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“L‟ADVENT ÉS TEMPS 
PER EXPLICAR I PER 
ESCOLTAR CONTES” 
P. David Guindulain | Jesuïta 

L‟arribada de l‟Advent desvetlla en el 
meu imaginari una escena domèstica. Es 
cap al tard, fa fred i els de casa estan 
aplegats al voltant de la sola font de calor 
disponible. Hi ha algú que explica un 
conte. Se‟l fa tan seu que acaba sent de 
tots, com una saviesa que esdevindrà nou 
referent pels de casa. 

L‟Advent és temps per explicar i per 
escoltar contes. Temps de prescindir de 
les pantalles unipersonals i passar a 
l‟atenció compartida; d‟imaginar-se, per 
uns instants, fora de l‟ara i aquí, de la mà 
d‟uns protagonistes, amb l‟esperança de 
que en acabat, siguem tan savis com ells. 
Car el conte ajuda a resoldre les 
urgències sense ansietats, amb l‟eficàcia 
dels herois que finalment se‟n surten. 
¿Com s‟ho farien ells davant tantes 
urgències com les que experimentem 
avui? El desgavell ecològic, la proximitat 
de la guerra, l‟amenaça de la pandèmia, la 
pèrdua d‟il·lusió per l‟avenir, l‟aïllament en 
el mon propi, la desafecció, l‟envelliment, 
l‟acceleració,... 

Enmig d‟aquest món, als religiosos i 
religioses se‟ns ha donat la gràcia de 
saber explicar contes amb tot el que 
som. Si convé, fins i tot, amb paraules. 
Anant contra corrent del que és el més 
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normal del món, la vida religiosa és un 
parèntesi explicatiu del més real 
d‟aquesta història: hi ha una fraternitat 
possible que ve de Déu, i ja ha començat. 

La nostra vida ha de ser el relat que faci 
entendre als nostres contemporanis la 
bondat de la vida en Crist. Amb l‟Advent 
rebem una nova oportunitat de reprendre 
amb nou alè el relat. Com aquells pastors 
que contaren tot el que els havien 
anunciat d‟aquell infant faixat en bolquers 
i posat en una menjadora. 

L'Advent ens permet ser més conscients 
de l'actitud sinodal a la que som cridats 
en Església. L'Advent és caminar junts 
per trobar l'Infant a la menjadora amb la 
seva mare, tal com van fer els savis que 
venien d'Orient, com els pastors que 
dormien al ras. Aquest infant que vol 
néixer en nosaltres i entre nosaltres, ens 
parla de la nova vida en Crist que aspirem 
encarnar.  

Aquest mateix tema és el que parlarem 
durant la pròxima jornada del recés 
d'Advent amb la Unió de Religiosos de 
Catalunya, el pròxim 3 de desembre, a la 
qual tothom hi està convidat. De ben 
segur el bon Déu alguna paraula ens 
comunicarà a través de la seva Paraula 
de Vida. 
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TROBADA “ÀGORA LA SALLE-CATALUNYA” 
A LA SEU D‟URGELL 

 

BISBAT D‟URGELL | 19 de novembre, 2022 

Dissabte 19 de novembre a La Seu d‟Urgell va tenir lloc la trobada “Àgora La Salle-
Catalunya” que cada any agrupa els diversos membres de la família lasal·liana per 
compartir la vida i la missió. Cada curs una escola La Salle del Sector de Catalunya 
acull aquesta trobada. Enguany fou La Salle de La Seu d‟Urgell amb el lema 
“Caminem, Compartim, Creixem”. 

Àgora és un espai físic i espiritual on els diversos membres que formen la 
comunitat educativa La Salle es formen i comparteixen la fe des d‟una opció de 
vocació sota el paraigua d‟un mateix carisma fundacional el de Sant Joan Baptista 
de la Salle. Educadors de la xarxa d‟obres i comunitats de La Salle Catalunya es 
van sentir convocats a La Salle La Seu d‟Urgell amb el propòsit de continuar 
caminant, compartint i creixent junts. 

L‟acte central de la Jornada fou la celebració de l‟Eucaristia a la Catedral presidida 
per l‟Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector de la Parròquia i Vicari 
General,  Mn. Ignasi Navarri, el Secretari general Mn. David Codina i el diaca Mn. 
Antoni Serra. A la seva homilia Mons. Vives animà els educadors a mantenir viu el 
carisma fundacional de Sant Joan Baptista de la Salle, l‟educació dels infants i 
joves, que són presència del mateix Jesús. L‟Arquebisbe animà els educadors i 
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membres de l‟Àgora La Salle a ser testimonis de Jesús amb valentia com ho varen 
ser els primers cristians. Les lectures de la Paraula de Déu escollides i proclamades 
(Ap 12,10-12a) animaven al testimoniatge, ja que “no van estimar tant la vida que 
els fes por la mort”. En aquest sentit explicà que cal donar la vida malgrat les 
dificultats en la tasca d‟educació dels joves i infants, especialment els qui estan en 
situacions més complicades, sense deixar ningú al marge i atenent especialment 
els més vulnerables i els últims. L‟Evangeli de Joan (15,1-8) recordava que només 
podem fer això si estem units a Jesús ja que “vosaltres no podeu donar fruit si no 
esteu en mi. Jo soc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona 
molt de fruit, perquè sense mi, no podríeu fer res”. Hem de nodrir-nos de Jesús, de 
l‟Eucaristia, de la Paraula de Déu, per poder perseverar en la tasca de l‟educació 
cristiana segons el carisma de Sant Joan Baptista, vencent les dificultats amb 
esperanca i perseverança. 
Un dinar de germanor clogué la matinal formativa i celebrativa que va tenir altres 
actes com una descoberta de la ciutat de La Seu d‟Urgell, “jugar i descobrir”, i una 
activitat formativa “som la família lasal·liana”. 
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VIATGE A BARCELONA DE LES DOMINIQUES 
DE L‟ANUNCIATA QUE ES PREPAREN PELS 
VOTS PERPETUS  

 

DOMINIQUES DE L‟ANUNCIATA | 19 de novembre, 2022 

Avui dia 19 de novembre, el grup de Germanes que reben formació per la 
preparació als vots perpetus a Madrid i Vic, han viatjat contentes a Barcelona, 
acompanyades de les seves Germanes responsables. Desprès d‟una emocionant i 
llarga visita al temple de la Sagrada Família, han anat a la casa provincial i 
comunitat d‟Elisabets, per conèixer de prop la seu de la província Sant Ramon de 
Penyafort. Han estat rebudes amb una càlida i fraterna benvinguda, se‟ls ha 
explicat la triple missió de la casa: Casa provincial, Residència Universitària i 
atenció a les Germanes grans i malaltes. 

Han compartit, tot seguit, taula, diàleg i juvenils rialles amb les Germanes de la 
Província i Comunitat. S‟ha fet palesa l‟alegria mútua de la trobada. Ha estat una 
experiència joiosa veure i comprovar que l‟Anunciata del Pare Coll, te futur. 
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EL LLOC DE LA DONA PRESENTA UNA 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA PER DONAR VEU 
A LES DONES VÍCTIMES DE L‟EXCLUSIÓ  

 

URC | 18 de novembre, 2022 

Alejandra, Leona, Flaquita, Claudia, Minerva, Sol, Violeta, Luz, Alaia i Marley són 
pseudònims de les deu dones protagonistes de la nova exposició fotogràfica Amb 
cos i veu de Dona, instal·lada al Casal de Barri del Raval. Així es presenta aquesta 
mostra, creada a partir de diferents relats i imatges de dones en context d‟exclusió 
social i víctimes de la violència de gènere. Es tracta d‟un projecte col·laboratiu entre 
el Lloc de la Dona -el centre d‟atenció social de les Germanes Oblates del 
Santíssim Redemptor- i la fotògrafa catalana Olga de la Iglesia. 

