
 

Barcelona, 4 de juny de 2009                                                                                 ANY II. núm.     

Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa 
 

El 7 de juny, diumenge, festa de la Santíssima 
Trinitat, se celebra la Jornada de la Vida 
Consagrada Contemplativa, que rep el nom de Pro 
Orantibus. 
El lema d’enguany s’inspira en Gàlates 4,6: 
«L’Esperit de Crist crida: “Abba, Pare!”.» 
Benet XVI afirma: «La vocació dels monestirs és 
indicar al món allò que és essencial: buscar Crist i 
no anteposar res al seu amor.» 
Aquest és el cartell que s’ha penjat a les 
parròquies, cases religioses, comunitats... Vol 
reflectir la joia de la resposta a la crida de Déu 
sobre el rerefons del claustre.  
El retall del cercle a tall de mandala, ple de colors i 
figures geomètriques, o de rosetó d’església obre 
un espai a la transcendència.  
La presència d’una monja i d’un monjo, sense una 
particularitat concreta, remarca la diversitat de 
camins del seguiment de Jesús en el marc de la 
fraternitat. 
Una jornada de pregària, de solidaritat i 
d’agraïment. 

 
Presentació de l’informe a Tarragona 

 

 



 
 

Capítol general del Carmel Descalç a Fàtima 
 

La coneguda localitat de Fàtima, important lloc de pelegrinatge i devoció mariana, amb un 
dels santuaris dedicats a Maria més grans i visitats del món, va ser escollida pels Carmelites 
Descalços com a seu per a la celebració del capítol general de l’orde, el 90è des de la 
renovació del Carmel promoguda per santa Teresa d’Àvila, amb el suport de sant Joan de la 
Creu, que ha tingut lloc entre els dies 17 d’abril i 8 de maig. 
 
El Carmel portuguès 
La província carmelitana de Portugal ha esdevingut en aquests darrers anys un focus de 
gran vitalitat teresiana. Amb la recent inauguració del Centre Internacional marià Domus 
Carmeli a Fàtima, la província ofereix un lloc referencial per dinamitzar la pastoral de la 
pregària a escala internacional. A més, el fet que sor Lucia, una dels tres pastors vidents de 
Fàtima, ingressés al convent de les Carmelites Descalces de Coimbra, on va morir fa pocs 
anys (2005), i que recentment hagi estat proclamada la santedat d’un carmelita portuguès, 
Nuno de Santa Maria (1360-1431), heroi de la independència del seu país el qual, ja 
enviudat, va professar i ingressar en el Carmel, han posat en relleu la força de la història 
carmelitana a Portugal. 
 
Un mapa canviant 
Més d’un centenar de representants de les diferents províncies de tot el món, que inclouen 
prop de 4.000 Carmelites Descalços, es van reunir en Capítol general per avaluar el darrer 
sexenni, nomenar els nous responsables i tractar diversos temes d’interès general. Com a 
delegats dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears hi van assistir el pare Agustí 
Borrell, provincial, i el pare Josep Castellà. 
La primera constatació dels capitulars fou el nou mapa de l’orde que s’ha anat dibuixant en 
el transcurs dels darrers decennis. Així, a una situació de tardor profunda a Europa, pel que 
fa al camp de les vocacions, l’ha acompanyat una 
primavera vocacional a l’Àfrica i encara més a 
l’Àsia, juntament amb una estat de coses més 
variable a Amèrica llatina. Així, el pes que dins 
l’orde representaven les províncies europees ha 
anat desplaçant el seu centre de gravetat cap a les 
asiàtiques, més concretament a les províncies de 
l’Índia, que actualment agrupen pràcticament una 
quarta part del Carmel Descalç masculí. 
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El nou govern de l’orde 
En substitució del fins ara prepòsit general de l’orde, el basc Luis Aróstegui, el capítol va 
elegir Saverio Cannistrà, fins ara superior de la província italiana de la Toscana, doctor en 
Teologia Dogmàtica per la Universitat Gregoriana de Roma, amb uns profunds 
coneixements de Cristologia i Antropologia teològica, matèries de les quals és professor a la 
Facultat de Teologia d’Itàlia Central. 
També van ser elegits els nous definidors que acompanyaran al pare Saverio en les tasques 
de govern, entre els quals hi ha Emilio Martínez, fins ara provincial de Castella, molt conegut 
en els mitjans carmelitans catalans per la seva repetida presència en els diferents cicles de 
formació que s’organitzen. 
 
