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MOR EL P. GENÍS SAMPER, ESCOLAPI, SECRETARI GENERAL DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE
CATALUNYA DEL 1986-1988.
El funeral serà demà, dijous, a les 11 del matí a la Parròquia de sant Josep de Calassanç, carrer Joan de
Peguera, 20, Barcelona.
Tot seguit, publiquem l’article que Jordi Llisterri li ha dedicat a Catalunya Religió.
Mor Genís Samper Triedu, l'escolapi de
l'escoltisme
Per Catalunya Religió. Dm, 08/08/2017
(Jordi Llisterri-CR) Aquest dilluns ha mort als 85
anys l'escolapi Genís Samper Triedu. La seva vida
religiosa va estretament lligada a l'escoltisme,
continuant la tasca de mossèn Antoni Batlle.
Durant el franquisme va contribuir decisivament
a mantenir la catalanitat dels Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya i alhora va dotar-los de
reconeixement i d'una mirada internacional.
L’Escola Pia de Catalunya, la comunitat escolàpia de Santa Eulàlia i els seus familiars han organitzat una
eucaristia per recordar-lo que se celebrarà dijous 10 d’agost, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant
Josep de Calassanç, Barcelona. La vetlla serà al tanatori de les Corts a partir de dimecres, a les 4 de la tarda.
Genís Samper Triedu va néixer a Mataró el 9 d'agost de 1931. Alumne de l'Escola de Santa Anna dels
escolapis, va ingressar a l'orde de Sant Josep de Calassanç amb quinze anys i va professar un any després, el
1946. El 1954 va ser ordenat sacerdot.
Consiliari general dels Minyons Escoltes
Des de jove va centrar la seva activitat apostòlica en l'escoltisme i va fer diverses estades i visites als grups
d'aquest moviment juvenil a França i a Bèlgica. Ja el 1954 va fundar un grup d'Escoltes a Igualada, i més
endavant a Sabadell i a Valls. El 1971 els bisbes catalans es van nomenar consiliari general dels Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. Després va ser consiliari del Secretariat Mundial de l’Escoltisme
catòlic de 1976 al 1992.
Va participar en les Conferències Mundials de l'Escoltisme de Copenhaguen (1975), Mont-real (1977),
Birmingham (1979) i Dakar (1981) i va realitzar nombrosos viatges a Llatinoamèrica i l'Àfrica, una experiència
que va enfortir la seva visió internacional. En aquella època va establir una extensa xarxa de relacions
personals internacionals que sempre va mantenir vivia. Per exemple, entre els amics s'hi comptava Rafael
Correa, un jove equatorià dels escoltes de La Salle que va conèixer a Guatemala. El 2006, quan va ser escollit
president de l'Equador, Samper va assistir convidat personalment per Correa a la seva presa de possessió.
Els anys com consiliari mundial també va coincidir amb una forta implicació de l'escoltisme català en el
moviment internacional. Per exemple, el 1977 va ser secretari general de l'escoltisme catòlic l'arquitecte
Jordi Bonet Armengol, que després va ser un dels continuadors de la Basílica de la Sagrada Família.
Catalans i cristians
La seva preocupació va ser mantenir un moviment escolta arrelat a Catalunya i enfortir la seva identitat
cristiana i eclesial. Per Genís Samper els valors escoltes i el contacte amb la natura era un espai privilegiat
per acostar els joves a una experiència transcendent i cívica al mateix temps.
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Des dels Escoltes va impulsar també a Catalunya la celebració de l'Aplec de l'Esperit, una trobada
multitudinària dels joves dels diversos moviments eclesials que encara avui se celebra. Al mateix temps, des
del Centre Pastoral Escolapi va editar "Missa Jove", una publicació periòdica de textos d’animació religiosa
per a les parròquies que van marcar una nova manera de treballar amb els joves a moltes comunitats per la
seva adaptació als nous temps. A "Missa Jove" i altres publicacions combinava els coneixements que va
adquirir com a graduat en litúrgia i treball pastoral catequètic a l'Institut Catòlic de París amb el contacte
diari amb els joves.
Al servei dels religiosos
Una altra dedicació important de Genís Samper va ser a la Unió de Religiosos de Catalunya. Va ser-ne el
secretari general només durant dos anys, de 1986 al 1988, però es va implicar a fons en la celebració del
Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya de 1995.
