
 

Declaració de Montserrat (10 d’abril)  
Personalitats civils i religioses internacionals signen la Declaració de Montserrat com una 
invitació a no relacionar religions i violència.  
La jornada  Religions i construcció de Pau va tenir lloc el dia 10 d’abril al Monestir de 
Montserrat. Personalitats internacionals procedents de diferents tradicions religioses i de la 
societat civil van voler transmetre que les religions no haurien de ser mai més origen de 
confrontació, sinó de conciliació. Els signants van fer una crida a la comunitat internacional a 
unir esforços per fer front a les dificultats que amenacen la Humanitat, demanant la implicació 
de la societat civil, que ha d’exigir a les autoritats que emprenguin accions, com també dels 
governs i les organitzacions internacionals, i dels líders polítics i religiosos, per tal que reforcin 
el seu paper com a actors de la pau i la comprensió mútua. 
Transcrivim dos textos de la Declaració de Montserrat:  
Fem una crida especial als religiosos i religioses, a les comunitats educativa, acadèmica, 
científica i artística, com també a les associacions intel·lectuals, grups d’experts i mitjans de 
comunicació. Per la seva mateixa naturalesa, haurien de convertir-se en els principals 
paladins de l’ensenyament i l’aprenentatge dels drets humans, la tolerància, els valors i un 
millor equilibri entre gèneres. 
Estem convençuts que si els éssers humans ho volen, poden transformar el món. Tal com 
reconeixen totes les religions, no hi ha res que estigui fora de l’abast de la capacitat creativa 
de l’ésser humà per distingir. 
 

Grup generacional de joves 
Volem compartir amb vosaltres els nostres inicis en el taller generacional de la mateixa 
franja d’edat, el taller «dels més joves». En aquests moments, som Anna Boj i Àngels 
Dresaire  (Carmelites), Maria Vázquez (Sagrat Cor), Blanca González (Trinitària) i Merche 
Mañeru (Teresiana). Som un grup obert a tots aquells que vulguin apropar-se. Creiem que 
val la pena! 
 Fa un parell de mesos ens vam trobar a la seu de l’URC per iniciar aquest espai de 
trobada. Aquell dia vam poder compartir la nostra vocació, d’on som i què volem. Amb el 
material de Confer Celebremos a Dios que habita en nuestra historia, que anem llegint a 
casa i que comentem a les reunions, volem compartir la reflexió i la vida. 

Tot i que gairebé no ens coneixíem, la xerrada va ser molt fluïda, i en acabar vam 
quedar per a la trobada següent, que cada vegada serà al convent, pis o casa d’un dels 
membres del grup. Sentir-nos convidades a cada trobada a casa d’una persona del grup 
ens ajuda a conèixer-nos, estar obertes a la descoberta i estar agraïdes pel que rebem. 
 La primera reunió la vam celebrar al convent de les Carmelites de Mataró i la propera 
serà al col·legi de les Teresianes. De moment, ens estem reunint els diumenges a les 16.30 
hores. La propera trobada serà el dia 8 de juny. 
 Ens sentim cridades a la comunió, a compartir i celebrar la vida! 

   Anna, Àngels, Maria, Blanca i Merche 

Barcelona, 13 de maig  de 2008                                                                                   ANY I. núm.        



 

Professió monàstica solemne de la Gna. Conxita Góme z 

El dia 11 de maig, dia de la Pentecosta, va fer la professió monàstica solemne la Gna. 
Conxita Gómez i Subirà, del Monestir de Sant Benet de Montserrat. L’encomanem a Déu en 
la nostra pregària. 
Que la seva consagració faci créixer el seu amor per Vós. Que res ni ningú la separi del 
Crist. Que tingui envers l’Església, la seva Mare, una generositat sense límits. Que sigui per 
a tots els homes i dones signe de l’amor de Déu, i testimoni del Regne futur... 
                                                                                                 (De la pregària de consagració) 
 

Premis Baldiri Reixac – 1r Premi Joan Triadú a CINT RA 

Aquests premis estan destinats a l’estímul i reconeixement de l’escola catalana. Amb 
caràcter excepcional i per commemorar la trentena edició dels Premis Baldiri Reixac, es 
convoca, per una sola vegada, el premi Joan Triadú, de 5.000 €, destinat a distingir la 
trajectòria continuada al servei de la qualitat pedagògica, el foment de la llengua catalana i 
l’arrelament al país d’una escola premiada en una edició anterior. 
Aquest premi acaba de ser atorgat a CINTRA. El lliurament del premi es farà al Palau de 
Pedralbes el dia 3 de juny, a les 19 hores, amb la presidència del Molt Honorable Sr. José 
Montilla, President de la Generalitat de Catalunya. 
 