Lluitar amb l‟art contra l‟exclusió  

Tal com explica la directora de El Lloc de la Dona, Mar Galceran, “l‟objectiu del 
projecte és posar en valor i promoure una mirada apreciativa cap aquelles dones 
d‟arreu del món, que pateixen vulnerabilitat i exclusió, pel sol fet de ser dones”. Per 
això, l‟exposició es presenta com “una lluita contra el poder que les oprimeix, a 
través de la bellesa”, afegeixen des de l‟entitat.  



24 de novembre, 2022 
HOREB 

587 
 

 

8 

 

Experiències viscudes i explicades 

Cada una de les dones fotografiades ve acompanyada d‟un text, escrit per la 
mateixa model. Detallen part de les seves experiències de resiliència. Algunes, amb 
un estil descriptiu i d‟altres, amb metàfores o, fins i tot, poemes.  

La inspiració inicial va sorgir per primera vegada a una de les classes de castellà 
que s‟imparteixen al Lloc de la Dona. De fet, va ser a partir d‟algunes d‟aquestes 
sessions que va néixer la llavor de tot el projecte. La mateixa professora de castellà 
del centre i coordinadora de l‟exposició, Clara Guzmán, en declaracions a Betevé, 
argumenta que “no és fàcil escriure sobre tu mateixa i més si són experiències 
d‟aquest tipus”. “Cada una explica la seva vida i aquí està perquè la gent ho 
conegui i vegi que elles també tenen veu”, afegeix. Tal com subratlla la directora, 
“que prenguin consciència dels seus drets, i que la societat ho reconegui amb el 
potencial i el valor que tenen”. 

Fins al 28 de novembre l‟exposició estarà instal·lada al Raval. Passat aquest dia, es 
preveu que comenci un itinerari a diferents espais de Catalunya i d‟arreu 
d‟Espanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beteve.cat/placa-tisner/el-teatre-mes-jove/
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ENTREM DINS DEL PESSEBRE! 

 

CAPUTXINS CATALUNYA | 18 de novembre, 2022 

Aquest és el títol del nou llibre del caputxí fra Valentí Serra que el vespre del dijous 
17 de novembre fou presentat a la sala d‟actes de l‟Ateneu Terrassenc; una entitat 
de llarga tradició cultural fundada el 1879. Després d‟una salutació del president i 
vicepresidenta de l‟entitat Ramon Vidal i Cèlia Ros, el director d‟Edicions Morera i 
de la seva col·lecció L‟Ermità, Norbert Tomàs, oferí la biografia cultural de qui 
glossà la nova publicació, el Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona, catedràtic 
emèrit de botànica, acadèmic i membre de la Societat Catalana de Biologia que, en 
aquest acte cultural dissertà, però, com expert i gran entusiasta del pessebre.  

En la seva intervenció el Dr. Hernández Cardona tractà sobre la iconografia del 
pessebre anterior al fet de  Greccio (1223) i projectà algunes imatges 
pessebrístiques de pintors vinculats a l‟experiència franciscana, especialment del 
cèlebre Giotto. 

Seguidament, fra Valentí Serra explicà com dels naixements monumentals 
exposats en els convents s‟anà passant, progressivament, al pessebre familiar, 
amb unes dimensions més reduïdes i com, a poc a poc, els figuraires crearen un 
conjunt de figuretes populars per donar vida als nostres pessebres; unes figures, 
però, carregades de significació i de simbolisme.  

Fra Valentí subratllà que el pessebre, durant les festes nadalenques, dóna a les 
nostres llars un to memorialístic, ja que ens ajuda a reviure l‟adveniment del Fill de 
Déu a la terra que, cada any, per Nadal, torna a entrar en la nostra història i 
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s‟insereix en el cor de cada llar amb la recreació d‟un paisatge de gust de terra 
catalana, gràcies als elements naturals aportats pels nostres boscos i erms el quals 
contribueixen a segellar l‟espiritualitat del nostre pessebre, de tal manera que s‟ha 
convertit en un poderós instrument per articular el nostre ideal topogràfic i cultural 
i que fins i tot ens identifica com a poble. 

Els assistents a l‟acte, socis de l‟Ateneu i terrassencs interessats en el fenomen 
pessebrístic, feren signar a l‟autor exemplars del nou llibre Entrem dins del 
pessebre, publicat a la Col·lecció L‟Ermità que ja ha començat a estampar-ne una 
segona edició. 
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LES UNIVERSITATS DE LA SALLE DEL MÓN 
ESBOSSEN EL FUTUR DE L‟EDUCACIÓ 
SUPERIOR AL XIII ENCUENTRO DE LA IALU 

 

LA SALLE | 17 de novembre, 2022 

La xarxa d‟universitats de La Salle *la International Association La Salle 
Universities (IALU)* va celebrar la setmana passada el XIII Encuentro, la reunió 
triennal en què es debat el pla d‟acció de l‟organització pels pròxims anys i es 
reflexiona sobre el moment actual de l‟educació universitària al món. Més d‟un 
centenar de representants de les 64 institucions universitàries que estan 
associades actualment a la IALU van treballar amb aquest objectiu, entre el 7 i el 
12 de novembre, a les dues seus que van acollir el XIII Encuentro: el campus 
de Beauvais d‟UniLaSalle França i La Salle Campus Barcelona. 

Tot i el seu caràcter triennal, a causa de la pandèmia havien passat quatre anys de 
l‟anterior Encuentro celebrat a Mèxic el 2018, des de la qual s‟han incorporat 36 
nous rectors i presidents a les universitats de la IALU. En aquesta ocasió, el XIII 
Encuentro va comptar amb les orientacions del recent Capítol General de La Salle i 
de la seva Assemblea Internacional de Missió. A més, l‟esdeveniment va comptar 
amb la presència del Germà Armin Luistro, superior general de l‟Institut dels 
Germans de les Escoles Cristianes, i del Germà Carlos Gómez, vicari general de 
l‟Institut dels Germans de les Escoles Cristianes. 
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Pla d‟Acció 2025 de la IALU 

El lema de l‟esdeveniment és la millor síntesi del seu objectiu: Transforming the 
future together („Junts transformem el futur‟). Amb el XIII Encuentro, la IALU ha 
reforçat la seva posició com una de les xarxes universitàries amb més pes i més 
volum d‟estudiants del món, actualment 64 universitats a tot el món i més de 
300.000 alumnes. La seva visió és “ser una xarxa universitària eficient que, en 
col·laboració amb altres actors, promou l‟evangelització i l‟educació integral per 
a la responsabilitat social i la ciutadania crítica compromesa amb el 
desenvolupament social, econòmic i sostenible dels seus territoris i del món a 
través de la recerca i la innovació”. D‟aquesta visió se‟n van derivar diversos 
documents de treball que marcaran el futur de la xarxa, i entre els quals destaca el 
Pla d‟Acció 2025 pels pròxims tres anys. 

L‟esdeveniment va celebrar les tres primeres jornades a Beauvais, a França, i les 
tres últimes a Barcelona, al campus de La Salle-URL. Va ser aquí on es van 
treballar les iniciatives pel Pla d‟Acció 2025 de la IALU, que incorpora les 
estratègies de la xarxa per afavorir la innovació social, una educació accessible de 
qualitat i la formació d‟agents de transformació qualificats i compromesos. Els 
representants de l‟organització van pensar plegats en el rol de la xarxa com a 
formadora de persones que ajudin a transformar la societat. De la mateixa 
manera, es van comprometre a ser promotors de la democratització del 
coneixement per a un futur més inclusiu i sostenible. 