Els grans projectes 
Dos projectes de gran volada van ocupar una part del temps capitular. El Projecte Stella 
Maris, per assegurar la propietat i potenciar el caire religiós del santuari de Haifa, a la 
muntanya del Carmel, bressol dels primers carmelites. Per aquest santuari passa un gran 
nombre de pelegrins (una mitjana de 2.500 cada dia, l’any passat) que requereixen d’un 
millor acolliment i acompanyament. 
Una segona realitat prometedora és el nou edifici del CITES (Centre Internacional 
Teresianosantjoanista) d’Àvila, inaugurat el passat mes de febrer, que pretén ser un centre 
d’estudi i divulgació de l’espiritualitat teresiana arreu del món, i que ja  funciona a ple 
rendiment amb nombrosos cursos, simposis, congressos i activitats de tota mena.  
 
Convidats 
Al capítol va assistir-hi una representació de les Carmelites Descalces (776 convents i unes 
10.300 religioses vinculades a l’orde, a tot el món). Les monges van exposar les seves 
inquietuds, tot expressant la voluntat de treballar camins de relació i d’unitat amb els seus 
germans a tots els nivells, sense subordinacions i en comunió fraterna. 
També va haver-hi presència al capítol dels germans de la branca mare dels Carmelites 
(OCarm.), representats pel seu prior general, el pare Fernando Millán, el qual va explicar les 
seves impressions sobre la marxa de l’orde i la fructífera dedicació a la tasca 
evangelitzadora a les missions. 
Hi ha molts laics que d’una manera o altra se senten carmelites i que participen en la vida i 
les activitats del Carmel teresià. Una d’aquestes formes és el Carmel seglar, el qual 

expressa d’una manera pública el seu compromís de 
pertinença jurídica a l’orde. Es calcula que hi ha uns 40.000 
carmelites seglars en tot el món, els quals també van ser 
escoltats pel capítol per mitjà dels seus representants. 
 
 «He nascut per a Vós» («Para Vos nací») 
 Una de les aportacions més importants del capítol serà el 
document Para Vos nací, (títol extret dels versos d’un poema 
de santa Teresa de Jesús: «Vuestra soy, para Vos nací, / 
¿Qué mandáis hacer de mí?»), aprovat oficialment després 
d’un llarg procés de redacció que ha comptat amb la 
participació de moltes persones. 
El document vol animar els carmelites d’arreu del món a fer 
una relectura actualitzada de les obres de santa Teresa, 
sense pretensions acadèmiques, sinó de manera directa i 
vital, amb el desig que tingui conseqüències en la vida real de 
les persones i de les comunitats. El document, a la vegada, 
s’ofereix com el mitjà privilegiat de preparar la celebració del 
cinquè centenari del naixement de santa Teresa (2015).  

 



Capítol general de les Religioses de la Puresa de Maria a Sant Cugat 
 

 
Durant tot el mes d’abril s’ha celebrat a Sant Cugat del Vallès el XXV Capítol general de la 
Congregació de Religioses de la Puresa de Maria. El Capítol reuneix 35 germanes de 
diferents llocs d’Espanya, Itàlia, Nicaragua, Colòmbia, Veneçuela, Panamà i la República 
Democràtica del Congo. 
La seva finalitat és promoure la vitalitat espiritual i apostòlica de la congregació, assegurar-
ne la unitat i la fidelitat al carisma propi i adaptar la vida personal, comunitària i apostòlica 
a les exigències del moment històric actual per seguir més fidelment Crist i servir 
l’Església. 
Animades per un clima evangèlic de rectitud d’intenció i pregària, després de vuit dies 
d’Exercicis Espirituals, les religioses elegiren la superiora general, la germana Socorro 
Cabeza Rodríguez, i les seves conselleres (les germanes Emilia González, María Luisa 
Costa, Isabel Padilla i Begoña Fornés).  
La congregació, de Dret pontifici, va ser fundada a Mallorca per Cayetana Alberta 
Giménez, actualment en procés de beatificació, el 1874. Té com a missió l’educació 
d’infants i joves. Actualment, prop de 
300 religioses treballen en 29 obres: 
escoles, hospitals, residències 
universitàries… 
Concretament, les seves 9 novícies i 
2 postulants són alumnes dels 
cursos de formació inicial del 
CEVRE, fet que ens hi vincula d’una 
manera es
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pecial. 
Demanem per a la nova superiora 
general i el seu consell que l’Esperit Sant les guiï i il·lumini en aquest nou servei que el 
Senyor els ha confiat.  
La congregació de les Religioses de la Puresa de Maria ha finalitzat el 4 de maig de 2009 
el seu XXV Capítol general, que va començar a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el 
passat 1 d’abril.  



