
 
El dinamisme de la vida religiosa: la roda no para 

 
 
Propera beatificació 
d’Anna Maria Janer, 
fundadora de les 
Germanes de la 
Sagrada Família 
d’Urgell 
 
El Sant Pare ha 
autoritzat la 
Congregació a 
promulgar el decret de 

miracle atribuït a la intercessió de la 
Venerable Serventa de Déu, Anna Maria 
Janer Anglarill, fundadora de l’Institut de 
Germanes de la Sagrada Família 
d’Urgell. L’aprovació obre les portes a la 
propera beatificació d’aquesta fundadora 
catalana. 
 

La Gna. Mª Carmen 
García Martínez, nova 
superiora general de les 
Religioses de Sant Josep 
de Girona  
 
En aquest XX Capítol 
General ha estat elegida 
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plafó d’experiències, declaració 
final i intervencions conclusives.  

 
IV Trobada Nacional de la 
Vida Religiosa Jove, 
organitzat per la 
CONFER_jove, del 4 al 7 
de desembre  
 
Els joves religiosos, “amb 
els peus a terra” 

Barcelona, 16 de desembre de 2010                                                              ANY III. núm.    



 2

La Gna. Mª Carmen García Martínez, nova superiora general de les 
Religioses de Sant Josep de Girona 

 
Del 15 de novembre al 8 de desembre d’aquest 2010, les Religioses de Sant 
Josep de Girona han celebrat el XX Capítol General, amb el lema “Perquè 
tinguin vida” (Jn 10,10).  
El dia 15 de novembre arribaven a la Casa d’Espiritualitat Santa Elena de 
Solius (Girona) les Germanes capitulars procedents d’Espanya, Itàlia, 
Colòmbia, Veneçuela, Mèxic,  Perú, Rwanda y Camerun per iniciar tres dies de 
reflexió dirigits pel P. Aquilino Bocos, cmf. Han estat dies de preparació 
immediata per entrar de ple en els treballs capitulars amb el cor ample i esperit 
de servei a l’Institut i a l’Església. 

 

L’objectiu del Capítol ha estat potenciar la qualitat de vida evangèlica en tots els àmbits: 
espiritual, formació, vida fraterna i apostòlica; en la pastoral juvenil-vocacional i la vivència del 
carisma amb els laics. 
 

En aquest XX Capítol General ha estat elegida superiora general  la  Gna. Mª Carmen García 
Martínez, “riojana” de naixement i ciutadana del món. Ha viscut 18 anys a Rwanda, Àfrica. Ha 
estat formadora i superiora provincial de la Província Bètica, durant els últims sis anys, parts 
dels quals ha estat membre de la Comissió Permanent de l’URC, fins al passat mes de 
novembre. 
 

Les Religioses de Sant Josep de Girona volen ser testimonis de l’amor de Déu alleujant el 
dolor i sembrant la pau com ho va fer la seva Mare Fundadora, Maria Gay Tibau. 
 

Propera beatificació d’Anna Maria Janer, fundadora de les Germanes de la 
Sagrada Família d’Urgell 

 
"Estudieu i mediteu la vida de Jesucrist, tota ella ens és una lliçó" (Venerable Serventa 
de Déu, Anna Maria Janer). 
 
Aprovat el decret del miracle 
 
Avui, 10 de desembre de 2010, el Sant Pare Benet XVI ha rebut en audiència privada el Sr. 
Cardenal Angelo Amato, SDB, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. 
Durant l’audiència, el Sant Pare ha autoritzat la Congregació a promulgar el decret de miracle 
atribuït a la intercessió de la Venerable Serventa de Déu, Anna Maria Janer Anglarill, 
fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. L’aprovació obre les 
portes a la propera beatificació d’aquesta fundadora catalana. 
 
Adjuntem la Nota de premsa de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, una 
biografia, una fotografia i unes notes sobre el carisma i la missió de l’Institut fundat per la 
Venerable Mare Anna Maria Janer. 
 
Serà la primera fundadora catalana beatificada en territori de la diòcesi d’Urgell 
El Papa Benet XVI ha aprovat aquest matí el decret de miracle per a la beatificació de la 
Venerable Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill, fundadora de l’Institut de 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.  
L’aprovació obre les portes a la propera beatificació d’aquesta fundadora catalana. 
Els fets del miracle aprovat es remunten a l’any 1951. La Sra. Ana Padrós Sellés va ingressar 
a l’Asil Municipal del Parc de Barcelona el 1949 perquè patia una poliartrosi degenerativa 
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inflamatòria que l’impedia moure’s amb normalitat, fins al punt d’haver d’anar amb cadira de 
rodes. Els metges havien diagnosticat que la malaltia era irreversible i incurable. 
El “Parque”, així era coneguda aquesta institució, estava regentat per una comunitat de 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Una germana d’aquesta comunitat va aconsellar a 
la Sra. Padrós que demanés la intercessió d’Anna Maria Janer Anglarill per aconseguir la seva 
curació. El 5 de juny de 1951 començava la pregària d’intercessió a la capella i al cinquè dia 
va sentir una força que la impulsava a agenollar-se i a posar-se dreta. Va sortir de la capella 
cridant: la mare fundadora m’ha curat. Era el 9 de juny de 1951. 
Els exàmens mèdics posteriors van constatar la recuperació funcional total de la Sra. Anna 
Padrós. Va passar la resta dels seus dies ajudant a la infermeria i el menjador del “Parque”. 
Va morir el 1964 d’un infart. 
Anna Maria Janer Anglarill va néixer el 18 de desembre de 1800 a Cervera (bisbat de 
Solsona) i va morir l’11 de gener de 1885 a Talarn (bisbat d’Urgell). El 1859 va fundar l’Institut 
de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell a la Seu d’Urgell (bisbat d’Urgell). Les seves 
restes mortals descansen a la capella de la Residència Sagrada Família de la Seu d’Urgell 
des de 1961.  
El seu procés de beatificació va començar el novembre de 1951. Fa poc més d’un any, el 3 de 
juliol de 2009, el Papa Benet XVI aprovava el decret de virtuts heroiques. Ara, amb 
l’autorització de la promulgació del decret de miracle, el Sant Pare Benet XVI obre les portes a 
la propera beatificació d’aquesta fundadora catalana.  
 