Durant aquells anys el va fascinar també la novetat en el tractament de dades que permetia la incipient
popularització de la informàtica. Aquesta afició el va portar a abocar centenars d'hores per construir una
base de dades de la vida religiosa a Catalunya. D'aquell treball en van sortir les diverses guies i estadístiques
de la vida religiosa publicades durant els anys 90.
També es va implicar en altres institucions eclesials catalanes com el Centre d'Estudis Pastorals o el
Secretariat Interdiocesà de Catequesi, i va ser membre del Consell Presbiteral de Barcelona escollit pels
religiosos. A més va ser fundador del Seminari de Cultura Religiosa i del Consell Català d'Ensenyament, en el
que va defensar la presència de la cultura religiosa a l'escola.
Cites amb la història
La major part de la trajectòria pastoral de Genís Samper es va desenvolupar a Catalunya, amb diverses
destinacions a les Escoles Pies de Sitges, Igualada, Granollers, Sabadell i Barcelona o com a rector de la
parròquia de Sant Feliu del Racó o de Sant Josep de Calassanç de Barcelona. Però les circumstàncies li van
permetre viure de primera mà dos esdeveniments històrics del segle XX.
D'una banda, el Maig francés de 1968, que el va viure mentre feia estudis pastorals a París entre 1967 i 1970.
I, d'altra banda, la revolució cubana. El 1957 va ser destinat a Cuba, en plena agitació revolucionaria que va
portar a Fidel Castro al poder el 1959. Va estar a les comunitats de Camagüey i de l'Habana fins el 1961, quan
els religiosos van ser expulsats de l'illa pel règim castrista.
Tot i que l'estada només va ser de quatre anys, va mantenir el contacte amb les comunitats de Cuba. Una
mostra d'aquest contacte és l'anècdota d'un calze que tenia des de jove. Amb la sortida precipitada de l'illa
el va perdre, però el 1994 el va retrobar. Va ser l'excusa perquè Genís Samper fes un viatge Cuba i es retrobés
amb antics alumnes que encara el recordaven al cap de més de 30 anys.
Creu de Sant Jordi
Genís Samper deixa, com autor o com a coordinador, una llarga llista de publicacions centrades principalment
en l'Escoltisme i els joves. Entre els llibres destaquen "50 anys d'escoltisme català: 1927-1978" (1993), la
"Miscel·lània d'homenatge a Mossèn Antoni Batlle" (1992), editat amb Albert Manent, o la "Miscel·lània del
Doctor Ramon Masnou" (2007). El 1987 també va publicar "La joventut fa Catalunya 1900-1985. Aproximació
a la història de les associacions de joves", coincidint amb l'exposició que sobre aquest tema que li va
encarregar la Generalitat de Catalunya. Aquestes publicacions són una mostra més del seu afany per recopilar
i indexar dades i coneixements per tal que no es perdessin.
Entre els títols de temàtica directament pastoral es poden citar"¿Quién es Jesús de Nazaret?" (1976), "Mil
noms de la fe a mig escriure" (1977) i "Paraules de festa" i "Cada dia és Pasqua" (1978).
El 1993 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació als joves a través de l'escoltisme. També era
membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-genis-samper-triedu-lescolapi-lescoltisme
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SOR LILIAN CARRASCO, REELEGIDA SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES MISSIONERES DELS
SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA
Las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria el pasado mes de julio celebraron
el XX Capítulo General, teniendo por lema:
"Interculturalidfad: nueva ruta del Carisma"
Estuvieron presentes 24 hermanas, provenientes de Rwanda, Uganda, Méjico, Guatemala, República
Dominicana, Puerto Rico y España
Evaluaron los objetivos del sexenio anterior y trazaron las directrices a seguir el próximo sexenio para ser
fieles a la Iglesia en el momento presente.
Se eligió el nuevo Equipo General quedando como sigue:
Superiora General (reelegida) S.Lilian Carrasco (Dominicana)
Vicaria General y SecretariaS. Gladis Garcia (Dominicana)
Consejeras: S. Micaela Obrador (Mallorquina), Sor Emmerance Uwimana (Rwandesa), Sor Alicia Juan
(Mallorquina)
Que el trabajo realizado fructifique en la Iglesia.

