
 

URC: “La primacia de la vida espiritual” 
 

La primera evidència és la primacia de la vida espiritual en la vida 
religiosa. Cal justificar-ho encara? Val per a la vida religiosa allò que 
Pau diu de l’Església: «De fonament, ningú no en pot posar cap altre 
fora del que hi ha posat, que és Jesucrist.» (1Co 3,11). Que potser 
tots ho saben tot i que no hi estan d’acord tots? Però no sembla que 
això sigui gens efectiu en la formació. 
Que ningú no em digui que no cal repetir allò que tots ja saben: que 

aquesta és una veritat elemental, que això s’ha de donar per descomptat. No senyor! Això 
no pot ser considerat mai com a faves comptades, atesa la nostra tendència “natural” de 
tancar-nos a Crist i als valors de l’Evangeli. Les coses més essencials de la fe no es poden 
donar mai per descomptades, com una “possessió pacífica”; hem de conquerir-les i 
reconquerir-les cada dia contra el món i el pecat, actuant contínuament amb força. 
 

Clodovis M. Boff 
La formació en la vida religiosa avui. Consideracions “indignades” 

 

Presència benedictina a Catalunya 
 

Les Benedictines  de Catalunya formem la Federació Catalana que consta de cinc Monestirs: 
Sant Pere de les Puel·les a Barcelona, Sant Daniel a Girona, Santa Família a Manacor, 
Puiggraciós a l’Ametlla del Vallès i Sant Benet de Montserrat. Juntament amb les altres tres 
Federacions que hi ha a la Península formem part de la Confederació Benedictina de tot el 
món.  
Les nostres comunitats tenen projeccions diferents segons el lloc on estan situades i els 
membres que les componen.  

Així el monestir de Sant Pere, el més antic de fundació, amb 
documents del segle x, pel fet d’estar situat a Barcelona, al 
barri de Sarrià, té un perfil molt concret. La comunitat, per la 
seva història i la seva ubicació, se sent molt vinculada a la 
ciutat i atenta a les necessitats de diversos caires que sovint li 
arriben. L’ACAT (Associació per l’Abolició de la Tortura) té la 
seu en el monestir. Del monestir ha sortit també la iniciativa 
de crear el Centre d’Acollida  Assís, una associació que 
conjuntament amb l’Arxiprestat acull persones sense sostre.  
És important la comunitat de laics que s’hi aplega, formada 

per persones que participen en l’Eucaristia, la litúrgia i les diverses activitats que s’organitzen: 
conferències, vetlles de pregària, recessos, grups de reflexió, etc. Des de fa uns anys hi ha 
també la Fraternitat, formada per laics que volen viure més intensament l’espiritualitat 
benedictina. 
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L’hostatgeria ofereix uns espais per acollir grups de reflexió, de pregària, de treball i, sobretot, 
com un oasi enmig de la ciutat, permet a les que ho desitgen la possibilitat de fer un recés, 
d’estudiar, de descansar, de trobar-se amb un mateix en un ambient acollidor i tranquil. 
El treball de la comunitat consisteix principalment en un bon taller de restauració de 
documents antics i un altre d’enquadernació artesanal. L’arxiu que es conserva al monestir és 
un patrimoni molt valuós que està obert a les persones que volen consultar-lo. 
 
El de Sant Daniel de Girona tradicionalment 
serveix de parròquia de la Vall de Sant Daniel i 
això comporta tota una sèrie d’activitats pastorals. 
La comunitat és l’única a Catalunya que sempre 
ha restat al mateix lloc. Té un claustre romànic 
que és una meravella. Aprofitant part de l’edifici no 
habitat van construir una residència per a noies 
estudiants amb una capacitat per a 30 places que 
cada any queda totalment plena. És molt famós el 
taller d’ornaments, ja que pràcticament és un dels pocs que queden a casa nostra, on la 
majoria dels nostres clergues fan les seves comandes. 
 
El Monestir de la Santa Família Manacor acull grups molt diversos, entre ells els de diàleg 

interreligiós. Organitzen sopars tertúlies per parlar de 
temes d’interès relacionats amb la fe i la cultura. 
També disposen d’una hostatgeria per acollir aquelles 
persones que vulguin compartir la pregària, descansar i 
fer recés. Viuen una forta vinculació amb el poble de 
Manacor, que les aprecia i veneren moltíssim. Tenen 
un bon obrador on elaboren confitures molt variades i 
licors de gran qualitat amb exportació internacional. 
 
Puiggraciós és un Santuari situat al Vallès Oriental. Per 
la gran devoció de la comarca a la Mare de Déu, són 
molts els pelegrins que pugen a venerar la imatge en 

colles creant un ambient festiu. Les germanes que hi viuen saben aprofitar molt bé aquesta 
circumstància per oferir un acolliment càlid i generós organitzant vetlles de pregària i diverses 
activitats. Una de les germanes està molt vinculada al diàleg interreligiós, entre monjos i 
monges d’altres religions: el DIM. Les icones, que amb 
molta cura realitzen, els dóna un aire d’interioritat i 
contemplació. 
 
El monestir de Sant Benet de Montserrat, enfilat dalt de la 
muntanya, també té la seva pròpia característica. No 
participem directament de l’afluència massiva de pelegrins 
i visitants, però sí que molt sovint rebem grups de romeries 
que volen que una germana els parli de la nostra vida, la 
qual els és un fort interrogant, i de temes diversos, tots 
relacionats entorn de la fe. A més també hi ha una bona col·laboració amb els nostres 
germans monjos a diferents nivells, des de la docència, les trobades de joves i en altres petits 
serveis que es puguin presentar. El tema de l’acollida és molt important, per aquest motiu 
disposem d’una senzilla hostatgeria per acollir els hostes per poder descansar, estudiar, parlar 
i compartir la pregària amb la comunitat.  
El nostre taller de ceràmica, que funciona de fa 45 anys, a part de decorar diverses esglésies i 
encàrrecs ben variats, ens  ha donat l’oportunitat de conèixer molts fundadors i fundadores 
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que hem anat plasmant en les diferents comandes: rajoles, relleus i escultures per a moltes 
congregacions, creant llaços d’amistat i col·laboració.  

 
També cal destacar una dimensió més de reflexió, 
que ens permet arribar al nostre món d’una manera 
sorprenent i molt diferent a la que estàvem 
acostumades. Podem ben dir que els mitjans de 
comunicació han fet que poguéssim fer-nos presents 
a tot el món amb la web, que ofereix un comentari 
setmanal de l’Evangeli traduït a set idiomes, la ràdio, 
la televisió i també amb la revista, Des de Sant 
Benet, les caminades contemplatives, xerrades, 

cursos, articles, llibres i acompanyaments personals.  
 
La nostra missió com a monges benedictines, dins de la tradició de vida monàstica, la defineix 
el típic “ora et labora”. El treball i la pregària és el que ens unifica i dignifica. La pregària ens 
dóna l’oportunitat d’anar fent la unitat en la nostra vida i d’arribar al propi coneixement, 
objectiu molt important i primordial dels Pares del desert i dels antics monjos i monges que 
ens han precedit. Pel que fa al treball ens situa en estreta col·laboració amb tots els homes i 
dones que lluiten per posar el pa a taula i cobrir les despeses del dia a dia. Amb els peus ben 
arrelats a la terra i la mirada al cel, volem ser una presència mística i profètica per aquest 
nostre món que tanta set té de pau, de joia i d’una vida amb sentit.   