 PERSONA DE CONTACTE: 
 Gna. M. Pilar Adín Carreras, postuladora i periodista 
 Correu: prensabeatificacion@gmail.com 
 Telèfons: 93 787 15 88 - 93 787 01 16 - 645325379 
  
Delegació de Mitjans de Comunicació d’Urgell - www.bisbaturgell.org  
 
ANNA MARIA JANER ANGLARILL, fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell 
 

Una dona d’avantguarda en un segle molt convuls 
 
Va néixer el 18 de desembre de 1800 a Cervera (la 
Segarra – Lleida – Diòcesi de Solsona), en una família de 
profundes conviccions cristianes. Va ser la tercera de 
quatre germans. A causa de la Guerra del Francès i de 
les seves conseqüències —fams, epidèmies, dolor— es 
va familiaritzar des de petita amb el sofriment humà.  
 

Als divuit anys, va entrar a formar part de la Germandat 
de Caritat de l’Hospital de Castelltort de Cervera. Les 
germanes tenien cura dels malalts i pobres de l’hospital i 
feien classes i catecisme al Real Colegio de Educandas 
de la mateixa ciutat. Després de professar, va rebre els 
encàrrecs de mestra de novícies i de superiora.  
 

El 1833 va esclatar la primera guerra carlina i l’hospital 
de Castelltort es va convertir en hospital militar. El 1836, 
la junta de l’hospital va expulsar les germanes. Durant un 
curs va exercir de mestra al Real Colegio de Educandas. 
Després de la batalla de Gra, va marxar cap a Solsona 
per posar-se a disposició de la diòcesi. La seva arribada 
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va coincidir amb la visita de Carles de Borbó, que li va demanar que coordinés els hospitals de 
la zona carlina. Després de consultar-ho amb les seves germanes, va accedir a aquesta 
petició. Es va fer càrrec dels hospitals de campanya de Solsona, Berga, la Vall d’Ora i la 
Boixadera. Va ser reconeguda pels combatents dels dos bàndols com la “Mare”. Acabada la 
primera guerra carlina, ella i tres germanes van ser fetes presoneres i van haver d’exiliar-se a 
l’Hospital de San Josep de la Grave de Toulouse. 
 

El 1844 va retornar a l’hospital de Cervera. Cinc anys després va passar com a directora a la 
Casa de Caritat o de Misericòrdia de la mateixa ciutat. Acollia nens orfes, joves discapacitats i 
ancians. També es feien classes per a nens i nenes externs.  
 

El 1859 va acceptar la petició del bisbe d’Urgell, Josep Caixal Estradé, i va establir una 
germandat de caritat a l’hospital de pobres malalts de la Seu d’Urgell. El 29 de juny de 1859 
va fundar l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, dedicat a l’educació cristiana 
de nens i joves i a l’assistència de malalts i ancians. El 1860 el bisbe d’Urgell va aprovar les 
Regles i Constitucions de l’Institut. La Casa de Caritat de Cervera es va unir al nou Institut.  
 

 El 1863 va fundar personalment el col·legi de Cervera i l’hospital de Tremp. Més endavant, 
entre altres, el col·legi d’Oliana (1864), l’asil de Sant Andreu de Palomar (1866) i els col·legis 
de Llívia (1868) i de les Avellanes (1872). Les germanes obtenien per concurs la plaça oficial 
de mestra. Durant la seva vida van tenir 
lloc vint-i-tres fundacions. 
 

Amb la revolució de 1868, nombroses 
comunitats van ser dissoltes i les 
germanes es van dispersar. Entre 1874 i 
1880 va ser relegada dintre del mateix 
Institut a causa de la nova orientació que 
va voler donar-li un director espiritual.  
 

El 1880 es va celebrar a Talarn el primer 
capítol general que la va elegir 
canònicament com a superiora general. El 
1883 va ser elegida vicària i primera 
consellera general. Va passar els darrers 
anys de la seva vida en aquest poble 
lleidatà envoltada d’alumnes, de noies que es preparaven per a ser religioses i de professes 
joves. Va demanar morir a terra com a penitent per amor a Crist. Va morir l’11 de gener de 
1885 a Talarn (Pallars Jussà – Lleida – Diòcesi d’Urgell). 
 

Un carisma engrescador 
 

Anna Maria Janer dedica tota la seva vida a atendre les persones marginades del seu temps: 
els malalts pobres i incurables, els empestats, els ferits de guerra, els infants orfes, els 
ancians sols. L’amor a Déu i al proïsme és el que mou a aquesta dona a actuar, a sortir de si 
mateixa per atendre la necessitat concreta de l’altre.  
 

Jesucrist, estimat, consolat i acaronat en cada malalt, en cada infant, en cada persona 
necessitada, és l’ideal suprem de la seva vida i la raó de la seva donació incondicional al 
germà.  
 

Aquest do rebut és el que Anna Maria Janer deixa per herència a les germanes i els laics que 
continuen avui fent present l’amor de Déu amb aquest servei quotidià i senzill d’estimar els 
nens, els joves, els malalts i els avis amb unes notes distintives: la dimensió universal de la 
caritat, la identificació amb la situació dels altres tot descobrint-hi Jesucrist, una actitud 
previsora que vetlla pel bé de tots i un amor estable, pacient, fidel i misericordiós que mai no 
es cansa de donar-se.  
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Una missió universal 
 

En l’actualitat, l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell es troba present a onze 
països: Espanya, Andorra, Itàlia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú i 
Guinea Equatorial. Es tracta d’una presència que es desenvolupa en diversos camps d’acció: 
escoles, hospitals i residències, missions, parròquies, temps lliure i altres apostolats 
compatibles amb el carisma.  
 

A Catalunya és present a escoles a Barcelona -Sant Andreu de Palomar i Avinyó–, Sabadell, 
el Masnou, Viladecans i Lleida, Matadepera amb una llar d’infants; a residències d’avis a Sant 
Andreu de Palomar, Matadepera i Cervera; i als hospitals de la Seu d’Urgell i de Valls. També 
compta amb comunitats a l’Hospitalet i Badalona. A la residència de la Seu d’Urgell 
descansen les restes de la fundadora. Al Principat d’Andorra és present al col·legi Mare Janer 
de Santa Coloma i a l’escola Sagrada Família d’Escaldes. 
 

Més enllà de les activitats concretes, la missió de les Germanes de la Sagrada Família 
d’Urgell participa de la missió evangelitzadora de l’Església. Un profund sentit eclesial i de 
comunió amb els representants de l’Església ha marcat la vida de l’Institut des dels seus inicis, 
així com el sentit d’encarnació en les realitats humanes.  
 

