha donat dades sobre la congregació, 
amb 2976 membres, 636 dels quals a Europa i 127 a la Província de Sant Pau. 
Finalment, ha compartit quin és el somni que es va plantejar al capítol entre els 
participants. 

El consultor-prefecte de pastoral juvenil i vocacional, Benjitu Bareto, que ha 
presidit la celebració, ha destacat que el pare Claret és “un home sinodal” que va 
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“despertar la corresponsabilitat” d’anunciar l’evangeli. “Hem de ser sal de la terra, 
ni sucre ni sacarina, perquè el pare Claret també feia denúncia”, ha afegit. 
Al final de l’homilia el celebrant ha convidat a dirigir unes paraules a representants 
de diverses de les vuit branques de la família claretiana, sis de les quals són 
femenines, com les Missioneres de la Institució Claretiana, les Religioses de Maria 
Immaculada Missioneres Claretianes i el Moviment de Seglars Claretians. 

La realitat diversa de la família claretiana també s’ha visualitzat en el moment de 
les ofrenes, on tant representants de diverses de les branques com de diverses 
iniciatives claretianes, han portat a l’altar mentre han fet les corresponents 
explicacions. Després de la missa s’ha organitzat un refrigeri a la sala parroquial. 
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XXII TROBADA DE LA FAMÍLIA 
CARMELITANA CATALUNYA 

 

CARMELITES DESCALÇOS | 18 d’octubre, 2022 

Feia tres anys des de la darrera trobada del Carmel Teresià català i ja hi havia 
ganes de recuperar aquesta jornada de fraternitat entre les diferents famílies 
vinculades a l’Orde del Carmel Descalç que l’any 2020 van quedar estroncades por 
la pandèmia. Potser per això, han estat moltes les persones que hem anat a la cita 
de Tarragona. Amb aquesta ja són vint-i-dues les trobades, de les quals la antiga 
Tarraco ens ha acollit en tres ocasions. 

A més d’un nombre significatiu de laics vinculats a les nostres comunitats, entre els 
quals alguns membres del Carmel Seglar i del Carmel Missioner Seglar, també han 
vingut a la trobada representacions més o menys nombroses de les Carmelites 
Descalces de Mataró, Tarragona i Terrassa; de les dues institucions fundades pel 
carmelita descalç beat Francesc Palau, Carmelites Missioneres i Carmelites 
Missioneres Teresianes; algunes religioses de les Carmelites de Sant Josep, que 
engany celebren el 150è aniversari de la seva fundació per la germana Rosa Ojeda; 
també algunes Carmelites Tereses de Sant Josep, fundades per la mare Teresa 
Toda i la seva filla Teresa Guasch; i religiosos dels nostres convents de Barcelona, 
Badalona, Lleida i de la ciutat que ens ha acollit. 

Durant la jornada, religiosa, fraternal i cultural, hem dividit els grups per poder fer 
visites guiades a la catedral, al Museu Bíblic i a la capella de Sant Pau del Seminari. 
L’acte central del dia, l’Eucaristia, s’ha celebrat a l’església del Carme, coneguda a 
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la ciutat per “la Punxa” per la forma aguda de la coberta del campanar. La missa ha 
estat presidida pel pare Àngel M. Briñas, prior del Santuari de Santa Teresina de 
Lleida, acompanyat pels religiosos assistents a la trobada. 

El dinar de germanor s’ha servit al Col·legi Mare de Déu del Carme de les germanes 
Carmelites Missioneres Teresianes. Després de dinar, el pare Varghese ens ha 
sorprès tothom amb la seva habilitat amb els jocs de mans i ha donat un toc de 
màgia a la festa. 

El comiat de la jornada de fraternitat s’ha fet a la capella del mateix col·legi, on 
reposen les restes del beat Francesc Palau i Quer, amb una estona de reflexió i 
pregària. En acabar, abans de retornar a les nostres llars, abraçades de comiat i 
promeses de retrobar-nos una vegada més l’any vinent. 
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FRANCISCANS D’ESPANYA, PORTUGAL, 
ITÀLIA I ALBÀNIA CAP A LA UNIFICACIÓ 

 