Montserrat Vinyes 
Abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat 

 

Professió Monàstica Solemne: Gna. Enriqueta Guarch i Yanes 
 

El proper 11 de juliol, solemnitat de sant Benet, a 2/4 d’11 del matí, la Gna. 
Enriqueta Guarch i Yanes farà la Professió Monàstica Solemne al Monestir 
de Sant Benet de Montserrat: “Juntament amb la comunitat us convido a 
unir-vos, sota l’esguard serè i amatent de la Moreneta, a la celebració 
Eucarística d’acció de gràcies a Déu Pare, Fill i Esperit Sant, per aquest 
do”.  
 

 

Arran de sant Benet 
 

Jaume Gabarró, Monjo de Solius 
Catalunya Cristiana, 8 juliol 2010 
 
El dia 11 de juliol és sant Benet, abat. Com que s’escau en diumenge, aquesta 
festa quedarà eclipsada —excepte en els monestirs de monjos i monges. Aquest 
gran home de déu del segle VI és l’autor de la regla monàstica més famosa 

d’Occident. 
S’acostuma a celebrar la festa d’un sant el dia del seu naixement al cel, és a dir, en 
l’aniversari de la seva mort. Des de molt antic s’ha celebrat el Trànsit de Sant Benet el 21 de 
març, talment com un inici de primavera. La moderna reforma del calendari romà, en atenció a 
la Quaresma, ha traslladat la memòria d’aquest sant a l’11 de juliol. La font primera per 
conèixer la vida de sant Benet és el segon llibre dels Diàlegs, escrit pel papa Gregori el Gran, 
quasi contemporani seu, dins el gènere meravellós i popular de “floretes”. Ha fet fortuna fins 
als nostres dies la divisa “ora et labora” (prega i treballa), que sintetitza l’esperit de la regla 
benedictina; en el fons és també patrimoni del seny tradicional cristià, com indica el refrany: 
“Ajuda’t, i déu t’ajudarà” (“A Dios rogando y con el mazo dando”). També es valora molt avui 
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dia la lectio divina (lectura divina), primordialment contemplació assaborida de la Paraula de 
Déu; tan fonamental per a sant Benet, que vol que els seus monjos en tinguin de tres a quatre 
hores diàries. 
Així doncs, sant Benet no queda pas tan lluny. I, de fet, ja es troba a les mateixes arrels 
d’Europa, de la qual el papa Pau VI va declarar-lo patró l’any 1964. Tenim benedictins a 
Montserrat (qui ho ignora?), el Miracle (al Solsonès) i Cuixà. Benedictines a Sant Daniel 
(Girona), Sant Benet de Montserrat, Sant Pere de les Puel·les (Barcelona) i Puiggraciós 
(l’Ametlla del Vallès), a més de Manacor (Mallorca). I també fi lls de sant Benet, de la reforma 
del 1098 (Cîteaux), a la congregació cistercenca de la Corona d’Aragó, que data del 1616 i és 
mixta: amb els monjos de Poblet i de Solius (Santa Cristina d’Aro), les monges de Vallbona i 
les de Valldonzella (Barcelona). Per molt que puguem dir que manquen vocacions, no obstant 
això aquestes comunitats les formen homes i dones d’avui. Constitueixen una bona nova viva, 
la que ens arriba a través de sant Benet. Què deu tenir aquesta regla amb més de 1.500 anys 
de rodatge, que en ple segle XXI hi hagi persones que la segueixen com a camí de felicitat? 
 

Xarxes Solidàries 
 

Un grup d’ONG que formem part de Xarxes Solidàries , integrades per 
Entitats per al desenvolupament solidari i vinculades a congregacions 
religioses, es reuneixen periòdicament a l’URC per compartir criteris i, 
enguany, donar suport a un projecte solidari d’ajuda d’emergència pels 
desplaçats a la R. D. Congo. 
Xarxes Solidàries estan, actualment, integrades per aquestes entitats: 

• Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de Maria  
• SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), Germ ans Maristes 
• Siempre Adelante, Concepcionistes 
• Fundació Proide, La Salle 
• FUNDEO Fundació Enric d’Ossó, Companyia Santa Teres a de Jesús 
• Fundació Taller de Solidaritat, Serventes de Sant J osep 
• Karit, Solidaris per la Pau, Carmelites 

 

Continuem la presentació de les ONG o fundacions de solidaritat, vinculades a congregacions 
religioses. Totes poden formar part de Xarxes Solidàries . Només cal avisar la secretaria de 
l’URC. 

 

Xarxes Solidàries (6): ONGD: Fundació “Siempre Adel ante” 
 

La Fundació “Siempre Adelante” és una ONGD (Organització No 
Governamental per al Desenvolupament) sense afany de lucre, 
promoguda per la Congregació de Religioses Concepcionistes 
Missioneres de l’Ensenyament, inscrita en el Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials amb el núm. 28/1.325, Ordre TAS / 39822004 de 
5 de novembre (BOE, 2-12-2004)  
 
 

La nostra missió 
 

Creiem que l’educació és el camí per a l’alliberament dels pobles i la realització de les 
persones. És per això que els nostres objectius són: 
 

 - Contribuir a l’educació i formació integral de persones, grups i pobles dels països en vies de 
desenvolupament i dels nuclis de població que pateixen les conseqüències de la pobresa i 
marginació en l’anomenat Quart Món. 
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- Desenvolupar activitats d’assistència social, despertar dintre de les persones la consciència 
de la dignitat de tot home i la responsabilitat de col·laborar en el seu desenvolupament humà i 
cultural. 
 

- Promoure el voluntariat a nivell nacional i en 
els països en vies de desenvolupament, així 
com organitzar la seva actuació en la Fundació. 
 

La nostra visió 
 

“Siempre Adelante” vol ser reconeguda com a 
una organització per al desenvolupament que 
prioritza l’educació d’infants i joves, perquè creu 
que l’educació és un camí eficaç per al 
desenvolupament integral de la persona, la seva 
integració social i l’alliberament dels pobles. 
 

Els nostres valors  
 

La missió i visió de “Siempre Adelante” es basa 
en els valors següents:   
 

La dignitat de la persona: Defensa la seva dignitat i l’exercici dels seus drets. 
 

La identitat de cada poble: En el nostre món global, potencia els valors propis de les diferents 
cultures i treballa perquè les persones sàpiguen que són “ciutadanes del món” 
 

La comunió: Tots enriquits per tots. Cadascú aporta a l’equip allò que és i té, amb la finalitat 
d’aconseguir les metes proposades. 
 

L’amor: L’amor que supera distàncies i diferències, cultures i religions, prejudicis i rivalitats. 
 

La solidaritat: Conseqüència de l’amor. Es viu des de la fraternitat i la gratuïtat, promou la 
cooperació desinteressada i el voluntariat. 
 