Simposi de l’URC – 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 
 

Profetisme de la  vida religiosa en un cristianisme de diàspora 
 

Johann Baptist Metz escriu: 
 
“La profecía no es utopía. Pero 
puede muy bien ocurrir que la 
profecía sea más desvaída y más 
ambigua y que sus gestos estén, 
por así decirlo, más desvalidos en 
una época en la que las grandes 
visiones están ausentes o ni 
siquiera se les eche en falta, en 
unos tiempos de ‘déficit de utopías’, 
o de utopías destruidas, 
desgastadas, ridiculizadas, en una 
época que evita a toda costa las 
utopías, en una palabra: en nuestra 
época. Todo esto debe tenerse en 

cuenta cuando se quiere reflexionar sobre las características de una respuesta ‘crítica y 
profética’ de las órdenes a los ‘signos de los tiempos”. 
 

DATA   22 de gener de 2011, dissabte 
 

LLOC   Barcelona 
   Col·legi La Salle Bonanova 
 

PROGRAMA   09.30 h  Lliurament del material 
 10.00 h  Presentació del Simposi 
10.15 h  Primera ponència 
 L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalunya 

en trenta anys de canvis 
 Jesús Renau, jesuïta 
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11.15 h Descans 
 11.45 h Segona ponència 

 Profetes en un cristianisme de diàspora 
 Camilo Macisse, carmelita 
13.00 h Col·loqui  
13.45 h Dinar 
16.00 h Tercera ponència 
 Una relectura profètica i agosarada: El que és nou 

demana novetat 
 Margarida Bofarull, societat del Sagrat Cor 
17.00 h Clausura 
17.30 h Fi del Simposi 

 

PREU   Inscripció al Simposi: 10 € 
   Inscripció al Simposi + dinar: 25 € 

Les reserves al dinar es realitzaran per ordre rigorós d’inscripció fins a 
un límit de 400 inscrits. Si superen aquest nombre, només podrà haver-
hi inscripció al Simposi 

 

INSCRIPCIONS UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Dos procediments d’inscripció: 
► Telefonar a la Noemí (de dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda) al 
número 93 302 43 67 
► Escriure un correu electrònic a urc.info@gmail.com, amb el nom, 
cognoms, institut religiós, adreça electrònica i telèfon, tot indicant en 
l’assumpte: Simposi 

 

PAGAMENT  Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al 
costat la lletra S 

 
Els joves religiosos, “amb els peus a terra” 

 
IV TROBADA DE VIDA RELIGIOSA JOVE  

Madrid, 4-7 de desembre de 2010 
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Amb el lema Amb els peus a terra, amb força fred a Madrid i algun contratemps a l’“espai 
aeri”, iniciem, amb una intensa pregària, la IV TROBADA NACIONAL DE VIDA RELIGIOSA 

JOVE, organitzada per la CONFER-Jove. 

Durant la trobada (4-7 de desembre), els més de 150 assistents vam ser convidats a 
participar en ponències, diàlegs, reflexions, tallers (“rutes”) i moments de pregària de la mà 
d’alguns germans i germanes consagrats que ens han acompanyat.L'objectiu és afavorir la 

trobada dels religiosos i religioses joves per compartir aquesta manera de seguir Crist, 
conrear la formació i celebrar la vocació. 

Va obrir la trobada el P. Elías Royón, sj, president de Confer, i la va tancar Mons. Sanz, ofm, 
president de la Comissió per a la Vida Consagrada de la CEE, que va estar amb nosaltres al 

llarg de tot l'encontre. 

Ha estat una trobada en la qual s'han fet reals la 
INTECONGREGACIONALITAT i la 
MULTICULTURALITAT. Hi havia religiosos i 
religioses d’Àfrica, Europa i Àsia amb 
històries, llengües i cultures diferents. Un 
mateix fi amb carismes diferents, centrats tots 
en el SEGUIMENT DE JESÚS. La reflexió 
compartida l'hem fet en grups de quinze 
persones i s'hi ha destacat la profunditat en el 
compartir des de la vida, des de la vocació i 
des del desig de continuar apostant per una 
vida religiosa jove avui i per a avui. 

Dissabte, el primer dia, després de “prendre'ns el pols” i veure l'estat de la Vida Religiosa 
en el nostre context amb un treball que va orientar Gonzalo Díez, cmf, director de la revista 
Vida Religiosa, que també va presentar una ponència sobre el sentit de caminar com a 
consagrats, vam fer un plafó amb el que havíem compartit en els grups i amb el qual vam 
"obrir la motxilla". Sempre amb elements plens de sentit i propis del camí. 

 Diumenge, en la trobada motivada des de la idea del camí de Santiago, l'Apòstol va ser 
company de camí i lema de la ponència d'aquest dia a càrrec de Mª Carmen Román. Vam 
veure Santiago com a model de vocació 
religiosa. A la tarda vam tenir una taula rodona 
en la qual ens van acompanyar persones amb 
diferent opció vocacional consagrada, des de "la 
diversitat cridada a la comunió". 

 Dilluns "ens vam posar en marxa" i, encara que 
el temps no ens va permetre fer real el camí fora 
de l'edifici a causa de les pluges torrencials, vam 
fer un petit pelegrinatge aprofundint les 
dificultats del camí com a religiosos i religioses i 
els recursos per superar-les. Ens va 
acompanyar Javier Luengo, scj, i, a la tarda, cadascú va triar una ruta per veure les crides 
en el camí: des de la justícia i la solidaritat, des de l'aspecte sociosanitari, des de la missió, 
des de la pastoral juvenil i vocacional i des de la comunicació. 
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I, finalment, dimarts vam arribar a la plaça de l'Obradoiro i vam tenir el gust de comptar amb 
la ponència de Mons. Jesús Sanz, ofm, president Episcopal per a la Vida Consagrada. En 
acabar, l'Eucaristia final de joia, que ell mateix va presidir. 

Vam estar allotjats a l'escola dels jesuïtes Mare de Déu del 
Record, on vam ser molt ben acollits. L'entorn i la 
infraestructura, molt bons: una capella magnífica, una àmplia 
Aula Magna per a les ponències, les classes per als grups i el 
menjador per refer forces. 

L'equip organitzador ha estat fantàstic. Han valgut la pena 
l'esforç, les hores de treball i l'organització, perquè no només 
ho tenien tot a punt, sinó que van solucionar tots els 

contratemps de "temps, malalties i vaga de controladors" que van impedir que vinguessin 
alguns participants i que arribessin alguns ponents. Han posat en marxa recursos per 
respondre a les "inclemències".  

Hem conviscut, hem compartit la fe i la vida, hem pregat des de l'essència del nostre centre i 
motor: Jesús, UN i ÚNIC en cada un dels carismes.  