FRANCISCANS | 18 d’octubre, 2022 

Del 10 al 14 d’octubre de 2022, els Ministres provincials de les dues 
Conferències CONFRES (Espanya i Portugal) i COMPI (Itàlia i Albània) es van 
reunir a Assís, acompanyats pel Definidor general fr. César Vaiani. Aquesta va 
ser la primera reunió presencial, després de la decisió, anunciada al maig de 
2021, de procedir a la unificació de les dues Conferències. 
Els Ministres van aprofundir el seu coneixement mutu i van decidir quins són els 
pròxims passos a prendre junts. Part de la trobada va ser compartida pels 
Ministres i els seus respectius Ecònoms Provincials, que es van reunir amb 
l’Ecònom General, Fr. John Puodziunas, en obediència al mandat núm. 7 del Capítol 
General, que demana «una trobada amb els Ministres provincials i els ecònoms 
provincials amb la finalitat d’animar-los i formar-los en l’esperit de l’economia 
fraterna i de la corresponsabilitat en l’Orde». 

A més de la jornada al costat dels Ministres, els Ecònoms van continuar per separat 
amb una altra jornada, animada tant per l’Ecònom General com pel Director de la 
Fundació Fraternitas OFM, Fr. Franco Mirri. Els Ministres també van tenir un dia i 
mig de reunions separades per a abordar els temes específics de cada Conferència. 
Els dies, enriquits per les celebracions en els Santuaris d’Assís viscuts amb els dos 
bisbes franciscans recentment escollits, Fr. Sabí Iannuzzi i Fr. Mario Vaccari, han 
permès una bona experiència de col·laboració i de compartir fratern. 
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AULA DECLAUSURA, UN ESPAI DE 
FORMACIÓ EXCLUSIU PER A 
CONTEMPLATIUS

 

FUNDACIÓ DE CLAUSURA |  Octubre, 2022 

Les comunitats monàstiques podran formar-se i informar-se online a través d’Aula 
DeClausura, una iniciativa de la Fundació DeClausura per a millorar la vida i gestió 
diària dels seus monestirs  i convents. Aquesta plataforma formativa cerca donar 
resposta a qüestions i  desafiaments que preocupen les monges i monjos de 
clausura. 

En la seva vocació de donar suport a qualsevol necessitat de les comunitats 
monàstiques, la Fundació DeClausura llança Aula DeClausura, una iniciativa 
exclusiva per a les monges i els monjos de clausura. Es tracta d’un programa 
formatiu online i gratuït que respon a les preocupacions i interessos dels qui viuen 
en els monestirs i convents. 

A través d’una senzilla pla 

taforma educativa online, professionals voluntaris de diferents àrees de 
competència transmeten part de la seva formació i experiència amb videotutorials i 
altres materials didàctics. Per part seva, els monges i monjos que utilitzin Aula 
DeClausura podran aprendre sobre qüestions i gestions clau per al seu dia a dia. 
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Preocupacions i desafiaments de les famílies monàstiques 

Aquest programa formatiu ha estat dissenyat per a donar resposta als 
desafiaments i preocupacions expressades per les comunitats a través d’una 
enquesta enviada per la Fundació el mes de gener passat a més de 500 monestirs i 
convents. 

D’aquesta manera, Fundació DeClausura cerca atendre les seves necessitats de 
formació i informació i oferir eines que poden resultar-los imprescindibles per a 
millorar la vida i la gestió diària dels seus monestirs i convents. Tenint en compte la 
peculiaritat d’aquesta realitat de vida, l’equip de professionals voluntaris que 
participa en aquest projecte busca ajudar les comunitats a resoldre qüestions que 
preocupen a qualsevol família. Així, en aquesta plataforma, voluntaris de la 
Fundació DeClausura ofereixen, per exemple, claus per a l’eficiència energètica en 
els monestirs i convents; per a millorar la cura de la seva gent gran; per a abaratir 
costos o per a millorar alguns aspectes de la seva activitat productiva. 

Formació exclusiva per als contemplatius 

Tan sols les comunitats monàstiques tindran accés als continguts de l’Aula de 
Clausura dissenyats exclusivament per a elles. S’ha habilitat un formulari 
d’inscripció en la pàgina web: www.auladeclausura.org a través del qual es 
verificarà la identitat de la comunitat monàstica i es proporcionarà un usuari i 
contrasenya que permet l’entrada a aquesta plataforma de formació online. 