La professionalitat: Es desenvolupa amb creativitat i esperit de superació, permet ser eficients 
en totes les accions. 
 

La transparència i coherència. 
 

D’acord amb els nostres fins treballem per aconseguir una educació i formació integral de 
persones, grups i pobles dels països en vies de desenvolupament i dels nuclis de població 
que sofreixen les conseqüències de la pobresa i marginació en l’anomenat Quart Món, 
utilitzant com a punts de referència les escoles concepcionistes, a Espanya i als països en 

desenvolupament. 
És per això que realitzem un treball 
d’Educació per al Desenvolupament i 
Sensibilització, en l’àmbit nacional, i 
un treball de Cooperació al 
Desenvolupament per portar a terme 
en l’àmbit internacional. 
 

Apadrinaments 
 

A través de la Campanya, ¡Dóna’ls 
una Oportunitat!, busquem augmentar 
l’esperança en la vida de molts nens i 
nenes, aconseguint que famílies de 
les diferents seus locals contribueixin, 
amb la seva generositat, a col·laborar 
perquè molts nens puguin accedir a 
l’educació. 
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Projectes  
 

Els Projectes són un dels mitjans que utilitza l’ONGD “Siempre Adelante” per portar a terme 
les accions de Cooperació al Desenvolupament.  
 

Els projectes amb què treballem tenen com a eix central l’educació, utilitzant per això les seus 
de la congregació de Religioses  Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament, a Espanya i 
a la resta del món. 
 

 Podem classificar els tipus de projectes segons l’àrea de treball en: 
- Projectes d’educació reglada 
- Projectes d’educació d’adults 
- Projectes de formació d’educadors 
- Projectes d’infraestructures bàsiques 
- Projectes d’alimentació bàsica 
 

Alhora, podem fer un altra classificació segons el tipus d’acció en: 
- Construcció de noves instal·lacions 
- Nous equipaments 
- Ampliació o millores dels equipaments 
- Beques o ajuts 
 

Voluntariat 
 

“Siempre Adelante” acull el generós oferiment 
de persones que desitgen col·laborar 
gratuïtament en la construcció d’un món més 
just i solidari. 
 

On actuem 
Als quatre continents on estem presents: 
Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia 
A Europa: Espanya, lloc on va néixer la ONGD 
A Amèrica: República Dominicana, Veneçuela 
A l’Àfrica: Camerun, R.D. Congo, Guinea Equatorial, Congo Brazzaville 
A l’Àsia: Filipines 
 

“L’Església no pot restar al marge del que viu Cata lunya” 
 

Publiquem tot seguit les declaracions del Pare Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler , responent les preguntes que li 
hem adreçat des de la nostra Agència relatives al moment 
sociopolític que viu Catalunya. El Pare Abat assenyala, 
entre d’altres consideracions, que “la sentència no respecta 
tots els drets que el Magisteri de l’Església reconeix per als 
pobles que són una nació”. 
 

Flama.info, 30 jun. 10 
 

A la llum del Magisteri de l’Església sobre els dre ts dels 
pobles quina valoració fa de la sentència del Tribu nal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya? 
Tenint present que l’Estatut de Catalunya va ser aprovat en 

referèndum pels ciutadans com a expressió de la seva voluntat d’autogovern després que el 
text hagués estat pactat entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals, cal dir que la 
sentència no respecta tots els drets que el Magisteri de l’Església reconeix per als pobles que 
són una nació.  
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Quin pes moral ha de tenir per als cristians catala ns aquesta sentència?   
No podem canviar la sentència, ni que hagi estat 
donada segons una aplicació restrictiva de les lleis 
de l’Estat espanyol. Però, des de la convicció que el 
Magisteri avala altres possibilitats, caldrà continuar 
treballant amb mitjans democràtics i èticament 
correctes per assolir els drets que tenim com a 
poble. De tota manera, si volem ser realistes, hem 
de reconèixer que també a casa nostra hi ha 
cristians, i més concretament catòlics, que ja estan 
d’acord amb la sentència i que fins i tot potser 
l’haurien desitjada més restrictiva encara. Cal 
respectar-los i entre tots hem d’aprendre que la fe 
cristiana es pot viure amb intensitat tot i tenir 
concepcions diferents de com s’hauria d’organitzar 
la ciutat temporal. Aquesta visió diferent d’un cert 
nombre, però no treu res de la força que té 
l’acceptació en referèndum que es va fer de 
l’Estatut com a expressió de la voluntat democràtica 
d’assolir unes cotes altes d’autogovern. Com 
tampoc no exclou altres possibilitats de fer realitat 
els drets nacionals, que són contemplades també pel Magisteri eclesial.  
 

Quina creu que ha de ser l’aportació de l’Església catalana en aquest moment de la 
història del nostre país? 
El d’acompanyar el poble de Catalunya en aquests moments difícils tant a nivell ètic, com 
econòmic, social i polític. A més, ha de contribuir, en tant que sigui possible, a fer entendre 
serenament als altres cristians de fora del nostre País el perquè de les aspiracions del poble 
català. I, també, ajudar a resoldre els problemes que planteja la sentència en diversos àmbits 
d’una manera ferma però respectuosa i dialogant, amb tots els mitjans que la democràcia 
posa a l’abast. L’Església no pot restar al marge del que viu Catalunya, i ha de posar en 
pràctica la seva la doctrina social, que deriva sempre de l’amor fratern. 
 

Nou sant i nombrosos beats, entre els quals 26 màrt irs espanyols 
 

CIUTAT DEL VATICÀ, dijous 1 de juliol de 2010 (ZENIT.org).-  Benet XVI ha aprovat aquest 
dijous la publicació de decrets que reconeixen un miracle atribuït al beat Luigi Guanella, que 
serà proclamat sant, així com el martiri de 26 futurs beats, assassinats durant la persecució 
religiosa a Espanya, el 1936. Així mateix, el Sant Pare ha aprovat el reconeixement de les 
virtuts heroiques d’una religiosa argentina. A continuació publiquem la llista dels decrets. 
 

Decrets de reconeixement d’un miracle atribuït a la intercessió del beat Luigi Guanella, italià, 
(1842-1915), sacerdot, fundador de la Congregació dels Servents de la Caritat i de l’Institut de 
les Filles de Santa Maria de la Providència.  
A més, el Papa ha reconegut un miracle atribuït a uns altres quatre italians, que aviat seran 
beatificats. Es tracta de: 
--Venerable Giustino Maria Russolillo, italià, (1891-1955), sacerdot, rector de Pianura i 
fundador de la Societat de les Divines Vocacions. 
--Venerable Serventa de Déu Maria Serafina del Sagrat Cor de Jesús (al seglo: Clotilde 
Micheli), italiana, (1849-1911), fundadora de l’Institut de les Germanes dels Àngels. 
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--Venerable Serventa de Déu Alfonsa Clerici, italiana, (1860-1930), religiosa professa de la 
Congregació de les Germanes de la Preciosíssima Sang de Monza. 
--Venerable Serventa de Déu Cecilia Eusepi, italiana, (1910-1928), del Tercer Orde Secular 
dels Servents de Maria. 
 