Reciclatge en Teologia  

Organitzat per la Cova de Sant Ignasi de Manresa, conjuntament amb Cristianisme i 
Justícia, s’han projectat, per a l’any 2009, dos mesos de reciclatge en Teologia (febrer i 
març), des d’un doble vessant: 
· la vigoria del lloc sant de la Cova i de l’espiritualitat ignasiana; 
· l’atenció a la realitat del segle XXI, plena de dificultats i oportunitats. 
Podeu consultar el programa a l’adreça http://www.covamanresa.cat/reciclaje.pdf  
Hi ha la possibilitat d’apuntar-se només a una part de l’oferta. 
 

CITES: Centre Internacional Teresià Santjoanista  

CITES, Centre Internacional sobre Mística d’Àvila – Universitat de la Mística, ofereix tot un 
seguit de cursos sobre espiritualitat i mística (des del mes de maig fins al mes d’octubre), 
una escola d’acompanyament espiritual (del 3 al 15 de juliol) i diferents congressos 
internacionals sobre mística.  
Podeu consultar els programes a l’adreça www.citesavila.org  
 

Crida de la Fundació Jubert Figueras  

Nombrosos malalts són derivats des dels hospitals comarcals de Catalunya i de tot Espanya 
a Barcelona per rebre tractaments o sotmetre’s a intervencions quirúrgiques complexes. La 
sanitat no s’ocupa del familiar-acompanyant, que, sovint, acaba dormint en qualsevol cadira 
de l’hospital o malviu pels passadissos.  
La Fundació Jubert Figueras ofereix a les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics 
una habitació en un pis compartit amb altres famílies que viuen la mateixa situació. Des del 
2004, han allotjat més de 200 famílies, derivades pels serveis de Treball Social dels hospitals, 
en cinc pisos, quatre llogats i el cinquè cedit per l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 
Però són moltes més les sol·licituds que reben i que no poden atendre per manca de places.  
Per poder créixer, cerquen dos tipus de recursos:  
-  pisos, que la FJF gestionarà mitjançant la cessió temporal o altres fórmules, per tal de 
poder acollir-hi més famílies;  
- habitacions lliures en pisos o residències habitats, que es destinaran a estades curtes en el 
cas de tractaments de quimioteràpia, revisions posttrasplantaments, etcètera.  
Si disposeu d’algun d’aquests recursos, podeu contactar amb la Fundació Jubert Figueras, 
on us explicaran el programa amb més detall.  



 
FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS. Rambla de Catalunya, 32, baixos (08007 Barcelona) 
Tel.: 933 170 181 / Fax: 932 725 911 / www.fjubertfigueras.org   
 

Jornada de Formació a càrrec de Toni Català (17 de maig)  

Us recordem que el proper dissabte 17 de maig tindrà lloc l’última Jornada de Formació 
Permanent d’aquest curs, que dirigirà el P. Toni Català, sj, amb el tema Seguiment en 
pobresa, castedat i obediència i estils de vida quotidians. 
 

Sortida dels alumnes de Formació Inicial (24 de mai g) 

Els novicis i les novícies que participen en el curs de Formació Inicial realitzaran, el dissabte 
dia 24, una sortida a Vic, per tal de conèixer la Casa d’Espiritualitat Claret, el museu i la 
Catedral de la ciutat, a Sallent, per visitar la casa pairal del Pare Claret, i a Montserrat, per 
assistir a vespres amb els monjos. Aquest any la sortida té com a punt central la Celebració 
del Bicentenari del P. Claret.  
 