Les 35 germanes convocades per a aquest Capítol i procedents de diferents llocs 
d’Espanya i també de Roma, Nicaragua, Colòmbia, Veneçuela, Panamà i la República 
Democràtica del Congo, després d’haver fet els Exercicis Espirituals de sant Ignasi durant 
la Setmana Santa, elegiren el 14 de abril, dilluns de l’Octava de Pasqua, l’espanyola 
Socorro Cabeza Rodríguez, com a superiora general. El Capítol elegí també les quatre 
Conselleres que formaran el govern general per sis anys.  
Després de les eleccions, han estat treballant els suggeriments rebuts de les germanes i 
comunitats a partir de l’estudi sociològic que ha servit de guia en la preparació d’aquest 
esdeveniment per dinamitzar la seva vida consagrada, comunitària i la seva missió 
educativa. 
 

Capítol general de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu 
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La congregació de Germanes 
Hospitalàries de la Santa Creu, 
del passat 27 d'abril al 7 de 
maig, celebrà el seu XV Capítol 
general. L’1 de maig va ser 
elegida superiora general la 
germana Mercè Arimany i Pujol, 
nascuda a Sant Pere de 
Falgars - Joanetes (Girona). 

L'endemà, dia 2 fou elegit el consell general, representat per: Vicària i 1a consellera, la Gna. 
Anna M. Oliveras; 2a consellera, la Gna. Virgínia Ríos; 3a consellera, la Gna. Agnès Guimó; 
4a consellera, la Gna. Luz Irene Arias. Tinguem-les presents a la nostra pregària i donem-ne 
gràcies a Déu.  

Secretària general en funcions, Teresa Segura, hsc
 

Imatge de Santa Joana de Lestonnac al temple de la Sagrada Família 
 

El dissabte 9 de maig el Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona va beneir la 
imatge de Santa Joana de Lestonnac, 
fundadora de la Companyia de Maria, 
col·locada al temple de la sagrada família.  
Va ser una jornada de festa viscuda molt 
intensament tant per les monges de la 
Companyia de Maria, entre les quals hi 
havia l’equip general, com pels educadors 

dels nostres centres, alumnes i exalumnes, integrants de la xarxa laïcal, 
sacerdots, religiosos i amics de la Companyia. 
Hi va haver moments molt intensos viscuts amb emoció: la celebració de 
l’Eucaristia, presidida pel nostre pastor, el Sr. Cardenal Lluís Martínez 
Sistach, la processó, tot cantant el Magníficat, cap al lloc de la benedicció, 
a la façana del Naixement, la benedicció de la imatge, de 2,85 m, 
esculpida en travertí, les expressives paraules de l’escultor Francesc 
Carulla, que ens comunicaven els seus sentiments mentre santa Joana 
emergia de la pedra gràcies a la destresa de les seves mans d’artista, 
l’agraïment de la  germana provincial, Begoña Zubizarreta, i l’alegria de 
totes les persones que teníem la sort de viure aquest esdeveniment.  
 
 



La Companyia de Maria, present a Barcelona des de l’any 1650, amb aquesta celebració 
renova el seu compromís de continuar al servei de l’educació integral i donant la mà a 
aquelles persones que necessiten la nostra solidaritat i el nostre suport. 
 

Una crida a la col·laboració 
 

 
 
Cintra té en projecte reunir en un pis alguns dels nens més necessitats que estan  a l’escola. 
Pilar Rodríguez, stj, ens presenta la sol·licitud: «Ja està pràcticament encaminada, amb 
algunes subvencions en camí, etc. Busquem insistentment un pis per al projecte, i no en 
trobem. Potser alguna congregació pugui oferir un pis amb les característiques que 
necessitem. Si és gratuït, millor; en cas contrari, podríem pagar un lloguer mensual. 
Les característiques mínimes que necessitem són 4 o 5 habitacions i dos banys. La zona, en 
ordre de preferència: Esquerra de l’Eixample, voltants del Mercat de Sant Antoni i de la Plaça 
Espanya, Poble Sec, Ciutat Vella-Raval (tot i que preferim que el pis estigui a prop de 
l’escola, però no al Raval, per intentar allunyar els nens del seu entorn). 
Gràcies per tot i una abraçada”. 
Les institucions religioses que estiguin en possibilitat i disposició d’atendre aquesta sol·licitud, 
poden connectar amb l’URC. 
 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es

 

 6

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