A més, el Papa ha aprovat decrets que reconeixen el martiri de persones assassinades a 
Romania, Espanya, Alemanya i França. Els que són reconeguts màrtirs, segons el procediment 
canònic, poden ser beatificats sense necessitat de comprovar un miracle atribuït a la seva 
intercessió. 
Per tant, aviat seran beatificats: 
--Servent de Déu Janos Scheffler, 
hongarès, (1887-1952), bisbe de Satu 
Mare (Romania). 
--Servents de Déu José María Ruiz Cano, 
Jesús Aníbal Gómez Gómez, Tomás 
Cordero Cordero i 13 companys de la 
Congregació dels Missioners Fills del Cor 
Immaculat de la Benaurada Verge Maria; 
assassinats per odi a la fe durant la 
persecució religiosa a Espanya el 1936. 
--Servents de Déu Carmelo María 
Moyano Linares i 9 companys de l’Orde 
Carmelita; assassinats per odio a la fe durant la persecució religiosa a Espanya el 1936. 
--Servents de Déu Johannes Prassek i 2 companys, sacerdots diocesans, assassinats per odi 
a la fe a Hamburg (Alemanya), el 10 de novembre de 1943. 
-Serventa de Déu Marguerite Rutan, francesa, religiosa professa de la Congregació de les 
Germanes Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül, nascuda el 1736 i assassinada el 1794. 
 

Per últim el Papa va reconèixer a través de l’aprovació dels decrets les virtuts heroiques d’aquests 
cristians, que d’aquesta manera fan un pas decisiu en el procés de la seva beatificació.  
--Servent de Déu Basilio Martinelli, italià, (1872-1962), sacerdot profés de la Congregació de 
les Escoles de la Caritat (Institut Cavanis). 
--Serventa de Déu María Antonia de San José (al segle: María Antonia de Paz i Figueroa), 
argentina, (1730-1799), fundadora del Beateri dels Exercicis de Buenos Aires (Argentina). 
--Serventa de Déu María (al segle: Casimira Kaupas), lituana, (1880-1940), fundadora de la 
Congregació de les Germanes de Sant Casimir. 
--Serventa de Déu María Luisa (al segle: Gertrude Prosperi), italiana, (1799-1847), abadessa 
del Monestir de l’Orde de Sant Benet de Trevi. 
--Serventa de Déu María Teresa (al segle: María del Carmen Albarracín), espanyola, (1927-
1946), religiosa professa de les Germanes de Maria Immaculada Missioneres Claretianes. 
--Serventa de Déu María Plautilla (al segle: Lucia Cavallo), italiana, (1913-1947), religiosa 
professa de les Germanetes Missioneres de la Caritat. 
 

SDB: Els 57 novicis salesians de tot Europa s’apleg uen a Torí 
 

Entre ells, els membres de la comunitat salesiana M are de Déu de les Neus, de Granada, 
on hi ha Sergi Moreno 

[Ramon Ariza, Granada] Deia el francès Blaise Pascal que "l'esperit i el sentiment es formen en la 
conversa". Conversar llargament amb novicis i formadors de tot Europa és el que han fet els 
membres de la comunitat del noviciat "Mare de Déu de les Neus" de Granada, a la trobada europea 
de novicis salesians del 21 al 26 de maig. Havia estat proposat pel Rector Major i el seu Consell 
General, i en ell es van reunir 57 novicis de 12 diferents nacionalitats, a més de 16 formadors.  
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El 21 de maig al matí, els novicis, amb l’assistent i el pare mestre, partien amb cotxe cap a 
Madrid per agafar a primera hora de la tarda un avió que els portaria fins a Bergamo, població 
propera a Milà. Des d'allà, cap a Monte Oliveto, a la localitat de Pinerolo, enclavament en el 
qual es troba un dels dos noviciats d’Itàlia.  

El dia següent va començar amb la celebració al Duomo de Torí de l'eucaristia que donava el 
tret de sortida a la trobada dels bisbes salesians de tot el món, presidida davant la Sancta 
Sindone, pel Rector Major, don Pascual Chávez. De tornada al noviciat de Pinerolo, va tenir 
lloc la presentació de cada un dels noviciats (un situat a Eslovàquia, tres a Polònia i dos a 
Itàlia, a més del noviciat espanyol), i posteriorment es va proposar una trobada formativa que 
versava sobre la figura de Don Rúa. En aquesta trobada es va tractar de la importància de la 
seva vida com a exemple per als formands, de la situació de l'itinerari de cadascú al noviciat, 
amb les seves dificultats però també els seus aspectes positius. A més es va encarar com 
cada novici estava vivint el Projecte Europa.  

L’endemà, diumenge 23, celebració de la 
Pentecosta, a Valdocco, els novicis van recórrer 
els llocs salesians, i van participar de l'eucaristia 
a l'església de Sant Francesc de Sales, 
presidida pel conseller general per a la 
Formació, el P. Francesco Cereda. A la tarda es 
va començar a viure l'ambient propi de la gran 
festa de Maria Auxiliadora, amb les vespres i la 
gran vigília, a més de la successió de misses 
que van tenir lloc al llarg de tota la nit, amb gran 
participació per part dels torinesos.  

El dia 24, després de tenir el matí lliure per poder visitar la ciutat de Torí, es va celebrar la 
gran eucaristia de la festa presidida pel Rector Major al costat de tots els bisbes i cardenals 
salesians participants en la trobada. Els novicis van tenir també l'oportunitat de tenir una breu 
trobada amb el P. Pascual Chávez, en el qual el Rector Major ens va dirigir unes paraules 
destinades a destacar la importància que té per a nosaltres el fet que aquest noviciat 
coincideixi amb les celebracions al voltant de la figura de Don Rúa, com a model per a tot 
aquell que se senti cridat a viure la vocació salesiana de forma coherent i tal com ens demana 
avui Don Bosco. A continuació, la multitudinària processó pels carrers de Torí, abarrotada de 
gent provinent de tots els racons del món.  

L'endemà va tenir lloc l'últim moment programat per a la trobada de novicis, amb l'eucaristia 
presidida per l'arquebisbe de Tegucigalpa, monsenyor Óscar Rodríguez Maradiaga, amb la 
resta de bisbes i cardenals salesians, que va clausurar també la seva trobada. Més tard, els 
novicis espanyols van tenir l'oportunitat de perllongar l'estada a la zona per poder visitar al 
llarg del dia el Colle Don Bosco i la seva recent nomenada basílica menor, així com les 
poblacions del voltant on Don Bosco va néixer i desenvolupar gran part del seu apostolat.  