Nomenament dels membres de la nova Junta de la IALU 

D‟altra banda, el XIII Encuentro de la IALU va servir per nomenar els membres de 
la nova Junta de la IALU, de la qual formarà part el director general de La Salle 
Campus Barcelona, Josep M. Santos. En aquesta nova Junta, la Regió d‟Europa i 
Àfrica Francòfona de la IALU va proposar com a director de la regió a Josep M. 
Santos, que posteriorment va ser aprovat de manera unànime en l‟Assemblea 
General de la IALU. 

La resta de membres de la nova Junta de la IALU són el Germà Andrés Govela, 
president de la IALU; David Livingston, vicepresident de la IALU; Daniel Allen, 
membre de la Junta i director de la Regió d‟Amèrica del Nord, Àfrica Anglòfona i 
Betlem; Lourdes Lavaniegos, membre de la Junta i directora de la Regió de Mèxic; 
el Germà Manuel Orozco, membre de la Junta i director de la Regió de Centre i 
Sud-amèrica; i el Germà Kenneth Martínez, membre de la Junta i director de la 
Regió d‟Àsia. A més, es va aprovar que el XIV Encuentro, que se celebrarà el 2025, 
tindrà com a seu una de les universitats de la IALU d‟Àsia. 
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Andrés Govela, president de la IALU: “Hem pogut experimentar i viure realment 
el que significa la nostra reunió: Encuentro. Ha estat una experiència de 

fraternitat i enriquiment mutu, en què hem pogut somiar junts en el futur de 
l‟educació superior lasal·liana al món. Hem renovat el nostre sentit de pertinença 

i identitat, i les dues seus ens han fet sentir com a casa“. 

José Román Pérez, visitador titular del districte Arlep: “Hem aprofundit amb cor i 
intel·ligència en els reptes i l‟horitzó que han de fer avançar les universitats al 
bon port que les necessitats de la societat i la nostra identitat lasal·lianes ens 

marquen per a aquest moment de la història. També ha estat la concreció 
del compromís de fidelitat a la missió encomanada i senyal clar de la 

responsabilitat amb la nostra història institucional”. 

Jesús Félix Martínez, director de la Xarxa d‟Obres Educatives a La Salle 
Arlep: “Ha estat una experiència de comunitat lasal·liana en què la paraula 

„Encuentro‟ ha adquirit el seu significat més profund: l‟acollida, la fraternitat, 
la reflexió compartida, la mirada esperançada al futur, el compromís de tots els 
que l‟han possibilitat. Hem identificat els desafiaments i també la fortalesa que 

suposa afrontar-los plegats“. 

Josep Canal, president del Patronat de FUNITEC i visitador auxiliar de La Salle 
Arlep: “Ens hem conegut, hem reflexionat i hem compartit. Ara ens 

toca transformar junts la nostra realitat, començant pel nostre cor, pel nostre 
interior”. 

Fotos del XIII Encuentro de la IALU a La Salle Campus Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/beslasalle/sets/72177720303667415/
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SESSIÓ INTERNACIONAL DEL CARISMA 
DELS GERMANS DEL SAGRAT COR 

 
CONFER | 16 de novembre, 2022 

Entre els dies 9 i 21 d‟octubre de 2022, un total de 37 germans i laics corazonistas 
de sis delegacions diferents (Amèrica Austral, el Perú, Colòmbia, el Brasil, 
Moçambic i Espanya) van celebrar a Barcelona la seva trobada internacional del 
carisma, que es realitza anualment de manera rotatòria en cadascun d‟aquests 
països de parla hispana i portuguesa. 

Durant aquests dies van aprofundir en els orígens d‟aquest carisma educatiu, 
suscitat a l‟Església a través del seu fundador el Pare Andrés Coindre i els 
successius germans, destacant la figura del Venerable gmà. Policarpo. Van 
compartir les diferents visions que està prenent el carisma avui i les formes que 
adopta la missió compartida en els diferents llocs i contextos. I van somiar noves 
expressions del carisma per al demà, encoratjats per la recent celebració, en 2021, 
dels 200 anys de la Fundació de l‟Institut. 

Aquesta formació també va estar jalonada amb molts moments d‟oració, 
convivència, diversió i visita de les obres corazonistas a Catalunya i Aragó. 

Aquesta trobada es va completar amb una peregrinació de 5 dies a Lió, lloc de 
fundació de l‟Institut. A aquesta peregrinació es van unir 9 germans més per a 
visitar les primeres “providències” (llars d‟acolliment i formació de nens i joves en 
situació d‟exclusió), així com els diferents llocs on el P. Andrés Coindre va iniciar la 



24 de novembre, 2022 
HOREB 

587 
 

 

15 

 

seva marxa com a predicador i fundador d‟instituts apostòlics dedicats a l‟educació 
i a la predicació. 

Si bé la formació ha estat el fil conductor de la sessió, la convivència i germanor 
entre laics i germans ha estat la clau de volta de tota la trobada, fent d‟aquest una 
veritable experiència de Família carismàtica. 
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500 ANYS DE L'ESTADA D'IGNASI DE 
LOIOLA A CATALUNYA 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA | 16 de novembre, 2022 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha commemorat institucionalment els 500 
anys de l‟estada d‟Ignasi de Loiola a Catalunya dins el marc de les 
commemoracions oficials previstes per la Generalitat de Catalunya l‟any 2022. 

L‟any 1522, Íñigo López de Loiola va arribar a Manresa provinent d‟Azpeitia (País 
Basc), després de passar per Montserrat i amb la voluntat de pelegrinar a Terra 
Santa. Va romandre a la ciutat onze mesos, durant els quals va passar per un 
procés de penediment i de transformació a la recerca de la transcendència. A la 
ciutat es venera la Cova de Sant Ignasi, l‟indret on es creu que es va inspirar per 
escriure els seus famosos „Exercicis espirituals‟, base de la doctrina ignasiana que 
s‟ha estès per tot el món a través de la Companyia de Jesús. 

L‟estada d‟Ignasi de Loiola a Catalunya ha deixat un llegat important al nostre país 
que té tres dimensions principals: la nacional, l‟espiritual i la local. Els actes 
commemoratius dels 500 anys de l‟estada d‟Ignasi de Loiola a Catalunya 
s‟embraquen en aquestes tres dimensions. Per això, la Generalitat de Catalunya, 
l‟Ajuntament de Manresa i la Companyia de Jesús sumen esforços i es coordinen 
per recordar aquesta estada transformadora. 

El Departament de Justícia, a través de la Direcció General d‟Afers Religiosos té 
encarregada la secretaria i el comissionat de la Commemoració dels 500 anys de 
l‟estada d‟Ignasi de Loiola a Catalunya. 
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A fi de dur a terme els actes commemoratius de la commemoració dels 500 anys 
de l‟estada d‟Ignasi de Loiola a Manresa, s‟ha creat una comissió per coordinar les 
accions commemoratives de la Generalitat amb els actes d‟altres institucions, com 
són l‟Ajuntament de Manresa o la Companyia de Jesús, principalment. El Sr. Jordi 
Rodó i Rodà,  ha estat nomenat comissari de la Commemoració per part de la 
Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la participació de la Generalitat de 
Catalunya en els diferents actes commemoratius. 