Des de Fundació DeClausura volem aprofitar aquesta ocasió per a donar les 
gràcies a Pórticus i a totes aquelles persones que, de manera altruista i totalment 
voluntària, estan col·laborant en aquesta iniciativa posant la seva formació i 
experiència al servei de la vida contemplativa. 
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 

DE LA VIDA MONÀSTICA 

 

EL PAÍS (Jordi Llovet)  | 2 de novembre, 2022 

Amb gran sentit de l’oportunitat, l’editorial Elba acaba de publicar un llibre sobre la 
vida monàstica occidental, amb un recull de passatges de les obres de monjos i 
monges molt reconeguts: Hugh Feiss, Sabiduría monàstica. Escritos sobre la vida 
contemplativa, pròleg (tendenciós) de Kathleen Norris, bona traducció de Guillem 
Usandizaga (Barcelona, Elba, 2022). 

Si hem dit que el llibre era molt oportú és pel fet que, en aquests moments, la gent 
que té l’edat en què solia abraçar-se la vida monacal comencen a fer una cosa 
enormement semblant: no és habitual que entrin en un convent o un monestir, però 
sí que són habituals dues coses pròpies de la vida monàstica: viuen en comunitat 
pel fet de no poder emancipar-se sols, i, vista la precarietat dels salaris per als 
catecúmens laborals, es conformen amb poca cosa, que és com dir que es 
decanten per la “vida contemplativa” —la vita activa no els ofereix gran cosa, 
avui—, el retorn al medi natural i el conreu de l’estudi, la lectura i, en alguns casos, 
d’un hort. No solen ser assidus de les esglésies, però porten una mena de vida que, 
ara per força, s’assembla a la dels benedictins i els franciscans. En suma: 
practiquen la vida del cenobita, paraula que ve del grec koinos, “comú” i bios, 
“vida”.Llegir-ne més aquí 

https://elpais.com/cat/2022/04/16/actualidad/1650122748_960498.html
https://elpais.com/cat/2022/04/16/actualidad/1650122748_960498.html
https://elpais.com/quadern/2022-11-02/de-la-vida-monastica.html
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ROBATORI AL MONESTIR DE POBLET: 

ASSALT A L'ARXIU TARRADELLAS 

 

TV3  | 31 d’octubre, 2022 

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt en un dels edificis que formen el 
monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets haurien passat aquest cap de 
setmana. 

Aquest dilluns al matí el personal de l'arxiu i els Mossos han estat treballant per 
intentar determinar l'abast de la incursió. Per ara no s'ha trobat a faltar cap 
objecte ni document. El monestir presentara dimecres la denúncia pels fets 
després que els treballadors de l'arxiu s'hagin adonat del robatori aquest dilluns al 
matí. L'abat Octavi Vilà ha explicat a TV3 que, en arribar a la feina, una treballadora 
ha trobat indicis que algú hi havia entrat per una de les finestres del darrere. 

Al tercer pis, que és on hi ha la documentació, han vist com s'havia tret alguna 
porta per posar-la davant de les alarmes i neutralitzar-les. Un armari ignífug, tancat 
amb clau, "s'havia obert per un costat i hi havia…  

Llegeir-ne més 

https://www.ccma.cat/324/robatori-al-monestir-de-poblet-semporten-documents-dun-dels-arxius-mes-valuosos-del-pais/noticia/3193244/
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1.200 ANYS DE LA REGLA BENEDICTINA A 
BANYOLES 

 

DIARI DE GIRONA (Josep Miquel Bauset)  | 30 d’octubre, 2022 

L’11 de setembre passat va fer 1.200 anys que hi ha constància que s’observava la 
Regla Benedictina en aquest monestir de Sant Esteve de Banyoles, i 1.210 de la 
primera constatació d’aquest monestir que acull les restes del màrtir Sant Martirià». 

Amb aquestes paraules començava mossèn Jordi Font, rector del Seminari de 
Girona, l’homilia de l’Eucaristia que, el passat 22 d’octubre es va celebrar en aquest 
monestir del Pla de l’Estany. En aquesta celebració, mossèn Font, rector de la 
parròquia de Sant Feliu de Fontcoberta, recordava que l’agost passat també 
«celebràvem els 1.100 anys del monestir de Sant Llorenç de Sous», a l’Alt 
Empordà. 