El dia 26, tornada, carregats de bones experiències, contents per haver participat de la 
trobada amb tots els novicis i haver confrontat les comunes opcions de vida, i de poder haver 
viscut aquests dies tan importants per a la Família salesiana a la Casa Mare al costat de la 
resta de novicis d'Europa i els bisbes i cardenals salesians. "Agraïts per l'acurada atenció 
rebuda per part dels formadors i els novicis de Pinerolo, sentim aquests dies com una 
oportunitat única a les nostres vides que serveix de motor no només per al que queda de 
noviciat, sinó també de cara al futur", comenten. 
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Propera Trobada Internacional de la Pau a Barcelona  
 

 

Carta de † Lluís Martínez Sistach  
 
Als preveres, diaques, religiosos, religioses , laics i laiques, membres del Consell 
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxi prestals, escoles cristianes, mestres i 
professors de religió, dirigents de moviments, asso ciacions i altres entitats diocesanes  

Benvolguts i benvolgudes, 

Em plau enviar-vos amb aquesta carta el tríptic editat per l’Arquebisbat de Barcelona i la 
Comunitat de Sant’Egidio en el que s’ofereix la informació substancial sobre la propera 
Trobada Internacional per la Pau, que se celebrarà, ajudant Déu, a la nostra ciutat els dies 3, 
4 i 5 d’octubre de 2010, amb aquest lema: “Família de Déu, família dels pobles”. 

Recollint el testimoni de la històrica Jornada de Pregària d’Assís convocada per Joan Pau II el 
27 d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut cada any des de 1987 les 
Jornades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han portat a terme en diferents ciutats 
europees i mediterrànies. 

Durant aquests anys hi ha hagut una creixent acceptació del que ja s’ha anomenat com 
l’esperit d’Assís, que pren com a referència inspiradora l’esperit de pau, de germanor i d’amor 
que inspirà la vida de Sant Francesc, la festa del qual celebrarem el 4 d’octubre, durant els 
dies de la propera Trobada de Barcelona. 

La nostra ciutat ja va acollir l’any 2001 aquesta Trobada. En el curs de la Trobada de Cracòvia 
de primers de setembre de l’any passat, a petició del Dr. Andrea Riccardi, vaig tenir el goig 
d’anunciar que la Trobada de l’any 2010, que és la del 25è aniversari d’aquesta iniciativa, se 
celebraria a Barcelona i vaig aprofitar l’oportunitat per fer una primera invitació als 
representants de les Esglésies cristianes  i de les grans religions mundials. La comunicació i la 
invitació foren molt ben acollides. 

Una munió d’immigrants viu a la nostra arxidiòcesi. Són de diferents ètnies i religions. 
Considero que aquesta Trobada Internacional que aplegarà molts líders de les grans religions 
del món, pot interessar molt als nostres germans que podran veure a Barcelona els seus caps 
religiosos. Penso que la Trobada ens pot ajudar a l’acolliment del immigrants que estan amb 
nosaltres. 

Ja des d’ara, doncs, us invito a participar-hi. Per organitzar o disposar de les eines preparades 
per a participar a la Trobada de Sant’Egidio, us podeu posar en contacte amb aquesta 
Comunitat a la parròquia dels Sants Just i Pastor. Dels materials preparats per a la preparació 
de la Visita del Sant Pare en rebreu informació properament 

Aprofito aquesta oportunitat per desitjar-vos un bon estiu i saludar-vos amb tot afecte en Crist, 

† Lluís Martínez Sistach  
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

La Comunitat de Sant'Egidio i l’Arquebisbat de Barcelona acolliran  la propera Trobada 
Internacional de la Pau, que sota el lema "Família de Déu, família dels pobles" reunirà a 
representants de diverses religions i confessions a Barcelona els propers dies 3 al 5 d’octubre. 
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Per recollir el testimoni de la històrica trobada d’Assís que Joan Pau II va convocar el 27 
d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant'Egidio ha promogut en els darrers 25 anys –cada any 
des del 1987– les Trobades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han celebrat en 
diverses ciutats europees i mediterrànies. Cada edició reuneix líders religiosos i polítics, del 
món de la cultura i de la política del més alt nivell, a qui es demana la seva aportació en una 
gran sessió plenària i en diferents taules rodones temàtiques. 

El cor de la Trobada és la cerimònia final, que se celebra a l’aire lliure, i en què cada any es 
proclama una crida de pau que posteriorment signen els representants religiosos i que es 
distribueix en més de 70 països del món. 

En les trobades sempre hi ha 
moments preciosos de debat i 
de diàleg religiós i cultural. En 
diverses ocasions s’han 
convertit en autèntics 
“laboratoris” de pau. La seva raó 
de ser es basa en la consciència 
que les religions desenvolupen 
un paper determinant a les 
nostres societats, ja que amb la 
valentia del diàleg i la 
convivència les religions poden 

fer front als reptes del món contemporani. A través d’una connexió en directe amb l’última 
Trobada, celebrada a Cracòvia el 2009, el Papa Benet XVI va dir: “Un gran nombre de 
personalitats i representants de diverses religions, convidades per la Comunitat de 
Sant’Egidio, s’han reunit per reflexionar i pregar per la pau (…) És especialment important el 
paper que les religions poden i han de fer per promoure el perdó i la reconciliació contra la 
violència, el racisme, el totalitarisme i l’extremisme que desfiguren la imatge del Creador de 
l’home, esborrant l’horitzó de Déu i, en conseqüència, porten al menyspreu de l’home mateix”. 

Continuant aquest camí, en l’Esperit d’Assís, la Comunitat de Sant’Egidio, en col·laboració 
amb l’Arquebisbat de Barcelona està organitzant la propera Trobada Internacional per la Pau 
“Família de Déu, família dels pobles”. Barcelona, a la riba del mar Mediterrani, ha estat durant 
molt de temps un lloc de trobada de fes i cultures, un lloc on sempre han conviscut comunitats 
cristianes, musulmanes i jueves, un lloc de diàleg i intercanvi cultural. Enguany assistiran a 
Barcelona unes 500 personalitats, líders de les grans religions mundials, persones del món de 
la cultura i de la política, així com alguns caps d’estat. 

La trobada també comptarà amb la participació de milers de persones d’Espanya i de tot 
Europa, entre elles, molts joves. La primera dècada del segle XXI ha marcat, a partir del 
drama de les Torres Bessones, anys de guerra i de violència com mai abans. Que la trobada 
de Barcelona –que obre la nova dècada– pugui marcar un canvi en la història del món, fet de 
valentia i de renovat compromís per la pau. Que a Barcelona s’obri un nou camí de diàleg, 
l’únic camí assenyat per al futur de la humanitat. 

 

P. Ramon Ribera-Mariné: natura, espiritualitat i fe  
 

Del 6 al 8 d’agost, la Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès) tanca el curs 2009-2010 del 
cicle Natura i Espiritualitat, que comença a la tardor i acaba a l’estiu —seguint el calendari 
agrícola. Durant dos dies treballaran l’estiu, “un temps en què tot convida a l’extraversió, 
temps de collita i d’acció de gràcies, temps de festa i d’alegria; temps també d’aplegar 
provisions per al futur”, afirma el P. Ramon Ribera-Mariné, director de la Casa 
d’Espiritualitat del Miracle i organitzador del cic le. Entre les activitats programades: una 
caminada, una ponència sobre l’estiu i els seus símbols, moments de pregària i un cinefòrum.  
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Les places són limitades (973 480 002 / casespi@santuarielmiracle.com). 
 