Jugueu a la pel·lícula interactiva del Camí ignasià 

Us presentem la pel·lícula interactiva El Camí Ignasià a Catalunya en format de joc. 
Es tracta d‟una pel·lícula breu, lúdica i formativa alhora, al voltant de la figura 
d‟Ignasi de Loiola com a pelegrí i en relació amb el tram del Camí que va fer el futur 
sant en territori català fins arribar a Manresa. El joc consisteix a respondre 
correctament les preguntes que es plantegen a cada etapa en relació amb el que 
s‟ha explicat anteriorment i a mesura que el pelegrí va avançant en el seu camí físic 
i també espiritual. 
L‟aplicació està pensada perquè hi puguin jugar pelegrins d‟arreu del món. Per això 
s‟hi pot jugar en la versió catalana, castellana i anglesa. Alhora, disposa de 
subtítols per tal de garantir els paràmetres bàsics de l‟accessibilitat digital. 
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA 
VI JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 2022 

 

PAPA FRANCESC |  13 de novembre, 2022 

«JESUCRIST ES VA FER POBRE PER VOSALTRES» (cf. 2 Co 8,9) 
Missatge del papa Francesc 

per a la VI Jornada Mundial dels Pobres 2022 
13 de novembre de 2022 

 
1. «Jesucrist es va fer pobre per vosaltres» (cf. 2Co 8,9). Amb aquestes paraules 
l‟apòstol Pau s‟adreça als primers cristians de Corint, per a donar fonament al seu 
compromís solidari amb els germans necessitats. La Jornada Mundial dels Pobres 
es presenta també enguany com una sana provocació per a ajudar-nos a 
reflexionar sobre el nostre estil de vida i sobre tantes pobreses del moment 
present. 
Alguns mesos enrere, el món sortia de la tempesta de la pandèmia, mostrant 
signes de recuperació econòmica que portarien alleujament a milions de persones 
empobrides per la pèrdua de treball. S‟entreveu una mica de serenitat que, sense 
oblidar el dolor per la pèrdua dels éssers estimats, prometia finalment poder tornar 
a les relacions interpersonals directes, a retrobar-nos sense limitacions o 
restriccions. I és llavors que ha aparegut en l‟horitzó una nova catàstrofe, destinada 
a imposar al món un escenari diferent. 
 
La guerra a Ucraïna va venir a afegir-se a les guerres regionals que en aquests 
anys estan portant mort i destruccions. Però aquí el quadre es presenta més 
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complex per la directa intervenció d‟una “superpotència”, que pretén imposar la 
seva voluntat contra el principi d‟autodeterminació dels pobles. Es repeteixen 
escenes de tràgica memòria i una vegada més el xantatge recíproc d‟alguns 
poderosos fa emmudir la veu de la humanitat que invoca la pau. 
 
2. Quants pobres genera la insensatesa de la guerra! Onsevulga que es miri es 
constata que la violència afecta els indefensos i els més dèbils. Deportació de 
milers de persones, especialment nens i nenes, per a desarrelar-los i imposar-los 
una altra identitat. Esdevenen actuals les paraules del Salmista davant la 
destrucció de Jerusalem i l‟exili dels joves hebreus: «Vora els rius de Babilònia ens 
assèiem i ploràvem d‟enyorança de Sió; teníem penjades les lires als salzes de dins 
la ciutat. Allà volien que cantéssim els qui ens havien deportat, ens demanaven 
cants de festa els qui ens havien entristit: “Canteu-nos algun càntic de Sió.” Com 
podíem cantar cants del Senyor en una terra estrangera?» (Sl 137,1-4). 
 
Són milions les dones, els infants, els ancians obligats a desafiar el perill de les 
bombes per tal de posar-se fora de perill cercant ajuda com a refugiats als països 
veïns. Els qui resten a les zones de conflicte conviuen cada dia amb la por i la 
manca d‟aliments, aigua, atenció mèdica i sobretot estima. En aquestes situacions, 
la raó s‟enfosqueix i els qui pateixen les conseqüències són moltes persones 
comunes, que se sumen al ja gran nombre d‟indigents. Com podem donar una 
resposta adequada que porti alleujament i pau a tantes persones deixades a mercè 
de la incertesa i de la precarietat? 
 
3. En aquest context tan contradictori s‟emmarca la VI Jornada Mundial dels 
Pobres, amb la invitació *treta de l‟apòstol Pau* a tenir la mirada fixada en Jesús, 
el qual «essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la seva 
pobresa» (2Co 8,9). En la seva visita a Jerusalem, Pau s‟havia trobat amb Pere, 
Jaume i Joan, els quals li havien demanat que no s‟oblidés dels pobres. La 
comunitat de Jerusalem, efectivament, es trobava en greus dificultats per la 
carestia que assolava el país, i l‟Apòstol s‟havia preocupat immediatament 
d‟organitzar una gran col·lecta en favor dels pobres. Els cristians de Corint es van 
mostrar molt sensibles i disponibles. Per indicació de Pau, cada primer dia de la 
setmana recollien el que havien aconseguit estalviar i tots eren molt generosos. 
 
Com si el temps no hagués transcorregut des d‟aquell moment, també nosaltres 
cada diumenge, durant la celebració de la santa Eucaristia, fem el mateix gest, 
posant en comú les nostres ofrenes per tal que la comunitat pugui proveir les 
exigències dels més pobres. És un signe que els cristians sempre han fet amb 
alegria i sentit de la responsabilitat, per tal que a cap germana o germà no li 
manqui el que necessita. Ho testimonia ja sant Justí, el qual, en el segon segle, en 
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explicar la celebració dominical dels cristians a l‟emperador Antoni Pius, escrivia 
així: «En el dia anomenat “del sol” es reuneixen tots junts, habitants de la ciutat o 
del camp, i es llegeixen les memòries dels Apòstols o els escrits dels 
profetes segons quin sigui el permís del temps. […] Després es fa la fracció i 
distribució dels elements consagrats a cadascú i a través dels diaques s‟envia als 
qui són absents. Els qui tenen recursos i els qui ho volen donen lliurement, cadascú 
allò que vol, i allò que es recull es diposita al sacerdot, el qual socorre els orfes, les 
vídues i qui és indigent per malaltia o per qualsevol altra causa, els empresonats, 
els estrangers que hi hagi entre nosaltres: en resum, té cura de qualsevol que 
estigui en necessitat» (Primera apologia, LXVII, 1-6). 
 
4. De retorn a la comunitat de Corint, després de l‟entusiasme inicial, el seu 
compromís va començar a disminuir i la iniciativa proposada per l‟Apòstol va 
perdre força. És aquest el motiu que estimula Pau a escriure de manera 
apassionada insistint a la col·lecta: «Hauríeu d‟acabar-la, perquè aquella ferma 
decisió vagi seguida de la realització plena, en la mesura de les vostres 
possibilitats» (2Co 8,11). 
 
Penso en aquest moment en la disponibilitat que, en els darrers anys, ha mogut 
poblacions senceres a obrir les portes per acollir milions de refugiats de les guerres 
a l‟Orient mitjà, a l‟Àfrica Central i ara a Ucraïna. Les famílies han obert de bat a bat 
les seves cases per a fer espai a altres famílies, i les comunitats han rebut amb 
generositat moltes dones i nens per a oferir-los la seva dignitat. Però mentre més 
dura el conflicte, més se n‟agreugen les conseqüències. Als pobles que acullen els 
resulta cada vegada més difícil donar continuïtat a l‟ajuda; les famílies i les 
comunitats comencen a sentir el pes d‟una situació que va més enllà de 
l‟emergència. Aquest és el moment de no cedir i de renovar la motivació inicial. Allò 
que hem començat necesitat ser portat a compliment amb la mateixa 
responsabilitat. 
 