 Finalment, vam tenir reunió per ciutats, amb la grata sorpresa que érem quinze els 
membres que veníem de Catalunya, tretze religioses i dos religiosos (Santi, coordinador de 
la JURC, abans 
de la trobada ja 
s'havia posat en 
contacte amb 
Manuel, 
responsable de 
la trobada, per 
dir-li els que s'hi 
havien inscrit). 
Vam tenir una 
estona de 
presentar-nos, 
de saber els 
noms, les 
congregacions i 
els llocs on 
vivíem: 14 a 
Barcelona i rodalies i 1 a Girona. Santi i la Vocalia de la JURC vam presentar les activitats 
previstes per a aquest curs: una tarda de pregària i convivència a Martí-Codolar i la trobada 
de cap de setmana a Montserrat. Ens vam apuntar els correus electrònics i els telèfons per 
estar localitzats. 

A la reunió per Confer regionals vam parlar sobre com continuar el camí com a religiosos i 
religioses de Confer Jove a les nostres ciutats. Tots volem que se celebri una cinquena 
trobada nacional, però no va sortir cap lloc concret, ningú es va oferir o ningú va veure la 
possibilitat de fer-ho, però amb la confiança en l'Esperit ho farem possible, treballant en 
xarxa, i d'aquí a dos anys la vida religiosa jove tornarà a trobar-se. 

Vocalia JURC (Joves de la Unió de Religiosos de Catalunya) 
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Preparant el Nadal: diverses propostes per viure el temps d'Advent 
 

Recessos on-line, pregàries, trobades, lectures... El web www.pregaria.cat posa a 
l'abast de tothom propostes diverses per als qui, aquests dies, vulguin fer una aturada 
que ajudi a preparar el Nadal. 
 
Enmig d'un ritme de vida marcat, generalment, per la immediatesa, la pressa i la impaciència, 
els dies previs a l'arribada de Nadal, el temps d'Advent, són una crida a fer una aturada per 
pensar, prendre consciència, pregar... i valorar el temps d'espera, perquè, com ens recorda el 
jesuïta Francesc Roma, "no hi ha Nadal sense Advent". 
 

És clar que no tothom disposa de les mateixes possibilitats per a fer aquesta "aturada" 
d'Advent; per això, els jesuïtes de Catalunya presenten una àmplia i variada oferta de 
propostes en diversos formats, d'entre les quals cadascú podrà seleccionar aquella o aquelles 
que li resultin més còmodes. Aquí en teniu algunes: 
 

Recés d'Advent on-line: lectures i punts de reflexió que es 
poden fer en un sol dia o en tres dies diferents. Inclou una 
proposta d'horari i suggeriments per a realitzar-lo. Es pot fer 
en format on-line, seguint a la pantalla els passos indicats al 
web www.espaisagrat.org, o bé descarregar i imprimir el pdf 
i seguir els textos en paper.   
 

Llibret d'Advent de l'Associació Àkan i la Comunitat 
Pere Favre de Girona. Les lectures i un comentari per a 
cada dia de l'Advent. 
 

Postals d'Advent. Fer participar els altres d'aquest temps 
d'Advent és també una manera d'omplir-lo de sentit. Podeu 
desitjar bon Advent a través de l'enviament d'aquestes postals electròniques.  
 

Homilies d'Advent. Les homilies dels diumenges d'Advent.  
 

Recés d'Advent a la Casa d'Exercicis de Manresa. "Stop en el camí", amb el P. Francesc 
Riera, del 10 al 12 de desembre. 
 

Stop d'Advent a l'Església dels Jesuïtes del Sagrat Cor. Els dies 14 i 15 de desembre, de 
les 19.30 h a les 20.45 h. Dues sessions de pregària, silenci i audició de música. Acabant amb 
l’Eucaristia.  
C/ Casp, 27 (Barcelona)  
 

Trobareu aquests i altres recursos per a la pregària i l'espiritualitat recollits al portal 
www.pregaria.cat, promogut pels Jesuïtes de Catalunya. 
 

Es constitueix a Manresa la Fundació Cova de Sant Ignasi 
 

El proper dijous 16 de desembre, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Manresa, tindrà lloc l’acte de constitució de la 
nova Fundació Cova de Sant Ignasi – Manresa. Aquesta 
entitat tindrà com a objectiu donar suport a les activitats de la 
Cova Sant Ignasi, així com promoure l’adequació i 
conservació dels edificis històrics del Santuari i de la Casa 
d’Espiritualitat.  
 
Formaran part del patronat de la Fundació, pel seu càrrec, 
l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, el president de la 
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Cambra de Comerç de la ciutat, Pere Casals, el responsable de la Companyia de Jesús a 
Catalunya, Lluís Magriñà, i el superior dels jesuïtes de Manresa, Francesc Riera. També han 
estat nomenats patrons diverses persones que, des de la seva trajectòria vital i professional, 
poden aportar idees a les finalitats fundacionals. 
  
La Cova Sant Ignasi de Manresa (www.covamanresa.cat) és un centre d’espiritualitat dels 
Jesuïtes de Catalunya. És continua l’afluència de persones que hi pelegrinen, d’arreu del 
món. L’any 2009 van ser 32.000 persones que van passar per la Cova, unes 5.000 per 
participar en alguna de les activitats de la Casa d’Espiritualitat i la resta, pelegrins o visitants. 
 
La Cova i la Casa d’Espiritualitat estan gestionades per un grup de persones: jesuïtes, 
religiosos/es i laics, i ofereix una variada programació d’activitats encaminades al creixement 
personal i l’experiència espiritual. L’oferta inclou els Exercicis Espirituals segons la 
pedagogia ignasiana, però també tallers sobre tècniques espirituals innovadores o la 
possibilitat de realitzar estades en grup, l’acompanyament individual... També s’organitzen 
recessos, jornades i conferències.   

 
Manresa i la Cova de Sant Ignasi són un 
espai emblemàtic i privilegiat en l’àmbit de 
l’espiritualitat, ja que van ser l’escenari d’un 
dels moments cabdals en la biografia de Sant 
Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia 
de Jesús. El 25 de març de 1522, Ignasi va 
baixar de Montserrat a Manresa. La seva 
visita havia de ser només de pas, però s’hi va 
quedar durant gairebé onze mesos. En una 
balma o cova vora el riu Cardener, Ignasi va 
viure una ferma experiència espiritual que 
seria l’origen d’una sèrie d’indicacions 

metodològiques per experiències semblants: els famosos “Exercicis Espirituals”.  
 