I és que els monestirs benedictins van ser molt nombrosos a Catalunya, fins que, 
per la desamortització o per la manca de vocacions, molts d’ells van desaparèixer. 
De fet, dels nombrosos cenobis que seguien la Regla de Sant Benet a la nostra 
terra, avui només trobem Montserrat, el Miracle i Cuixà, pel que fa a monjos 
benedictins. I els monestirs de monges de Sant Daniel, Sant Pere de les Puel·les, 
Puiggraciós i Sant Benet de Montserrat.  

Llegir-ne més aquí 

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2022/10/30/1-200-anys-regla-benedictina-77905726.html
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VERDÚ COMMEMORA ELS 150 ANYS DE LA 
PRESÈNCIA DE LES CARMELITES VEDRUNA 

 

NOVA TÀRREGA  | 26 d’octubre, 2022 

Verdú commemora aquest diumenge els 150 anys de la presència de la 
comunitat de les germanes Carmelites Vedruna a la localitat (des del 1872 fins al 
2022), de la qual actualment en queden quatre. 

Els actes començaran amb una missa a l’església de Santa Maria i tot seguit es 
presentarà el llibre 150 anys. Comunitat de les Germanes Carmelites Vedruna a 
Verdú 1872-2022, que recull vivències, records i paraules d’agraïment de les 
germanes, escrit per persones properes a la comunitat. Per acabar, es podrà visitar 
una exposició de fotos i objectes al castell que recorden aquests 150 anys de la 
seva presència a Verdú. 

La comunitat de les germanes Carmelites Vedruna va arribar a aquesta localitat de 
l’Urgell el dia 27 d’octubre del 1872 de la mà de la Mare Paula Delpuig de Sant 
Lluís. Durant aquests 150 anys han estat fidels als principis de Santa Joaquim de 
Vedruna, fundadora de la congregació: “Promoure l’educació cristiana entre els 
joves i estar al servei dels malalts”.  

Llegeir-ne mé 
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 FORMACIÓ AMB L’URC 

JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

“UNA ESPIRITUALITAT PER A LA 
TERCERA EDAT DE LA VIDA 

CONSAGRADA” 

Víctor Codina (Barcelona 1931) jesuïta, Dr 
en teologia, professor de teologia a 

Barcelona i des de 1982 a Bolívia, alternant 
docència amb treball pastoral popular i 
assessorament a la CLAR (Conferència 

Llatinoamericana de religiosos-es). Des de 
2018 va tornar a Barcelona. 

Aquesta trobada va dirigida especialment 
a aquelles religioses/os que normalment 

no poden assistir a les trobades 
presencials degut a circumstàncies de 

salut o edat. I també als qui es troben en 
una edat avançada de la vida. Per a tots 

amb tot el nostre afecte. 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

 Correu electrònic: urc.info@gmail.com  
Indicar el nom i cognoms de la persona o 
persones participants i la institució a la 

que pertanyen. 

 

 

 

 
 

VÍCTOR CODINA 

JESUÏTA 

 

Data: 12 de novembre 2022 

Hora: 10:15 (connexions) -13.30 h 

Lloc: Virtual  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
https://fb.watch/gHsze3pNmF/
https://fb.watch/gHsze3pNmF/


10 de novembre, 2022 
HOREB 

586 
 

 

30 

 

 

JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 “REFLEXIÓN 
INTERCONGREGACIONAL SOBRE 
MISIÓN COMPARTIDA. LLAMADA 

A LA SINODALIDAD 
INTERCONGREGACIONAL” 

Belén Blanco Rubio és en l’actualitat 
responsable de l’Àrea Pedagògica de la 

xarxa de col·legis marianistes. 
Responsable de l’Àrea de Missió 

Compartida de la CONFER: Organització i 
Gestió de l’Equip de treball. Organització 

de trobades, jornades en formació i tallers. 
Formació en Missió Compartida. 

Acompanyament a Institucions. És autora 
de diverses publicacions. 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

Enviar correu electrònic a 
urc.info@gmail.com  Indicar el nom i 

cognoms de la persona/es participants i la 
institució pertanyent. 

PAS 2 : APORTACIÓ 

 22 €. 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 BB. 

 
 

 
 

BELEN BLANCO 

RESPONSABLE PEDAGOGICA DE 
LA RED DE COLEGIOS 

MARIANISTAS 

 

Data: 19 de novembre 2022 

Hora: 10’30h a 13h i de 15’30h a 
17h.  

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

Bosco 24. 08017-Barcelona) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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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 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. 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 
URC-CEVRE 2022-23 
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------- 

 
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/
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