5. La solidaritat, efectivament, és precisament això: compartir el poc que tenim 
amb aquells que no tenen res, per tal que ningú no pateixi. Mentre més creix el 
sentit de comunitat i de comunió com a estil de vida, majorment es desenvolupa la 
solidaritat. Per altra part, cal considerar que hi ha països on, a les últimes dècades, 
s‟ha produït un augment important del benestar per a moltes famílies que han 
aconseguit un estat de vida segur. Aquest és un resultat positiu gràcies a la 
iniciativa privada i a lleis que han donat suport al creixement econòmic articulat 
amb un incentiu concret a les polítiques familiars i a la responsabilitat social. Que el 
patrimoni de seguretat i estabilitat aconseguit pugui ara ser compartit amb aquells 
que s‟han vist obligats a abandonar la seva llar i el seu país per a salvar-se i 
sobreviure. Com a membres de la societat civil, mantinguem viva la crida als valors 
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de llibertat, responsabilitat, fraternitat i solidaritat. I com a cristians trobem sempre 
en la caritat, en la fe i en l‟esperança el fonament del nostre ser i el nostre actuar. 
6. És interessant observar que l‟Apòstol no vol obligar els cristians forçant-los a 
una obra de caritat. De fet, escriu: «No parlo així per donar-vos un manament» 
(2Co 8,8); més aviat pretén «donar a la prova la sinceritat» del seu amor en 
l‟atenció i sol·licitud pels pobres (cf. ibid.). Com a fonament de la petició de Pau hi 
ha certament la necessitat d‟una ajuda concreta, però la seva intenció va més enllà. 
Ell convida a fer la col·lecta perquè sigui un signe de l‟amor, tal com ho ha 
testimoniat Jesús mateix. En definitiva, la generositat envers els pobres troba la 
seva motivació més forta en l‟elecció del Fill de Déu que va voler fer-se pobre ell 
mateix. 
 
L‟Apòstol, efectivament, no tem afirmar que aquesta elecció de Crist, aquest “desp
ullament” seu, és una “gràcia”, encara més, «la generositat de nostre 
Senyor Jesucrist» (2Co 8,9), i només acollint-la podem donar expressió concreta i 
coherent a la nostra fe. L‟ensenyament de tot el Nou Testament té la seva unitat 
entorn a aquest tema, que també es reflecteix en les paraules de l‟apòstol Jaume: 
«Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a 
vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la Paraula i no la posa en pràctica 
s‟assembla a un home que contempla la seva pròpia cara en un mirall: es mira, se‟n 
va i a l‟instant s‟oblida de la cara que feia. En canvi, el qui s‟emmiralla en la llei 
perfecta, la llei de la llibertat, i hi persevera *no pas escoltant- la i després 
oblidant-la, sinó posant-la en pràctica*, aquest serà feliç de practicar-la (Jm 1,22-
25). 
 
7. Davant els pobres no es fa retòrica, sinó que es posen mans a l‟obra i es practica 
la fe involucrant-se directament, sense delegar en ningú. A vegades, en canvi, pot 
prevaldre una forma de relaxament, i això condueix a comportaments incoherents, 
com la indiferència envers els pobres. Passa també que alguns cristians, per una 
afecció excessiva al diner, s‟enfanguen en el mal ús dels béns i del patrimoni. Són 
situacions que manifesten una fe dèbil i una esperança feble i miop. 
 
Sabem que el problema no és el diner en si, perquè aquest forma part de la vida 
quotidiana i de les relacions socials de les persones. Més aviat, hem de reflexionar 
sobre el valor que té el diner per a nosaltres: no pot convertir-se en un absolut, 
com si fos el fi principal. Aquesta afecció impedeix observar amb realisme la vida 
de cada dia i enterboleix la mirada, impedint veure les necessitats dels altres. No hi 
ha res més nociu que li pugui passar a un cristià i a una comunitat que ser 
enlluernats per l‟ídol de la riquesa, que acaba encadenant a una visió de la vida 
efímera i fracassada. 
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Per tant, no es tracta de tenir un comportament assistencialista envers els pobres, 
com acostuma a passar; cal, en canvi, fer un esforç perquè a ningú no li manqui allò 
necessari. L‟activisme no salva, sinó l‟atenció sincera i generosa que permet 
acostar-se a un pobre com a un germà que m‟allarga la mà per tal que jo desperti 
de la letargia en què he caigut. Per això, «ningú no hauria de dir que es manté lluny 
dels pobres perquè les seves opcions de vida impliquen parar més atenció a altres 
assumptes. Aquesta és una excusa freqüent en ambients acadèmics, empresarials 
o professionals, i fins i tot eclesials. […] Ningú no pot sentir-se exceptuat de la 
preocupació pels pobres i per la justícia social» (Exhor. Ap. Evangelii gaudium, 
201). És urgent trobar nous camins que puguin anar més enllà del marc d‟aquelles 
polítiques socials «concebudes com una política envers els pobres, però mai amb 
els pobres, mai dels pobres i molt menys inserida en un projecte que reunifiqui els 
pobres» (Carta enc. Fratelli tutti, 169). En canvi, cal tendir a assumir l‟actitud 
del‟Apòstol que podia escriure als corintis: «No seria just que, per alleujar els altres, 
patíssiu estretors: hi ha d‟haver igualtat» (2Co 8,13). 
 
8. Hi ha una paradoxa que avui com en el passat és difícil d‟acceptar, perquè 
contrasta amb la lògica humana: hi ha una pobresa que enriqueix. Fent referència a 
la “gràcia” de Jesucrist, Pau vol confirmar allò que Ell mateix va predicar, és a dir, 
que la veritable riquesa no consisteix a acumular «tresors aquí a la terra, on les 
arnes i els corcs els fan malbé i els lladres entren i els roben» (Mt 6,19), sinó en 
l‟amor recíproc que ens fa portar les càrregues els uns dels altres per tal que ningú 
no quedi abandonat o exclòs. L‟experiència de debilitat i limitació que hem viscut 
en els darrers anys, i ara la tragèdia d‟una guerra amb repercussions globals, ens 
ha d‟ensenyar una cosa decisiva: no estem en el món per a sobreviure, sinó perquè 
a tots se‟ls permeti tenir una vida digna i feliç. El missatge de Jesús ens mostra el 
camí i ens fa descobrir que hi ha una pobresa que humilia i mata, i hi ha una altra 
pobresa, la seva, que ens allibera i ens fa feliços. 
 
La pobresa que mata és la misèria, filla de la injustícia, l‟explotació, la violència i 
la injusta distribució dels recursos. És una pobresa desesperada, sense futur, 
perquè la imposa la cultura del rebuig que no ofereix perspectives ni sortides. És la 
misèria que, mentre constreny la condició d‟extrema pobresa, també afecta la 
dimensió espiritual que, encara que sovint sigui descuidada, no per això no existeix 
o no compta. Quan l‟única llei és la del càlcul dels guanys al final del dia, llavors no 
hi ha fre per a passar a la lògica de l‟explotació de les persones: els altres no són 
només mitjans. No hi ha més sous justos, hores de treball justes, i es creen noves 
formes d‟esclavatge, sofertes per persones que no tenen altra alternativa i han 
d‟acceptar aquesta injustícia verinosa per tal d‟obtenir el mínim per al seu 
manteniment. 
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La pobresa que allibera, en canvi, és la que se‟ns presenta com una elecció 
responsable per a alleugerir el llast i centrar-nos en l‟essencial. De fet, es pot trobar 
fàcilment aquella sensació d‟insatisfacció que molts experimenten, perquè senten 
que els falta alguna cosa important i la cerquen com errants sense meta. Desitjosos 
de trobar allò que pugui satisfer-los, tenen necessitat d‟orientar-se envers els 
petits, els dèbils, els pobres, per a comprendre finalment allò del que veritablement 
tenien necessitat. L‟encontre amb els pobres permet posar fi a moltes angoixes i 
pors inconsistents, per arribar a allò que realment importa en la vida i que ningú no 
ens pot robar: l‟amor veritable i gratuït. Els pobres, en realitat, abans que ser 
objecte de la nostra almoina, són subjectes que ens ajuden a alliberar-nos dels 
lligams de la inquietud i la superficialitat. 
 