Any Claret  

Els dies 11 i 12 d’abril va tenir lloc el X Simposi de la Fundació Claret. Amb el lema 
Comunicar l’experiència cristiana avui: nous camins per recórrer, la Fundació Claret reobrí el 
debat sobre la transmissió de la fe en la cultura occidental i va cloure amb un consens 
general dels participants que la fe cristiana no és una doctrina que s’ha d’acceptar, ni un 
codi moral que s’ha de complir, sinó una experiència que ha de ser viscuda i comunicada. I, 
en aquest marc, l’Església ha d’avançar en l’abordatge de nous llenguatges i actituds per 
entrar en sintonia amb la societat actual. Cal una Església més creativa i propera. 
El dia 7 de maig, la Llotja del Mar de Barcelona va acollir al Saló Daurat l’acte homenatge a 
la memòria del P. Claret, l’enginyer que va rebutjar ser empresari per ser sacerdot i que 
deixà la seva empremta a Barcelona i a la Llotja, tant des del punt de vista intel·lectual com 
missioner. La conferència, a càrrec del P. Antonio Bellella, director del Centre Internacional 
d’Estudis Claretians (Vic), va ser envers Antoni M. Claret: la competència d’un enginyer tèxtil 
format a la Llotja al servei de l’Evangeli. S’hi presentà una visió diferent del P. Claret, que va 
utilitzar els coneixements adquirits a la Llotja per dirigir i gestionar els diversos projectes que 
va posar en marxa al llarg de la seva vida, tant en la seva faceta de missioner com en la 
d’editor i distribuïdor. L’obertura de l’acte va anar a càrrec del P. Màxim Muñoz, provincial 
dels Claretians. El P. Eduard Canals va fer una breu nota informativa sobre la relació del P. 
Claret i Barcelona i es va acabar amb un breu testimoni del pintor i escultor Domènech Fita 
que va llegir el P. Josep Vilarrubias. 
Per a més informació www.claret.org/claret200  
 

Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa (18 de maig)  

El dia 18 de maig, Solemnitat de la Santíssima Trinitat, se celebrarà el dia Pro Orantibus de 
la Vida Consagrada Contemplativa amb el lema La Paraula en el Silenci. Escoltar Déu en la 
vida contemplativa. Serà una diada dedicada a recordar la vida monàstica i contemplativa 
en les diverses comunitats religioses i parroquials. 
 

Exercicis personalitzats a la Cova de Manresa (21-3 0 juliol)  

Queden places per als exercicis personalitzats que tindran lloc a la Cova de Manresa del 21 
al 30 de juliol i que seran dirigits pel P. Ignasi Salat, sj. Les tandes d’exercicis a Montserrat 
estan tancades.  
Les persones interessades podeu trucar a la secretaria de l’URC, al telèfon 933 024 367, de 
15 a 19 h.  
 
  
 
 



Congrés Internacional Pau, Fructuós  i el Cristianisme Primitiu a Tarragona            
(segles I-VIII) / 19-21 de juny  

Del 19 al 21 de juny tindrà lloc el Congrés Internacional sobre Pau, Fructuós i el 
Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII), amb motiu de l’Any Jubilar de Sant Fructuós 
de Tarragona, que se celebra del 21 de gener de 2008 al 21 de gener de 2009 i en el qual 
es commemoren els 1.750 anys del martiri de Fructuós i dels seus diaques Auguri i Eulogi 
(21 de gener de 259), i l’Any Jubilar de Sant Pau, bimil·lenari del naixement de l’apòstol Pau, 
Roma, del 28 de juny de 2008 al 29 de juny de 2009.  
El Congrés pretén obrir nous camins a la investigació històrica sobre les qüestions 
següents: el viatge apostòlic de Pau a Hispània, el testimoni martirial de sant Fructuós i el 
posterior desenvolupament de la comunitat cristiana més antiga de la Península Ibèrica. 
Per a més informació: http://congres.pau-fructuos.arquebisbattarragona.cat  
 

Calendari mes de juny  

2.        Final de les activitats de Formació Inicial 
5-6.    Reunió Vicaris Episcopals de la Vida Consagrada a Lleida 
12.      Comissió Permanent 
19-21. Congrés Internacional Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (s. I-VIII)  
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