Més endavant, aquest pelegrí es convertiria en el fundador de la Companyia de Jesús. El 
mateix Ignasi va considerar molt important la seva estada a Manresa. Per això, l’expressió 
“anar a Manresa” significa per als jesuïtes un pelegrinatge a les fonts de la seva història, 
vocació religiosa i espiritualitat.  
 
El 1602 van arribar a Manresa els primers jesuïtes, que es van instal·lar a l’antic hospital 
dels pobres de Santa Llúcia, el primer lloc on s’allotjà Ignasi a la ciutat. Ben aviat, el 1603, es 
comença a construir la Cova. L’entorn de la balma de Sant Ignasi es va recuperar i s’hi va 
edificar, amb el temps, l’església, la residència i la Casa d’Exercicis Espirituals.  
Ara, en l’horitzó del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi a Manresa, la Companyia de Jesús, 
amb la creació de la Fundació Cova Sant Ignasi, vol potenciar l’atracció cultural i espiritual 
que Manresa ha tingut al llarg de mig mil·lenni. 

  
ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ COVA DE SANT IGNASI - MANRESA 
Dia: Dijous 16 de desembre 
Hora: 10 h 
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Manresa 
L’acte és obert al públic en general 
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"De la memòria al compromís" 
La Institució Teresiana obrirà solemnement el seu primer centenari 

 
La Institució Teresiana anuncia l’inici de les celebracions jubilars del 
seu primer centenari. Aquesta associació catòlica de fidels 
internacional ofereix un calendari d’activitats celebratives en trenta 
països de quatre continents. En l’obertura del centenari, el cardenal 
Antonio María Rouco Varela presidirà una solemne concelebració a 
la Catedral de l’Almudena de Madrid, el dissabte 15 de gener de 
2011. 
En l’acte participaran membres de les diferents associacions de la 
Institució, antics alumnes, amics, col·laboradors i benefactors que 
formen el moviment povedà. 
Trobades i congressos internacionals, convocatòries dirigides a joves 
i actes culturals s’anuncien al calendari d’activitats, amb caràcter 

internacional, continental i local. 
Segons informa la pàgina web de la Institució Teresiana, s’ha revelat alt l’interès per aquestes 
celebracions que tenen un lema comú: "De la memòria al compromís". Per informar-se, s’ha 
creat un espai concret. 
Per saber-ne més: http://www.institucionteresiana.org/. 
 

Crisi i convivència: començar pels més pobres 

Comunitat de Sant'Egidio    
   
Com ja comença a ser tradicional cada any, i amb aquest en portem set, 
la Comunitat de Sant'Egidio prepara la guia On menjar, dormir i rentar-
se per a les persones "sense sostre" de la ciutat de Barcelona.  
 

La presentació de la guia 2011 volem que sigui una ocasió per afegir 
algunes dades i reflexions sobre com canvia la pobresa i com afecta les 
franges més febles de la societat a Barcelona i Espanya. També es 
presentaran les iniciatives de la Comunitat de Sant’Egidio amb els 
pobres durant el Nadal i es distribuirà la Guia 2011.  

 
Crisi i convivència: començar pels més pobres  
Presentació de la Guia: “On menjar, dormir, rentar-se 2011” 
Dijous 16 de desembre de 2010 – 11.30 h  
Lloc: Reial Acadèmia de Bones Lletres - C. Bisbe Caçador, s/n (al costat de la Pl. Sant Just de 
Barcelona) 

 
Religiosos Hermanos hoy: III Simposio del ITVR 

 
RELIGIOSOS HERMANOS HOY - LA FRATERNIDAD: 

DON PARA LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD III Simposio –  
Madrid, 10, 11, 12 diciembre 2010 

(Janire Angulo Ordorika-itvr.org) El III Simposio del 
Instituto de Vida Religiosa comenzó hoy con un auditorio 
a rebosar. Tras la oración y los saludos iniciales, los más 
de 200 participantes tuvieron la oportunidad de escuchar la 
primera ponencia del encuentro, de la mano del agustino 
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P. Eusebio Hernández (CIVCSVA). 

En su ponencia, el P. Eusebio ha realizado una síntesis del proceso de reflexión sobre la 
identidad del religioso hermano que está teniendo lugar en la Congregación romana desde 
el final del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Ahora se está a las puertas de sacar a 
la luz un documento que pretende aportar una nueva luz sobre el Hermano Religioso. En 
ese documento se presenta al Hermano —en palabras de Eusebio Hernández— como quien 
“es llamado a ser profecía de fraternidad y comunión”. Un largo y lento proceso de búsqueda 
que parte de reconocer el origen laical de la vida religiosa, distinguir la diversidad de 
contextos… institucionales donde están los hermanos y valorar las dificultades que suponen 
algunas implicaciones jurídicas. 

Podeu escoltar o descarregar l’àudio de la 1a Ponència: Los Hermanos en el servicio 
de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica Eusebio Hernández, de la CIVCSVA 

Tras la ponencia, un interesante panel 
con narraciones de fraternidad ha 
acercado a los más de 200 participantes 
en el Simposio a la vida de cinco 
hermanos que han compartido cómo 
viven en lo cotidiano su vocación de 
hermano religioso. 

Eduardo Zamarro, hermano cisterciense, 
nos habló de las rupturas que han 
caracterizado la historia de su orden: la 

ruptura del orden feudal del siglo XI y, tras el Concilio Vaticano, la ruptura de la diferencia 
entre hermanos conversos y hermanos de coro. Desde su experiencia, pertenecer a una 
orden mixta de monjas y monjes ayuda a vivir el ser hermano con mucha naturalidad. 

El capuchino Julio Micó Cerdá se definió a sí mismo como “fraile de calle” pues su 
experiencia como jardinero municipal le ha ayudado a entender su franciscanismo de forma 
muy real y, a la vez, a ser la cara visible de la Iglesia. Reconoce que la ruptura del desnivel 
cultural entre legos y clérigos ha ayudado a revalorar esta vocación dentro de su fraternidad. 

Rogelio Núñez Partido, hermano marianista, nos contaba cómo su instituto vive y cuida, 
como el gran tesoro congregacional, su condición de ser una congregación mixta. Esta unión 
sin confusión de distintas vocaciones en la misma comunidad se ha de hacer desde un 
discernimiento positivo: no se trata de no sentirse llamado al ministerio ordenado sino de 
sentirse llamado a la vida laical. 