Un pare i doctor de l‟Església, sant Joan Crisòstom, en els escrits del qual es troben 
fortes denúncies contra el comportament dels cristians envers els més pobres, va 
escriure: «Si no pots creure que la pobresa t‟enriqueix, pensa en el teu Senyor i 
deixa de dubtar d‟això. Si Ell no hagués estat pobre, tu no series ric; això és 
extraordinari, que de la pobresa en vagi sorgir riquesa abundant. Pau vol dir aquí 
amb “riqueses” el coneixement de la pietat, la purificació dels pecats, la justícia, la 
santificació i altres mil coses bones que ens han estat donades ara i sempre. Tot 
això ho tenim gràcies a la pobresa» (Homilies sobre la II Carta als Corintis 17,1). 
 
9. El text de l‟Apòstol al qual es refereix aquesta VI Jornada Mundial dels Pobres 
presenta la gran paradoxa de la vida de fe: la pobresa de Crist ens fa rics. Si Pau va 
poder donar aquest ensenyament *i l‟Església difondre‟l i testimoniar-lo al llarg 
dels segles* és perquè Déu, en el seu Fill Jesús, va elegir i seguir aquest camí. Si 
ell es va fer pobre per nosaltres, llavors la nostra vida mateixa s‟il·lumina i es 
transforma, i adquireix un valor que el món no coneix ni pot donar. La riquesa de 
Jesús és el seu amor, que no es tanca a ningú i va a l‟encontre de tots, 
especialment dels qui són marginats i privats del necessari. Per amor es va 
despullar a ell mateix i va assumir la condició humana. Per amor es va fer servent 
obedient, fins a morir i morir en creu (cf. Fl 2,6-8). Per amor es va fer «pa de vida» 
(Jn 6,35), per tal que a ningú no li falti el necessari i pugui trobar l‟aliment 
que nodreix per a la vida eterna. També en els nostres dies sembla difícil, com ho 
va ser llavors per als deixebles del Senyor, acceptar aquest ensenyament (cf. Jn 
6,60); però la paraula de Jesús és clara. Si volem que la vida venci la mort i la 
dignitat sigui rescatada de la injustícia, el camí és el seu: és seguir la pobresa de 
Jesucrist, compartint la vida per amor, partint el pa de la pròpia existència amb els 
germans i germanes, començant pels més petits, els qui estan mancats del 
necessari, per tal que es creï la igualtat, s‟alliberi els pobres de la misèria i els rics 
de la vanitat, ambdós sense esperança. 
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10. El 15 de maig passat vaig canonitzar el germà Charles de Foucauld, un home 
que, havent nascut ric, va renunciar a tot per a seguir Jesús i fer-se amb Ell pobre i 
germà de tots. La seva vida eremítica, primer a Natzaret i després al desert del 
Sàhara, feta de silenci, pregària i compartició, és un testimoniatge exemplar de la 
pobresa cristiana. Ens farà bé meditar en aquestes paraules seves: «No 
menyspreem els pobres, els petits, els treballadors; ells no sols són els nostres 
germans en Déu, sinó que són també aquells que de la manera més perfecta imiten 
Jesús en la seva vida exterior. Ells ens representen perfectament Jesús, l‟Obrer de 
Natzaret. Són els primogènits entre els escollits, els primers cridats al bressol del 
Salvador. Van ser la companyia habitual de Jesús, des del seu naixement fins a la 
mort […]. Honrem-los, honrem en ells les imatges de Jesús i dels 
seus sants pares […]. Prenem per a nosaltres [la condició] que Ell va prendre per a 
ell mateix […]. No deixem mai de ser pobres en tot, germans dels pobres, 
companys dels pobres, siguem els més pobres dels pobres com Jesús, i com Ell 
estimem els pobres i envoltem-nos d‟ells» (Comentari a l‟Evangeli de Lluc, 
Meditació 263).1 
 
Per al germà Charles aquestes no van ser només paraules, sinó un estil de vida 
concret, que el va portar a compartir amb Jesús el do de la vida mateixa. 
Que aquesta VI Jornada Mundial dels Pobres es converteixi en una oportunitat de 
gràcia, per a fer un examen de consciència personal i comunitari, i preguntar-nos si 
la pobresa de Jesucrist és la nostra companya fidel de vida. 
 
Francesc 
Roma, Sant Joan del Laterà, 13 de juny de 2022 
 
Memòria de sant Antoni de Pàdua 
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EL MONJO DE MONTSERRAT JORDI-AGUSTÍ 
PIQUÉ ESTRENA A ROMA LA MESSA „LOCUS 
ISTE‟ 

 

CATALUNYA RELIGIO/ EXAUDI | 10 de novembre, 2022 

 Amb motiu de la solemnitat de la dedicació de la basílica de Sant Joan del Laterà 
de Roma, el monjo benedictí de Montserrat Jordi-Agustí Piqué ha estrenat a la 
mateixa basílica la Messa „Locus Iste‟, composta per ell mateix. La peça, que s‟ha 
pogut sentir aquest dimecres a la tarda, va ser un encàrrec del cardenal i vicari de 
Roma, Angelo de Donatis, expressament per aquesta festa. 

L‟obra de Piqué, que també és degà del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, s‟ha 
sentit durant la celebració eucarística presidida pel cardenal de Donatis, vicari del 
Papa per a la diòcesi de Roma. L‟ha executat el Cor Cererols, acompanyat de 
l‟organista titular de la Basílica de Sant Pau Extramurs de Roma, Christian Almada, 
i dirigits per Marc Díaz, antic escolà de Montserrat. Prèviament, el cor ha cantat 
l‟obra per a 8 veus Ad Completorium, de Joan Cererols (1618-1680). La 
intervenció del cor català ha estat gràcies a la col·laboració de la Delegació a Itàlia 
de la Generalitat de Catalunya i l‟Abadia de Montserrat. 

Llegir-ne més aquí 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/www.corcererols.cat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/monjo-montserrat-jordi-agusti-pique-estrena-roma
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EL PAPA ALS CLARETIANS: “NO US CANSEU 
D‟ANAR CAP A LES FRONTERES” 

 
VATICAN NEWS | 9 de novembre, 2022  

El papa Francesc s‟ha reunit aquest dilluns amb la comunitat de l‟Institut 
Claretianum de Teologia de la Vida Consagrada amb motiu del 50è aniversari de la 
seva fundació. En l‟audiència, el pontífex ha encoratjat als claretians a obrir camins 
i acompanyar les persones “arrelats al Senyor per ser audaços en la seva missió”. 

El papa Francesc ha elogiat els “múltiples i valuosos” serveis que presten els 
claretians a l‟Església seguint l‟esperit i la missió de sant Antoni Maria Claret. Del 
fundador dels claretians, el Papa ha destacat tot el que va fer per “recolzar i 
promoure la vida consagrada en les diverses formes”. El pontífex ha deixat clar que 
la contribució dels missioners claretians a les famílies religioses, a través de 
l‟acompanyament espiritual, és coneguda a tot el món. Ha puntualitzat que la 
prova d‟això són les seves publicacions i revistes, algunes de les que tenen més de 
cent anys. Ha subratllat que a l‟actual Dicasteri per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica han deixat la seva empremta els 
cardenals Arcadio María Larraona i Arturo Tabera, així com el pare Jesús Torres, 
mentre que altres missioners han estat i són valuosos col·laboradors en aquest i 
altres dicasteris. 
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L‟aportació dels claretians a la història de l‟Església 

Després del Concili Vaticà II, com ha explicat el bisbe de Roma, va tenir molt èxit la 
fundació de l‟Institut Claretianum i de l‟Institut de Madrid i, seguint els seus passos, 
els Centres Superiors de Manila, Bangalore, Bogotà i Abuja. “En aquests decennis, 
va dir, tots han prestat i segueixen prestant un fecund servei a la comprensió i al 
desenvolupament de la teologia de la vida consagrada”. 