Què representa aquesta experiència? 
Ens afermem en el que fou la nostra intuïció primera, i que ja veien els 
antics, entre ells els pares de l’Església: la percepció de la Natura com a 
mestra de vida. Al batec de cada una de les estacions, que és com 
estructurem el taller, es realitza com treball d’interiorització, de manera que 
les persones canvien, maduren, podríem dir, molt més del que pensàvem. 
Tanmateix és obvi, ja que amb elles un entra en equilibri amb allò de més 

profund que té de si, en tant que un mateix és també Natura.  
 
Es compleixen les expectatives dels que viuen el ta ller?  
Per a molts, amb escreix, ja que representa d’alguna manera un canvi d’orientació en la 
percepció vital. Aquest va ser un dels temes de l’aplec general que vam fer la passada 
Pentecosta. Constatàvem tots, cadascú segons el seu tarannà, com emmirallar-se amb la 
Natura, viure en comunió amb ella, que és el que de diverses maneres facilita el taller de 
Natura i Espiritualitat, ajuda al creixement profund, a ser més un mateix, a unificar-se, malgrat 
les aparents contradiccions.  
 
Natura, espiritualitat i fe. Quina relació s’establ eix?  
Tot i que la proposta no és directament confessional, i que l’única condició que es demana als 
participants és l’obertura d’esperit, molts descobreixen la Natura com una mediación 
privilegiada de Déu, un lloc de veritable teofania, en el qual, malgrat les alternances de goig i 
de dolor —perquè la Natura és això—, d’expansió i de replegament, regna una profunda 
harmonia. I amb ella, la lloança al Creador de tot.  
 
Òscar Bardají i Martín, Full dominical 27 juny 2010 
 

Gna. Maria Trullols: mestra vocacionada 

La Gna. Maria Trullols fa 46 anys que és Carmelita de la Caritat-Vedruna  
i ha dedicat els seus anys d’activitat laboral a l’educació com a mestra i 
psicopedagoga. Ara en fa 25 que està destinada a la comunitat de l’escola 
Vedruna a Manresa. La Gna. Maria sempre s’ha considerat una mestra 
vocacionada, que ha emprat “en tot moment la pedagogia que recomanava 
santa Joaquima”. També en el camp sanitari, en què “es vol viure un estil de 
vida que és una autèntica aposta per la humanització”, es demostra que “el 
carisma Vedruna té plena vigència, té vida”, afirma. 
 
Què aporta d’específic l’educació en les vostres es coles?  
El nostre estil educatiu està marcat per uns trets d’identitat. La nostra pedagogia és 
personalitzadora: es fonamenta en l’amor, creu en la persona, motiva a partir d’allò positiu que 
hi ha en cadascú i fa que cada persona sigui protagonista del seu propi creixement. La nostra 
pedagogia és també crítica i realista, creativa i alliberadora, pràctica i activa, i trascendente. 
 
Quines dificultats us trobeu per transmetre la fe?  
La primera és que la fe és una vivència i per tant trepitgem un terreny personal, subjectiu i que 
necessita que emissor i receptor facin l’esforç de sintonitzar la mateixa emissora per entendre 
el missatge. La segona és que s’ha caigut en la falsa creença que la fe no és necessària per 
viure, però augmenten les consultes al tarot, a la màgia o a la superstició. I la tercera és que 
no sempre som capaços de transmetre allò que vivim o que voldríem viure. 
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Com veu els joves d’avui pel que fa a la fe? 
En recerca pel sentit de les seves vides, en recerca d’allò que els fonamenta i els sosté, 
sobretot quan les coses no van bé. Potser és una recerca de seguretats. Amb por al 
compromís, sobretot a un compromís a llarg termini, fins i tot si és de voluntariat. Amb 
necessitat del grup, perquè la fe és molt difícil viure-la sol. Els joves necessiten trobar-se, 
parlar, conviure en grup de fe, per entendre dues coses: que no estan sols i que el projecte en 
què creuen és possible, perquè el mateix grup els ajuda. 
 
Òscar Bardají i Martín, Full dominical, 4 juliol 2010 
 

Vilobí d’Onyar: “Experiència contemplativa francisc ana 2010” 
 

Convoca  Fraternitat Santa Clara de VILOBÍ D’ONYAR 
Destinataris  Per qui cerqui i desitgi apropar-se a Déu a l’estil de Clara i 

Francesc d’Assís 
Si ho vols: comparteix aquest TEMPS amb nosaltres! 

Data 19 a 23 de juliol 
Lloc Vilobí d’Onyar 
Temes La nostra pregària 

La Paraula de Déu 
El silenci: Déu..., nosaltres..., sobretot TU 
Contemplar la mà de Déu en la natura 

Preu Places limitades 
Preu 80 € 
No deixis de venir per qüestions econòmiques 

Informació Informació: Gna Clara 
A/e: info@clarisas.cat  -  Tel. 972 474 276 

 

Romiatge de l’Orde Franciscà Seglar a Montserrat 
 

Prop de 150 germans s’apleguen al voltant de la Mar e de Déu 
 
M. Remei Garcia, o.f.s. 
Montserrat – Catalunya 
Cristiana, 8 juliol 2010 
 

El 20 de juny passat es 
van aplegar a Montserrat 
les diferents fraternitats de 
l’Orde Franciscà Seglar de 
Catalunya. L’acollida va 
tenir lloc al mateix 
monestir, on el P. Ignasi 
Fossas, monjo de 
Montserrat, els va adreçar 
unes càlides paraules de 
benvinguda. Va comparar 
la vocació franciscana 
amb el camí de Santiago, 
com “un pelegrinatge llarg i, a vegades, difícil”, però “si se sap el camí cert, la ruta adequada i 
l’objectiu segur que es pretén, caminant amb il·lusió d’arribar-hi i d’aconseguir el que 
desitgem, ho compensa tot, i el camí se’ns fa més fácil”. 
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A continuació la Ministra de l’OFS de Catalunya, Maria Cambray, va reprendre el fil de les 
paraules del P. Fossas per centrar la jornada: “Estem aplegats als peus de Santa Maria, la 
nostra estimada Moreneta, per donar-li gràcies per tantes coses, però potser la més gran, per 
la nostra vocació franciscana, perquè la nostra vocació franciscana és joiosa, fresca, plena i 
profunda. En el nostre pare Sant Francesc en tenim un gran exemple, ja que la joia i l’alegria 
formen part de la manera de viure franciscana. Una alegria franciscana que procedéis del 
despreniment de totes les coses, i un lliurar-se totalment a Déu.” 
 

Després d’aquestes dues importants acollides el grup es va dirigir a la plaça de Santa Maria 
per fer una reflexió sobre la icona del Crist de Sant Damià. Va ser molt original, ja que la 
icona es va anar completant a mesura que els participants hi anaven posant peces sobre els 
personatges que hi apareixen. Cada fraternitat oferia una explicació del significat de cadascun 
dels seus personatges a mesura que anaven apareixent les peces fins a completar totalment 
la icona del Crist de Sant Damià. Pel que fa a la imatge central, el rostre del Crist, es van dir 
paraules plenes d’unció: “Té un rostre asserenat, assossegat. Té els ulls 
grans, la boca petita, quasi invisibles les orelles. Per què? Perquè en la contemplación del 
Pare, en el món de la Glòria, ja no fa falta la paraula, ni cal escoltar. N’hi ha prou de veure, 
mirar i estimar. Com Crist contemplant el Pare. Té els ulls molt oberts. Mira a través de tots 
els homes. La seva mirada envolta els qui són a prop, els qui el contemplen, però està, a la 
vegada, atenta a tots.” 
 