Volviendo al código genético de su familia religiosa, a las palabras e intuiciones de su 
fundador, Josu Olabarrieta, hermano menesiano, compartía con nosotros el sueño de ser 
escandalosamente fraternos en la escuela y entre los últimos. 

El último hermano que nos compartió su experiencia fue José Pedregosa, de la Sociedad 
de San Pablo. También él nos contó cómo el acceso a los estudios supuso la ruptura de las 
diferencias existentes en su instituto entre hermanos y sacerdotes e invitó a los presentes a 
no perder la laicidad y ser creadores de fraternidad. Con algunas preguntas a los ponentes 
terminó esta primera sesión del Simposio. 
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Podeu escoltar o descarregar l’àudio del Tauler: NARRACIONES DE FRATERNIDAD: 
“Hermanos” según diversos carismas. Al tauler hi han participat: 
 El G. Eduardo Zamarro, monjo cistercenc del monestir de Santa María de Huerta  
 El G. Julio Micó Cerdá, caputxí  
 El G. Rogelio Núñez Partido, marianista  
 El G. Josu Olabarrieta, menesià  
 El G. José Pedregosa, de la Societat de Sant Pau 

 
Posteriormente tuvo lugar un animado diálogo entre el auditorio, el ponente y los panelistas. 
El éxito de este III Simposio del ITVR es algo que no se improvisa. La buena preparación 
del encuentro, la oportunidad de este tema que lleva dando vueltas en la CIVCSVA desde 
hace años, la presencia de un alto número de participantes, la calidad de las presencias, 
las ponencias de alto nivel, los ricos diálogos, la fraternidad y la liturgia compartida han 
sido los ingredientes de un singular acontecimiento que va a dejar huella. Nunca antes se 
había celebrado un simposio o un encuentro de estas características en la Iglesia. Una vez 
más, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, atento a la realidad eclesial y a 
las necesidades de la vida religiosa del momento, ha querido poner su experiencia y lo 
mejor de su saber hacer al servicio de la vida consagrada. 
Mons. Tobin (Arzobispo Secretario de la CIVCSVA), presente en el Simposio, ha 
agradecido este encuentro tan fraterno. También Mons. Jesús Sanz, ex-alumno del ITVR 
y actual Presidente de la Comisión para la Vida Consagrada de la CEE, ha querido participar 
y compartir unas bonitas palabras de agradecimiento al ITVR y a la vida consagrada laical 
masculina. Ambos se confesaban deudores de la fraternidad vivida y aprendida de los 
hermanos religiosos a lo largo de su propia historia personal.  

 

La vida de los religiosos hermanos es un testimonio vivo, una palabra profética en un 
mundo sediento de hospitalidad y de fraternidad. Es tiempo, pues, de misión fraterna. Así 
lo han dicho todos los ponentes y también los panelistas, que han compartido vivencias y 
sueños con los asistentes. Así ha aparecido también en los diálogos en el Aula y en los 
grupos. Las importantes aportaciones del P. Eusebio Hernández (CIVCSVA), del 
Hno. Emili Turú, del Hno. Donatus Forkam, del Hno. Alvaro Rodríguez, de Mons. Tobin 
y del P. Cristo Rey García Paredes han ido en esta línea. 

Podeu escoltar o descarregar l’àudio de 
2a Ponència: El envío: un modo peculiar de compartir la misión – desafíos, respuestas 
creativas   
Hno. Emili Turú Rofes, Superior General de los Hermanos Maristas 
 
3a Ponència: La fraternidad: una forma peculiar de comunión y comunidad:  
Hermano Donatus Forkan, Superior General de la Orden de San Juan de Dios 
 
4a Ponència: La unción: cuando “lo santo” envuelve una vida en Alianza:  
Hermano Álvaro Rodríguez Echevarría, Superior General de los Hermanos de la Salle 
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Tan pronto como estén listas las versiones escritas de las ponencias, Publicaciones 
Claretianas —presente en el Simposio— pondrá a disposición del público la publicación 
que recogerá las actas de este importante evento, poniéndola al servicio de toda la vida 
consagrada española y latinoamericana, así como de aquellos interesados. 

Al final del encuentro, el Hno. Lluis Serra, Marista, leyó 
una declaración final, recogiendo todo lo hablado estos 
días, fruto de la reflexión y de los diálogos.  

Declaración final 
 
NARRAR LA FRATERNIDAD EN NUESTRO TIEMPO 

 
El III Simposio del Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
celebrado en Madrid del 10 al 12 de diciembre de 2010, 

se ha centrado sobre el tema “Religiosos hermanos hoy. Don para la Iglesia y la sociedad”. 
Ha convocado más de 200 participantes. La plegaria fraterna, la reflexión de cuatro 
ponencias, el diálogo en grupo, las experiencias compartidas… nos han abierto horizontes 
de luz y de esperanza para narrar la fraternidad que nos caracteriza. Jesús, “el primero de 
una multitud de hermanos” (Rom 8,29), nos llama y nos envía a “anunciar el Reino de Dios y 
a curar a los enfermos” (Lc 9,2). Como religiosos, queremos narrar la fraternidad en nuestro 
tiempo teniendo en cuenta las siguientes convicciones. 
 
1. Buscadores de Dios 
Nos sentimos llamados a ser “buscadores de Dios” (Benedicto XVI). Jesús y su evangelio 
son nuestro fundamento y nuestro punto de referencia. Somos seguidores suyos de acuerdo 
con la vocación recibida. Como religiosos, no existimos para realizar nuestros sueños sino el 
proyecto de Dios en nuestra vida y en el mundo. 
 
2. Una forma de vida místico-profética 
Nuestro estilo de vida se enraíza en la dimensión místico-profética, a que nos invita nuestra 
peculiar vocación. Como Isaías, nos reconocemos “hombres de labios impuros” (6,4). 
Somos conscientes de nuestras debilidades y flaquezas, pero al escuchar la voz del Señor, 
respondemos con decisión y humildad: “Aquí me tienes. Envíame” (6,9). 
 
3. Alianza con Dios 
La unción que hemos recibido y la alianza que Dios establece con nosotros, pues de Él es la 
iniciativa y la llamada, nos consagran a los hermanos, no como algo sagrado, separado o 
superior, sino que como nos dice Isaías, se trata de una unción para quitar cargas de los 
hombros y yugo de las cervices (10,27), y de una alianza que, como la de Jesús, se traduce 
en filiación, amor y comunión para la vida del mundo. 
 