El pontífex ha destacat que els programes dels claretians articulen orígens i 
dinàmiques carismàtiques, cristològiques, històriques i canòniques, i ha subratllat 
la contribució de les ciències humanes que ha permès oferir “un rostre més humà a 
la vida consagrada”. Alhora, el Papa ha donat les gràcies per la vida i el servei dels 
sis instituts, però també per les iniciatives que promouen els claretians i continuen 
promovent en tants altres llocs. 

La vida consagrada no pot faltar a l‟Església i al món 

Francesc ha exhortat els religiosos a continuar servint a la vida consagrada amb 
esperit claretià, és a dir, sent missioners. 

A continuació, el Papa els ha dit que avui la vida consagrada no es pot deixar 
desanimar per la falta de vocacions o per l‟envelliment i ha afegit que els que es 
deixen emportar pel pessimisme deixen del seu costat la fe. “És el Senyor de la 
història qui ens sosté i ens convida a la fidelitat i la fecunditat”. 

Una altra de les invitacions del pontífex argentí ha anat per cuidar la vida 
comunitària, viure la interculturalitat com a camí de fraternitat i missió i a promoure 
la trobada entre les diferents generacions a la vida consagrada, a l‟Església i a la 
societat. 

Estenent-los la benedicció apostòlica a ells i les seves respectives comunitats, el 
Papa els ha demanat que resessin per ell. 
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L‟HOSPITALITAT COM A MISSIÓ 

 

COMPANYIA DE JESÚS | 8 de novembre, 2022 

 En la redacció del projecte apostòlic de la Plataforma de la Companyia de Jesús a 
Catalunya, definit el curs passat, la nostra Plataforma es va definir com 
una comunitat de comunitats, que té en el projecte d‟hospitalitat, la plasmació 
d‟allò que vol ser. 

Va ser en aquest marc que el passat 4 de novembre, la trobada del Consell de la 
Plataforma Apostòlica de Catalunya va dedicar-se a aquest tema, repassant primer 
tot el treball que s‟ha fet a partir del projecte d‟hospitalitat, des de l‟any 2016. 

Són moltes les famílies que han acollit persones migrants i comunitats 
d‟hospitalitat que s‟han obert o que estan treballant dins d‟aquest projecte. 

Per a la reflexió durant la trobada es va prendre com a referència el document 
“Migrants som tots”, i abans de la lectura personal, es van compartir aproximacions 
personals al document. Després es va treballar en grups per reflexionar sobre les 
possibles actuacions que poden desenvolupar com a xarxa de comunitats i 
institucions per donar passos en la direcció de ser una presència acollidora com a 
Església i com a Companyia de Jesús. 

Si voleu saber més sobre la xarxa d‟hospitalitat visiteu aquest lloc web. 

https://www.hospitalaris.org/
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RECORDANT EL MARTIRI DE LES BEATES M. 
ROSA ADROVER I M. CARMEN ZARAGOZA 

 

DOMINIQUES DE L‟ENSENYAMENT DE LA I.C.| 7 de novembre, 2022 

El diumenge 6 de novembre de 2022 la Comunitat de Dominiques de 
l‟Ensenyament de la I.C de Vallirana de bon matí vam fer la nostra pregària de 
Laudes amb  un to d‟agraïment a Déu pel testimoni de les nostres germanes 
màrtirs del segle XX. 

Vam llegir el seu testimoni a les eucaristies dominicals de la Parròquia de Sant 
Mateu  de Vallirana. Se senten les emocions i el dolor del relat en el silenci de 
l‟església i un gràcies molt profund des del cor de tots els fidels que van assistir. 

Les germanes dominiques de la Comunitat del Beateri de Santa Catalina de Siena 
van viure des de l‟any 1931, moments de molta angoixa a conseqüència de les 
manifestacions antireligioses. La persecució va començar el 18 de juliol de 1936. 
Davant l‟assalt al Beateri, la Comunitat va abandonar el convent i va buscar refugi 
entre familiars o benefactors. 

Sor Mª del Carmen Zaragoza i Sor Mª Rosa Adrover van ser acollides a la casa de la 
Sra. Amparo Jodar. Davant les amenaces d‟un registre, la Sra. Jodar els va buscar 
un refugi més segur a casa del farmacèutic Sr. Ricardo Martí. 

Elles, veient el perill que corrien les persones que les acollien van sortir al carrer 
fins que va acabar el registre. Aquella mateixa nit, van decidir agafar  el tren 
nocturn cap a València. Reconegudes com a religioses van ser obligades a baixar 
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del tren, poc desprès de sortir de Barcelona. Van ser portades al Comitè de Molins 
de Rei que es distingia pel número d‟execucions perpetrades. El tribunal popular va 
dictar sentencia ràpidament: Mª del Carmen y Mª Rosa van ser condemnades a 
mort per ser religioses. 

Les van portar per carretera cap a  Molins de Rei en arribar el bosc del Lledoner, 
situat en el municipi de Vallirana, van ser martiritzades cap a mitja nit del dia 7 
d‟agost de 1936. Veïns de la localitat van trobar els seus cadàvers al dia següent. 
El metge que va aixecar els cadàvers declarà que el seu aspecte era de pregària 
doncs semblava com si haguessin mort resant i de genolls. 

La raó de la nostra escola  a Vallirana es deu a la troballa de les seves restes al 
cementeri de Vallirana i també  la demanda de les famílies per edificar una escola 
pels seus fills. Les seves restes reposen en l‟Església Nostra Senyora del Roser de 
la comunitat de les Dominiques de l‟Ensenyament de la Immaculada Concepció de 
Barcelona. 

Van ser Beatificades a Roma pel Papa Benet XVI el dia 28 d‟octubre de 2007 junt 
amb 497 màrtirs més, entre els quals hi havia deu membres més de la Família 
Dominicana. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 

MONTSERRAT RECUPERA VISITANTS 
PERDUTS PER LA PANDÈMIA, PERÒ 

ENCARA ÉS LLUNY DEL NIVELL MÀXIM 

 

REGIÓ 7 (David Bricollé) | 21 de novembre, 2022 

Cal tenir present, però, que aquell va ser l‟any en què es va tocar sostre, una dada 
rècord. Alhora, aquests 1,6 milions amb que probablement es tancarà aquest 
exercici present es pot valorar força positivament si es té en compte que els dos 
anys precedents han acabat cadascun d‟ells amb un resultat final per sota del milió. 

En concret, suposarà més que duplicar els del 2020, que és el que va rebre 
l‟impacte més directe de les restriccions de la pandèmia (tot i que el gener i febrer, 
quan encara no s‟havia decretat, van tenir números extraordinaris) i que va acabar 
amb 723.624 visitants. I, en relació amb l‟any passat (que també va tenir encara 
fortes mesures restrictives), l‟augment se situarà a l‟entorn del 50%. En concret, el 
2021 va acabar amb un total de de 919.520 turistes que van passar per 
Montserrat… 
 Llegir-ne més aquí 

https://www.regio7.cat/bages/2022/11/19/montserrat-recupera-visitants-perduts-per-78748937.html
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TARRAGONA RECONEIX AMB LA MEDALLA 
DE LA CIUTAT LA CONGREGACIÓ DE 

CARMELITES MISSIONERES TERESIANES 

 

DIARI DIGITAL DE TARRAGONA | 17 de novembre, 2022 

L‟alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha lliurat aquesta tarda la medalla de la a la 
Congregació de Carmelites Missioneres Teresianes en un acte celebrat al saló de 
Plens del Palau Municipal. 