Després d’aquesta reflexió, el grup es va desplaçar fins a la basílica per seguir l’Eucaristia 
concelebrada per sis sacerdots: fra Miquel Campillo que la presidia, i fra Josep Gendrau, fra 
Miquel Colom, Francesc Linares, fra Magí Setó i fra Josep Manuel Vallejo, tots ells membres 
de les fraternitats. En l’homilia fra Miquel Campillo va remarcar sobretot el significat d’estar 
revestits de Crist com diu sant Pau. Això, va dir, incideix en totes les nostres actituds davant 
de la vida. ”Que l’únic Senyor el sentim dins nostre —va afirmar—, aquesta és la veritat que 
hem de creure i de viure i donar-ne testimoni davant del món. Si som capaços d’això, Ell ens 
il·luminarà i ens acompanyarà per donar aquest testimoni, i omplirà fins a vessar de sentit i 
d’alegria tota la nostra vida.” 
 

Després de la missa va tenir lloc el dinar de germanor en una sala gran de les cel·les de 
l’Abat Oliba, on es van aplegar gairebé 150 germans. Va ser una convivència molt bonica i 
molt franciscana, on es va posar clarament en relleu que la comunicació entre germans és 
alegre i dóna pau. Com a comiat de la trobada, els pelegrins es van reunir a la plaça de Santa 
Maria i van acabar, com no podia ser d’una altra manera, cantant El cant dels adéus, amb 
una rotllana molt gran dels 150 germans molt contents i alegres del gran dia que havien 
gaudit, fins i tot amb un bon sol. 
 

“El germà Carles ens ensenya a estimar les diferènc ies” 
 

P. Antoine Chatelard, germanet de Jesús amb una lla rga experiència a Algèria  

 

Samuel Gutiérrez,  
Catalunya Cristiana, 8 juliol 2010 

Seguint les petjades de Carles de Foucauld, el P. Antoine Chatelard ja fa molts anys que ha fet 
d’Algèria el seu país d’adopció. Vivint i pregant en una terra que l’ha enamorat profundamente ha 
esdevingut també ell un ”germà universal”. Al llarg de més de 50 anys a Algèria, el P. Chatelard 
ha tingut temps per aprofundir en la figura del germà Carles, sobre el qual ha escrit dos llibres: La 
mort de Carles de Foucauld i Carles de Foucauld: el camí cap a Tamanrasset. 

Quants anys ha passat a Algèria com a germanet de J esús? 
Ja gairebé n’he perdut el compte… Vaig arribar a Algèria l’any 1953 per fer el noviciat dins de la 
congregació dels Germanets de Jesús, fundada allà mateix l’any 1933 pel pare Voillaume. Des 
d’aleshores sempre he estat domiciliat a Algèria, he viscut sobretot a Tamanrasset i a 
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l’Assekrem, llocs emblemàtics en la vida del germà Carles de Foucauld, tot i que, per 
circumstàncies diverses i en etapes molt curtes, hi ha hagut moments que he estat fora del país. 
 

Com ha viscut l’experiència de viure la fe cristian a enmig d’una realitat majoritàriament 
musulmana? 
Per a mi ha estat una experiència molt positiva i enriquidora. A Algèria em considero a casa. 

Fidel a l’esperit de la nostra congregació, 
he treballat com qualsevol altra persona, 
vuit hores cada dia, en un forn de pa, a la 
indústria hidràulica… També he viscut 
molts anys l’Assekrem, un lloc on Carles 
de Foucauld va viure cinc mesos i on hem 
viscut gairebé com a ermitans, atenent una 
petita estació d’observació meteorològica. 
Inicialment, no em vaig interessar gaire per 
la figura de Carles de Foucauld, però el fet 
de viure on ell va viure i de pregar en els 
llocs on ell va pregar em va començar a 
despertar l’interès per la seva persona. Per 
això, al llarg de tots aquests anys a Algèria 

he dedicat també moltes hores a l’estudi i aprofundiment de la seva figura, sobretot a partir del 
testimoni de gent que el va conèixer personalment. 
 

Quina vigència té avui el missatge i la vida de Car les de Foucauld? 
La seva vida, si és ben coneguda, ens pot dir moltes coses. Ofereix un missatge de fraternitat 
per a tots els homes, un missatge d’esperança per als qui viuen situacions difícils en les 
relacions humanes, tant dins de famílies com a les comunitats, als països… El germà Carles, 
en el respecte de l’altre, ens ha ensenyat a acceptar i estimar les diferències, font de 
l’enriquiment mutu. 
 

La imatge que sovint ens arriba del fet de viure la  fe cristiana en països islàmics és molt 
negativa…  
Jo només puc dir que a Algèria nosaltres no hem tingut mai problemes per viure la nostra fe 
cristiana. Els problemes sorgeixen quan es fa proselitisme o s’evangelitza, perquè dins de la 
religió musulmana no es pot canviar de credo. El que està prohibit als països musulmans és el 
proselitisme, no la presència. El germà Carles de Foucauld va viure l’evangelització com a 
anunci, en silenci, de la Bona Nova amb tota la seva vida. Ell no es referia tant a un apostolat 
concret, com al fet de viure intensament en la pròpia vida els valors evangèlics, que sovint 
trobava enmig de la gent que l’envoltava. Per això ell valorava molt la cultura, la manera de 
ser l’hospitalitat i dels altres. Tot i que inicialment el P. Foucauld va arribar a l’Àfrica amb un 
desig de donar i fins i tot de convertir, de mica en mica, vivint enmig de la gent com a germà 
universal, va aprendre a rebre. I només des de la dinàmica donar-rebre, que et situa al mateix 
nivell que l’altre, pot néixer una amistat autèntica. L’objectiu no és convertir ningú sinó 
convertir-nos cap a Déu tots junts, cadascú pel seu camí. 
 

Es parla de Carles de Foucauld com a «germà univers al»… 
L’experiència de fraternitat universal que va viure Carles de Foucauld va ser la conseqüència 
d’un llarg camí, amb moltes etapes, que el va fer evolucionar… El germà Carles va arribar a 
viure una relació molt fraterna i molt humana amb els seus veïns algerians, que van esdevenir 
els seus amics i la seva família. 
 