4. Enviados para una misión 
Nuestra misión consiste en participar en la “missio Dei”, en la tarea evangelizadora de Jesús 
y en la acción permanente de su Espíritu a través de la diversidad de nuestros carismas, 
recogidos en nuestras Constituciones. Nos hacemos presentes a menudo en la vanguardia 
de la Iglesia o en la periferia de la sociedad, donde se vive el dolor de tantos hombres y 
mujeres. Y donde tantas personas se preguntan por el sentido. La misión permanece, 
aunque las tareas puedan cambiar. Nuestros espacios de misión son templos en los cuales 
ejercemos el sacerdocio fundamental del pueblo de Dios. 
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5. Una parábola de 
fraternidad.   

Resuenan en nuestro interior 
las palabras de Jesús: “Todos 
vosotros sois hermanos” (Mt 
23,8). Conscientes de nuestro 
ser, nos reconocemos hijos de 
Dios y hermanos los unos de 
los otros. Nadie queda excluido. 
En nuestras comunidades, 
anticipamos las relaciones del “todavía no” del Reino de Dios a modo de parábola, sin 
diferencias ni discriminaciones y nos abrimos al mundo para acoger con respeto y amor la 
dignidad de cada ser humano. 
 
6. En una Iglesia de comunión 
La diversidad de carismas tiene lugar dentro de una Iglesia de comunión. En ella nos 
sentimos miembros los unos de los otros hasta formar el cuerpo de Cristo y ser pueblo de 
Dios. En ella entramos en interrelación vital con todas las formas de vida y ministerio. Somos 
Iglesia y para la Iglesia. En ella crecemos y disminuimos, en la nuestra misión adquiere su 
razón de ser y se asegura su futuro. 
 
7. A impulsos del Espíritu 
Ni la vida clerical ni la vida laical son elementos específicos de nuestra vida religiosa. Por 
tanto, hemos de fortalecer el núcleo común, vivir las diferencias con igualdad y sin 
discriminaciones, y convertir la actitud de servicio como nuestro distintivo de religiosos. Los 
elementos jurídicos deben inspirarse en el evangelio y, en ningún caso, someterse a 
dinámicas o criterios de poder. Asumimos el riesgo de dar prioridad a la vida, inspirada en la 
fuerza del Espíritu, más que en la rigidez de la ley. 
 
8. Nuestros carismas, un don para la Iglesia 
La inspiración fundacional de nuestros carismas no se reduce a orientar la vida de los 
religiosos, sino que representa un soplo de aire fresco para la Iglesia, como un don para 
todos sus miembros. Por ello, es indispensable que los seglares que son llamados a vivir 
desde la especificidad de su vocación estos carismas encuentren en los religiosos acogida, 
comprensión y respeto. 
 
9. Compartir espiritualidad y anuncio evangélico 
Nuestras instituciones se abren a una nueva manera de ser Iglesia, compartiendo con los 
seglares la riqueza del carisma, la belleza del don recibido a través de nuestros fundadores 
y la expresión del mismo a través de la realidad diaria en gestos, comunidades y signos 
fraternos. 
 
10. Nuestra alternativa 
Comprometidos con los valores del evangelio, nuestro proyecto de vida se presenta valores 
alternativos a las idolatrías que tantas veces seducen a la sociedad y a nosotros mismos. 
Nuestra vocación nos lleva a vivir alternativamente y a esforzarnos, desde la humildad, por 
no sucumbir a las tentaciones del lado oscuro del dinero, del poder-prestigio y del sexo, que 
nos alejan de los hermanos, y más aún si son pobres. 
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11. Nuevos retos 
La fraternidad de nuestra vocación 
adquiere nuevos perfiles a través de 
algunas características, que se subrayan 
con mayor fuerza en la actualidad: la 
internacionalidad, por encima de lenguas, 
culturas y razas; la intercongregacionalidad 
en el seno de la Iglesia, por encima de 
carismas particulares; la interreligiosidad, 
como diálogo para acercarnos hacia el 
corazón del Padre, fuente de todo bien. 
 
12. Hacia una nueva aurora 
Pese a nuestra disminución numérica y a 
los contratiempos actuales, estamos convencidos de que “el futuro la Vida Consagrada 
como tal tiene su origen en el propio Señor que escogió para Sí esta forma de vida virgen, 
pobre y obediente. Por eso la Vida Consagrada nunca podrá faltar ni morir en la Iglesia” 
(Benedicto XVI). Por ello, afrontamos nuestra situación con alegría y esperanza. Abiertos a 
la novedad del Espíritu, queremos seguir la invitación de María: “Haced lo que Él os diga” 
(Jn 2,5). 
 

Podeu escoltar o descarregar l’àudio de la Declaració i de les intervencions de 
clausura a càrrec de Mons. Joseph W. Tobin, CSsR, i José Cristo Rey García 
Paredes 

 
 IV Jornades de Pastoral Educativa: “Posem a punt la Pastoral”  

 
Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya 
Unió de Religiosos de Catalunya 
 
18-19 març – JPs11  
 
Seminari Conciliar – Barcelona 
 
Nota important.- Al darrer número d’Horeb vam publicar les informacions corresponents a 
les IV Jornades de Pastoral Educativa. Cal observar que hi ha un canvi de dates així com un 
programa en la seva darrera fase, ja que es va avançar una programació prèvia. 
 
DIVENDRES 18 de març  
 
9.00-9.30:  Arribada, acollida i lliurament de material. Temps per conèixer les editorials. 
 
9.30-10.00 Acollida  a la capella i pregària breu.  
 Presentació de les JPs11 i paraules inaugurals. 
 
10.00-11.15   Primera ponència : 
 LA PASTORAL EDUCATIVA, MISSIÓ DE L’ESCOLA CRISTIANA 
 
11.15-11.45 Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials. 
 