El consistori entrega aquesta medalla en reconeixement als 150 anys de la seva 
fundació a la ciutat de Tarragona. El conseller d‟educació Manel Castaño, ha 
glossat la trajectòria de la Congregació de Carmelites Missioneres Teresianes i ha 
destacat… 

Llegeix-ne més 

 

 

http://diaridigital.tarragona21.com/tarragona-reconeix-amb-la-medalla-de-la-ciutat-la-congregacio-de-carmelites-missioneres-teresianes/
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NOU ROBATORI A UN MONESTIR DE 

CATALUNYA: DESAPAREIXEN DIVERSOS 
OBJECTES DE VALLBONA DE LES MONGES 

 

PÚBLIC  | 14 de novembre, 2022 

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori al monestir de Vallbona de les 
Monges (Urgell), que s'hauria produït entre dimecres i dijous de la setmana 
passada. L'avís el van donar dissabte passat les monges que resideixen al temple. 

Segons la policia, els lladres s'han emportat elements de pedra de l'interior del 
temple, en concret dues piques i un arc de pedra del costat de la capella. Es tracta 
del segon robatori a un monestir de Catalunya en menys d'un mes... 

Llegeix-ne més 

 

 

https://www.publico.es/public/nou-robatori-monestir-catalunya-desapareixen-diversos-objectes-vallbona-les-monges.html
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 LES CARMELITES D'AITONA INVERTEIXEN 
UN MILIÓ PER OFERIR TRETZE NOVES 

PLACES D'HOSTALATGE 

 

SEGRE  (Maria Molina) | 13 de novembre, 2022 

Mentre que molts ordes religiosos de Lleida han hagut d‟abandonar la seua 
activitat per falta de vocacions o iniciatives, el de les carmelites missioneres 
teresianes del beat Pare Palau d‟Aitona està immers en un ambiciós projecte 
aprofitant la promoció que aquesta població del Segrià està donant al turisme 
religiós. No en va Aitona és “bressol de sants”, ja que hi van nàixer santa Teresa de 
Jesús Jornet, el beat Francesc Palau i el beat Josep Camí. Les carmelites 
missioneres tenen en marxa la remodelació de la seu, una actuació que suposarà 
una inversió que ronda el milió d‟euros, segons tècnics del projecte. 

L‟edifici, que ara té planta baixa i tres pisos, passarà a oferir tretze habitacions 
d‟hostalatge, a banda de sales de reunions i estudi i un espai específic dedicat a la 
investigació de la figura del Pare Palau….  

 

Llegir-ne més aquí 

 

https://www.segre.com/es/noticias/comarcas/2022/11/13/las_carmelitas_aitona_invierten_millon_para_ofrecer_nuevas_plazas_hospederia_190012_1091.html
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FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA: “LES 
HERBES REMEIRES S‟HAN DE PRENDRE 

AMB CONSTÀNCIA I MODERACIÓ” 

 

FREQÜÈNCIA | Redacció 

Fra Valentí Serra de Manresa és un dels màxims experts en herbes remeieres de 
Catalunya. Va néixer a Manresa l‟any 1959 dins d‟una família catalana tradicional 
de pagesos i ramaders. Va ingressar a l‟orde dels caputxins l‟any 1980. Acabada la 
formació inicial, va rebre l‟ordenació sacerdotal el 31 de maig de 1987 al convent 
de caputxins d‟Arenys de Mar. Després, va passar al convent dels Caputxins de 
Sarrià, on resideix actualment. 

Els caputxins conserven en el nom el seu lloc d‟origen. Vostè és Fra Valentí Serra 
de Manresa. 

Sí. Els caputxins tenim denominació d‟origen. Sempre se‟ns identifica pel nom del 
lloc on hem nascut. Ve de l‟època del fundador: sant Francesc d‟Assís. Aquí a 
Manresa hi va haver un caputxí molt eminent, el pare Rupert Maria de Manresa, fill 
del carrer Sobrerroca, que va ser el fundador del Santuari de Pompeia a l‟avinguda 
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Diagonal de Barcelona i que durant un temps va ser secretari del cardenal Vives i 
tutor a Roma. 

Vostè és, doncs, manresà. On va néixer? 

Al Barri de les Escodines. 

A casa, els seus pares eren pagesos. 

Sí, jo vinc d‟origen rural i el meu germà encara fa de pastor. Pastura per la zona de 
Viladordis i tanca el ramat a les Arnaules. Tots manresans i amb una forta 
vinculació al món rural. 

Com va ser la infantesa en aquest entorn rural dins de Manresa? 

La infantesa la vaig passar, com tots els infants, entre la casa i l‟escola. Vaig 
estudiar a l‟escola cristiana de La Salle. Llavors vaig seguir a l‟Institut Lluís de 
Peguera, però va ser a casa on vaig tenir aquest contacte amb la terra i el camp. Un 
contacte de cultura popular que he tingut adormit durant trenta anys i ara s‟ha 
desvetllat de nou. Ara m‟he convertit en un divulgador de les tradicions populars 
catalanes d‟arrel rural, monàstica i conventual. Anys enrere m‟havia dedicat més a 
la història de la cultura i de les institucions. De jove també vaig treballar a la Caixa 
d‟Estalvis de Manresa, que ara ja no existeix. Llavors vaig fer-me religiós i vaig anar 
a Arenys de Mar, on vaig professar i, després dels estudis, vaig rebre l‟ordenació 
sacerdotal d‟Arenys de Mar l‟any 1987. D‟allà em van destinar al Convent de Sarrià 
per fer-me càrrec de l‟arxiu, la biblioteca i el museu. 

Com és que decideix fer-se frare? 

Quan hi ha una crida de Déu a la vida religiosa, un ha de concretar de quina 
manera fer-la més viable. 

Quins són els pilars de sant Francesc? 

La regla de sant Francesc és molt senzilla. Té 12 capítols i està feta de frases de 
l‟Evangeli. Per exemple: viure, observar o intentar observar l‟Evangeli sense 
interpretacions, de manera humil i amb la proximitat amb el poble. 

… 

 

Llegir-ne més 

https://frequencia.cat/perfil/fra-valenti-serra-de-manresa-les-herbes-remeires-shan-de-prendre-amb-constancia-i-moderacio/
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FORMACIÓ AMB L‟URC 

RECÈS D‟ADVENT 

“ANEM ON ÉS L‟INFANT” 
 

L‟Advent ens permet ser més conscients de 
l‟actitud sinodal a la que som cridats en 
Església. L‟Advent és caminar junts per 

trobar l‟Infant a la menjadora amb la seva 
mare, tal com van fer els savis que venien 

d‟Orient, com els pastors que dormien al ras. 
Aquest infant que vol néixer en nosaltres i 

entre nosaltres, ens parla de la nova vida en 
Crist que aspirem encarnar. 

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. 

Data límit d‟inscripció: 30 de novembre. 

NO S‟ADMETRAN INSCRIPCIONS PASSAT 
EL DIA 30 DE NOVEMBRE! 

PAS 2 : INSCRIPCIÓ 

 12 €  al número de compte de “la Caixa” 
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826. 

 

 

 
 

DAVID GUINDULAIN 

JESUÏTA 

 

Data: 3 de desembre 2022 

Hora: 10:15 (connexions) -13 h 

Lloc: Virtual  
(Rebreu l‟enllaç el dia abans) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
https://urc.cat/reces-dadvent-de-la-unio-de-religiosos-de-catalunya-amb-david-guindulain/
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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. 
------- 

 
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 

URC-CEVRE (2021-22) 

.  
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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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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
urc.info@gmail.com 

www.urc.cat 

http://www.urc.cat/