LA MARE PALOMA GARCÍA DE SAN JOSÉ, ELEGIDA SUPERIORA GENERAL DE LA CONSAGRACIÓ DE
LES MARES DE DESEMPARATS I SANT JOSEP DE LA MUNTANYA.
Congregación de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Bajo el lema “Convocadas para
escuchar al Espíritu”, el pasado 22 de julio, en el marco del XXI Capítulo General de la Congregación de las
Madres de Desamparados y San José de la Montaña, ha sido elegida Superiora General de la misma Madre
Paloma García de San José.
El cardenal arzobispo de Barcelona, el Excmo y Rvdmo. D. Juan José Omella, presidió la eucaristía del Espíritu
Santo, previa a la votación, en la Iglesia del Real Santuario de San José de la Montaña.

HERMANA Mª ROSARIO GARCÍA CONDE, ELEGIDA NOVA SUPERIORA GENERAL DE LES
FRANCISCANES MISSIONERES DE LA NATIVITAT (DARDERES).
Las Franciscanas Misioneras de la Natividad (Darderas), el dia 20 de julio tuvimos la visita del Sr. Cardenal
arzobispo Mons. Juan José Omella. Celebraron la eucaristía con el Sr. cardenal Juan José Omella: Mn. Martí
Bonet capellán de las Darderas y el secretario del Cardenal Mn Marc Labori.
Durante la homilía, el cardenal arzobispo instó a todas las hermanas a mantener viva la “mirada de fe”. Una
mirada que debe tener presente el pasado y ser realista con el presente, sin perder la mirada hacia el futuro
como creyentes confiados. “Quien conduce la congregación conduce la Iglesia del Señor”, dijo el cardenal.
Una mirada necesaria, para descubrir con “más viveza” el mismo carisma, “con compasión y amor hacia el
futuro de la congregación”. También destacó la “mirada de caridad” y la necesidad de la eucaristía para darnos
completamente a Cristo.
Elección de Superiora General
Las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas) estamos realizando el
XXII Capítulo General de la Congregación. El día 21 de julio tuvo lugar la elección de Superiora General. Ha
salido elegida la Hermana Mª Rosario García Conde para los seis próximos años.
Elección de Consejeras generales
Del mismo modo el día 22 se procedió a la elección de Consejeras generales que formarán el Gobierno de la
Congregación para los próximos seis años junto con la Superiora General.
Han salido elegidas las Hermanas:
Sagrario Soto, 1ª consejera y vicaria
Gloria Mª Solano, 2ª consejera
Máxima Fuente, 3ª consejera
Mª Leticia Ramírez, 4ª consejera

ACTE INAUGURAL DEL MIL·LENARI: SPONSA CHRISTI, AUDICIÓ ESCENIFICADA
Dia 31 d’agost, dijous, 20.00 h.
Monestir de Sant Joan de les Abadesses
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Una producció del SAF interpretada pels cors Auditexaudi i Schola Gregoriana de Catalunya i per Mireia
Hernández Nubiola al clavicèmbal.
Amb la col·laboració de la Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i el grup de teatre SAT - Teatre
Centre.
Aconsegueix les teves entrades a:
- Monestir de Sant Joan de les Abadesses
Dill-Dig de 10 a 7 h
(Plaça de l’abadia s/n, Sant Joan de les Abadesses)
info@monestirsantjoanabadesses.cat
- Palau de l’Abadia
Dill-Dis de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; Dig de 10 a 14 h
(Plaça de l’Abadia 9, Sant Joan de les Abadesses)
turisme@santjoandelesabadesses.cat
I si no pots venir i vols col·laborar en el projecte,
ho pots fer a través de la "FILA 0"!!!
Només cal que omplis el formulari del nostre web o t'apropis al monestir de Sant Joan de les Abadesses.

EL P. LLUÍS PLANAS CELEBRÀ EL JUBILEU MONÀSTIC A MONTSERRAT
En la festa de la Transfiguració del Senyor, el P. Abat Josep M. Soler presidÍ diumenge 6 d’agost la missa
conventual a la Basílica de Santa Maria
El P. Lluís Planas celebrà el jubileu monàstic a Montserrat. Durant la missa renovarà els vots monàstics davant
els seus germans de comunitat en motiu dels 50 anys de la seva professió com a monjo Montserrat, agost de
2017.