Carles de Foucauld era un home molt eucarístic… Com  viuen els seus deixebles 
aquesta dimensió en un país com Algèria? 
L’Eucaristia és el centre de la nostra vida, però hem après a passar d’aquesta adoració davant 
del Sant Sagrament a viure l’Eucaristia com a vida entregada als altres. Hem passat de veure 
Jesús només en el Sant Sagrament a veure’l en els altres. 
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CONFER: curs intensiu de formació missionera 
 

Como en anys anteriors la CONFER, en col·laboració amb 
altres entitats eclesials, organitza el CURS INTENSIU DE 
FORMACIÓ MISSIONERA, que arriba ja al número XX. 
Sabeu que la CONFER, un dels patrocinadors d’aquesta 
escola, està bastant implicada en la seva bona marxa. És 
una formació intensiva, bastant completa, rica en 
continguts, pensada fonamentalment per als qui sortiran 
per primera vegada a un país de missió. La formació, 
assegurada per un bon grup de professors, ben preparats 
en les seves matèries respectives, ofereix una visió àmplia 
i profunda dividida en cinc blocs. 
És també interessant i enriquidora la convivència de tres 

mesos entre religioses, religiosos, sacerdots diocesans i laics que participen en els cursos. Els 
qui al llarg d’aquests anys hi han participat han quedat molt contents. 
Més informació: www.escuelaformacionmisionera.org  
 

Un cop d’ull als arxius de l’URC: “El que és nou de mana novetat” 
 

Canvis de mentalitat 
Reconeixem que els canvis de mentalitat són els que més costen. 
És necessari que les institucions actuals concedeixin espais per 
experimentar i admetre la possibilitat d’equivocar-se. Des 
d’aquesta perspectiva es comenta que cal protegir les noves 
comunitats o les comunitats amb plantejaments de ”novetat”, 
donar-los temps i confiança, i evitar que siguin arrasades per 
estructures i actituds vigents en l’organització. Cal posar els mitjans que ho afavoreixin: 
formació per aconseguir persones fermes, exigents, equilibrades, amb capacitat de donar 
resposta a les noves necessitats. 

 

Racó de lectura 
 

Pregàries franciscanes  
M. Victoria Triviño, Orar con… san Francisco de Asís. Editorial 
Desclée de Brouwer, 
Col·lecció Hablar con Jesús, 2010, 158 pàg. 
 
María Victoria Triviño, religiosa clarissa, és l’autora de les 31 
pregàries breus 
d’aquest llibre, agrupades en sis capítols i un epíleg. Coneixedora 
de les fonts franciscanes en l’experiència de vida i per l’estudi, 
afirma en la introducció que intenta ser Fidel a l’esperit de sant 
Francesc d’Assís ”quan obre les seves paraules en ventall, no tant 
comentant sinó suggerint”. Triviño interpreta les paraules del 
poverello d’Assís amb bellesa i profunditat. 
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Models excepcionals  
 

Ángel Sanz Arribas, Nube de testigos. 
Editorial PPC, 2010, 224 pàg. 
 
El claretià Ángel Sanz Arribas empra el gènere epistolar per rendir 
homenatge a una sèrie de persones senzilles i generoses (Edith 
Stein, Gandhi, C. S. Lewis, Teresa de Calcuta, Roger Schutz…). 
Ells, amb la seva forma de pensar, de sentir, d’actuar i d’estimar, 
ens permeten treure el cap a l’altre cantó de la vida.  
Al pròleg, el bisbe Pere Casaldàliga comenta que en la societat 
actual ”exigim tocar imatges vives, profetes vivents, testimonis al 
capdavall”. 
 
 

 

Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 
 
 
 

Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 

 
 

 
 
 

Setembre 2010 
6 Dl URC. Matí: Comissió Permanent Ampliada. Tarda: Comissió Permanent 
11 Ds Festa – Dia Nacional de Catalunya 
20 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial  
21 Dm Xarxes solidàries – Reunió a la seu de l’URC, a les 18.00 h. 

 
Octubre 2010  

3 Dg Trobada de la Pau – Comunità de Sant’Egidio – Barcelona 
4 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
  URC-CEVRE: inici del primer trimestre de la formació inicial 
7 Dj Comissió Permanent. Matí: 10 h 
12 Dm Festa 
15 Dv Estació d’enllaç 
16 Ds Acte central dels 30 anys - Vic 
18  Dl URC-CEVRE: Inauguració oficial del curs de formació inicial 
21 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 1 – El Sant Dubte d’Ivorra 
23 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
27 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Novembre 2010 

  Mes del cinema espiritual 
1 Dl Tots Sants 
2 Dm URC: Comissió Permanent 
4 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
7 Dg Consagració de la Sagrada Família pel papa Benet XVI a Barcelona 
10 Dc URC: LXIII Assemblea de l’URC 
13 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
16 Dm CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
17 Dc CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
18 Dj CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
19 Dv Estació d’enllaç 
27  Ds Reunió de religioses/os en barris 
28 Dg Inici de l’any litúrgic: 1 diumenge d’Advent 
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Desembre 2010 
4 Ds IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
5 Dg IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
6 Dl IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
7 Dm IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
8 Dc Festa de La Immaculada Concepció 
12  Dg Llum de la Pau de Betlem 
14 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dv Estació d’enllaç 
18 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració del Nadal 
25 Ds Festa. Nadal 
26 Dg Festa. Sant Esteve 

 
Gener 2011 

1 Ds Festiu – Cap d’Any 
6 Dj Festa. Reis 
10 Dl URC-CEVRE: Inici del segon trimestre de la formació inicial 
11 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
21 Dv Estació d’enllaç 
22 Ds Simposi dels 30 anys de l’URC 

 
Febrer 2011  

2 Dc Jornada Mundial de la Vida Consagrada – Cloenda dels 30 anys de l’URC 
8 Dm URC: Comissió Permanent – tarda 
17 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 2 – Sant Ignasi  
18 Dv Estació d’enllaç 
19 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent:  
21 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
23 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Març 2011  

1 Dm URC: Comissió Permanent 
9 Dc Inici de la Quaresma: Dimecres de Cendra 
16 Dc URC: LXIV Assemblea de l’URC 
18 Dv Estació d’enllaç 
25 Dv Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
26 Ds Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
28 Dl URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial 

 
Abril 2011 

2 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
5 Dm URC: Comissió Permanent 
8 Dv Estació d’enllaç 
9 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració quaresmal  
22 Dv Divendres Sant 
24 Dg Pasqua 
25 Dl Festa. Dilluns de Pasqua  
26 Dm Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat 
29 Dv 31è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
Maig 2011 

1 Dg Festa del Treball 
3 Dm URC: Comissió Permanent 
16 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
18 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos 
20 Dv Estació d’enllaç 

 
Juny 2011 

1 Dc Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
2 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
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7 Dm URC: Comissió Permanent 
12 Dg Pentecosta 
18 Ds URC-CEVRE: Sortida de final de curs de la formació inicial 
19 Dg Pro Orantibus 
21 Dm URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa, 21 – 30, Toni Català, sj. (en castellà) 
24 Dv Festa. Sant Joan 

 
Juliol 2011  

4 Dl URC – Exercicis Espirituals Montserrat 1 – inici – Per confirmar 
10 Dg URC – Exercicis Espirituals Montserrat 1 – final – Per confirmar 
11 Dl URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa – 11 – 20, Oriol Tuñí, sj. (en català) 
21 Dj URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa - 21 – 30, Josep Rambla, sj. (en català) 

 
Agost 2011 

8 Dl URC – Exercicis Espirituals Montserrat 2 – inici – Per confirmar 
14 Dg URC – Exercicis Espirituals 2 – final – Per confirmar 
15 Dl L’Assumpció  

 
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 

 