Diumenge 6 d’agost, en la festa de la Transfiguració del Senyor, durant la missa conventual, el P. Lluís Planas
renovà els vots monàstics, en complir-se 50 anys de la seva professió com a monjo. Ho feu davant els seus
germans de comunitat, familiars i amics en el decurs de la celebració de l’Eucaristia, que s’emeté en directe
per Televisió de Catalunya (TV3), per les TV de la Xarxa de Comunicació Local, per Ràdio Estel i per Montserrat
RTV (www.montserratcomunicacio.cat).
El P. Lluís Planas i Vilella va néixer a Igualada (Anoia) el 29 de juliol de 1946. Va entrar al Monestir de
Montserrat el 30 de juliol de 1966, on va fer la professió simple el 6 d’agost de 1967 i la solemne el 24 de
juny de 1973. Va ser ordenat sacerdot el 3 de març de 1979.
Actualment és l’hostatger del Monestir.
Entre les molt diverses responsabilitats que ha anat desenvolupant durant aquests 50 anys a la comunitat
destaquen la de rector del Santuari, de mestre de novicis, durant 13 anys ha estat superior de la comunitat
de Montserrat al Monestir del Miracle (Solsonès) –on va ser també responsable de la Pastoral Familiar del
Bisbat de Solsona-, va passar tres anys al Monestir de Sant Miquel de Cuixà (Conflent, Catalunya Nord).
Igualment, va coordinar les trobades de joves de Montserrat, ha estat consiliari dels oblats benedictins de
Montserrat i, des de 1980, organitza els cursos de preparació al matrimoni que es realitzen al Santuari de
Santa Maria de Montserrat.

PROGRAMA DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ MISSIONERA
Programación del curso 2017-2018 de la Escuela de Formación Misionera. Como sabéis, la CONFER, desde
sus orígenes, forma parte de la Junta Patrocinadora. La Escuela viene siendo durante sus más de 25 años un
espacio de formación para sacerdotes, religiosos y laicos que van a ser enviados a la misión, de forma
inmediata. También para quienes van a continuar en la misión y necesitan un tiempo de renovación. La
inscripción al curso puede hacerse a todos los bloques o a alguno de ellos. Toda esta información está ya
colgada en la web de la escuela http://www.escuelaformacionmisionera.org
La evaluación que cada año se hace sobre el curso es muy positiva y cada vez se considera más necesaria una
preparación antes de ser enviados. Esperamos que este nuevo curso haya un número de alumnos que
permita que la Escuela pueda seguir la hermosa labor que viene desarrollando al servicio de la misión ad
gentes.
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CONCERT DE COR I ORGUE A MONTSERRAT
El cor Barcelona Ars Nova, acompanyat pel mestre organista Miquel González, co-director del FIOM, sota la
direcció de Mireia Barrera, oferiran el dissabte 12 d’agost, a les 21h, a la Basílica de Santa Maria, un concert
dedicat a la música vocal de Johan Sebastian Bach. Es tracta del tercer concert del VII Festival Internacional
Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam (FIOM 2017), amb entrada lliure.
Concretament, interpretaran dues cantates del mestre alemany. La famosa cantata 147, amb el cèlebre Jesus
bleibet meine Freude (Jesús, sigueu la meva joia) ressonarà joiós en les voltes de la Basílica de Montserrat,
quan precisament es recorda enguany el cinquè centenari de la reforma luterana. I també es podrà escoltar
la vigorosa versió de la cantata 129, amb la seva famosa simfonia inicial, on l’orgue pren el rol de solista per
donar pas al famós cant coral Wir danken, dir Gott, wir danken dir (Us donem gràcies, oh Déu). Un programa
brillant i suggerent pel centre del cor de l’estiu i amb una clau ecumènica important.
Aquest concert es podrà seguir en directe per Montserrat Ràdio (100,6FM / www.montserratradio.cat) i
Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat). I diumenge, a les 20h, a través de les TV de la Xarxa de
Comunicació Local i del Canal 159 de Movistar Plus.
_______________________________________________________________________________________
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