11.45-13.15  TALLERS 
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 Segons els quatre àmbits del document LA PASTORAL EDUCATIVA: Tallers a 
partir d’experiències 

 
Atmosfera espiritual del centre 
1. Déu vos guard!: Bones pràctiques i competència espiritual 
2. El rostre de Jesús a l’escola: Decoració i ambientació espiritual 
3. Gràcies a Déu!: Indicadors d’avaluació competencial espiritual 
 
Educació en valors i processos educatius 
4. Tu sí que vals!: Competència espiritual a la tutoria  
5. Experiències frontissa: Competència espiritual i 
orientació en el sentit de la vida 
 
Diàleg fe-cultura-vida ERE 
6. El Déu de les coses petites: Competència religiosa 
interdisciplinària 
7. Som cristians i cristianes: Competència religiosa per 
àrea  
8. Els noms de Déu: Competència religiosa i diàleg 
interreligiós  
 
Expressió celebrativa explícita 
9.  Déu i els infants: Simbologia i llenguatges des de la 
competència religiosa 
10.  A l’Escola, un temps per a l’Esperit: El calendari 
celebratiu a l’escola 
 
13.15-14.00 Eucaristia a la capella 
 
14.00-15.30 Dinar. Temps per conèixer les editorials 
 
15.30-15.45 Obertura de portes de l’Aula Magna. Temps per conèixer les editorials 
 
15.45-17.00 Taula rodona (4 ponents): Aula Magna  
 LA PASTORAL EDUCATIVA DES DELS DRETS NO MATERIALS DELS 

INFANTS 
 
17.00-17.30  Descans. Temps per conèixer les editorials 
 
17.30-18.45 Segona ponència:  
 TOTA L’ESCOLA EN PASTORAL EDUCATIVA  
 
18.45-19.30 Ressons i conclusió del dia. Una mena com d’avaluació projectiva. 
 Llums i ombres, visions. Resum visual de la Jornada. Paraules clau 
  
DISSABTE 19 de març  
 
9.00-9.30  Obertura de portes. Temps per conèixer les editorials 
 
9.30-9.45 Acollida a la sala i pregària breu 
 

9.45-11.15  TALLERS 
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 Segons els quatre àmbits del document LA PASTORAL EDUCATIVA: Tallers 
a partir d’experiències 

 
Atmosfera espiritual del centre 
1. Déu vos guard!: Bones pràctiques i competència espiritual 
2. El rostre de Jesús a l’escola: Decoració i ambientació espiritual 
3. Gràcies a Déu!: Indicadors d’avaluació competencial espiritual 
 
Educació en valors i processos educatius 
4. Tu sí que vals!: Competència espiritual a la tutoria  
5. Experiències frontissa: Competència espiritual i orientació en el sentit de la vida 
 
Diàleg fe-cultura-vida ERE 
6. El Déu de les coses petites: Competència religiosa interdisciplinària 
7. Som cristians i cristianes: Competència religiosa per àrea  
8. Els noms de Déu: Competència religiosa i diàleg interreligiós 
 
Expressió celebrativa explícita 
9. Déu i els infants: Simbologia i llenguatges des de la competència religiosa 
10.  A l’Escola, un temps per a l’Esperit: El calendari celebratiu a l’escola 
 
11.15-11.45 Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials  
 
11.45-13.45  A PUNT 
 Moment creatiu, festiu, avaluatiu 
 Un grup a qui s’encomana de donar rostre a la Pastoral Educativa 

 A l’Aula Magna, presentació oficial del document final sobre PASTORAL 
EDUCATIVA, avaluacions i cloenda.  

 
Sant Joan de la Creu 

 
El dia 14 de desembre, festivitat de Sant Joan de 
la Creu, es va fer la lectura de la tesi doctoral del 
Departament d’Humanitats de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona: Iconología del Monte 
de Perfección. Para una teoría de la imagen en 
San Juan de la Cruz, a càrrec d’Anna Serra 
Zamora. Un apropament innovador que enriqueix 
la bibliografia extensa sobre el gran místic. 
La tesi ha estat dirigida per Amador Vega. Els 
membres del tribunal han estat: Victòria Cirlot 
(UPF), María Jesús Mancho (Salamanca) i 
Bernhard Teuber (München). 

 
Celebració del bicentenari del naixement de Francesc Palau i Quer, ocd 

 
Organitzen  Carmelites Missioneres 

Carmelites Missioneres Teresianes 
Eucaristia Catedral de Barcelona 
Data 29 de desembre  
Horari 7 de la tarda 
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Els caputxins de Pompeia i la parròquia de Sant Francesc de Sales, entre 
les Medalles d’Honor de Barcelona 

 
Dij, 25/11/2010 – www.catalunyainformació 

 

El 24 de novembre es va celebrar el lliurament de les Medalles d’Honor de la Ciutat de 
Barcelona al Saló de Cent. Entre els 25 distingits hi ha els Caputxins de Pompeia i la 
parròquia de Sant Francesc de Sales. 
A la comunitat cristiana dels Caputxins de Pompeia se’ls reconeix, en ocasió del centenari 
del convent-santuari, com a “centre religiós destacat per la seva vocació de servei a la 
societat, concretada en una àmplia activitat social, cultural, assistencial, formativa i de 
lleure”. En el cas de la parròquia de Sant Francesc de Sales, es premia, en ocasió dels 125 
anys de la inauguració del temple del Passeig de Sant Joan,”un dels edificis més originals i 
atractius de Barcelona, obra destacada de l’arquitecte Joan Martorell”. 
Les Medalles d’Honor reconeixen a aquelles persones i entitats els mèrits en els àmbits de 
l’ensenyament i l’educació, les arts i la cultura, l’esport i el lleure, la promoció social i 
econòmica, la millora de l’entorn o de les condicions de vida. Un màxim de 5 medalles 
s’atorguen a proposta del Consell Plenari, i un màxim de dos per cada districtes de la ciutat. 
Entre les 25 medalles d’aquest any també hi ha el Centre Sant Pere Apòstol, pel seu 
compromís amb la promoció de l’associacionisme als barris de Sant Pere i Santa Caterina; 
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) en el seu vintè aniversari, el 
Centre d’Acollida Assís,  pel treball assistencial realitzat en favor de les persones sense llar; i 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Barcelona, per la tasca de conservació i 
difusió de les tradicions relacionades amb la cultura mariana.  

 
 Agenda 

 
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA A LA SAGRADA FAMÍLIA 
Presideix:  Cardenal Lluís Martínez Sistach 
Lloc: Basílica de la Sagrada Família 
Dia: 18 de desembre 
Hora: 17.00 h 
Tots els diocesans hi són convidats. 
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El bisbe salesià Joan Godayol rep el Memorial Joan XXIII per la Pau 2010 
 

(Salesians) El català Joan 
Godayol, salesià i bisbe emèrit 
d’Ayaviri, ha rebut el Memorial 
Joan XXIII per la Pau. El guardó, 
atorgat l’Institut Víctor Seix de 
Polemologia de Sant Cugat, 
reconeix la seva trajectòria de 
diàleg i servei als pobles 
indígenes dels Andes. Godayol 
resideix actualment a Barcelona, a 
la comunitat salesiana del 
Tibidabo. 

L’atorgament va tenir lloc el passat 
27 de novembre a Sant Cugat, en 
reunir-se el comitè presidit per 
Montserrat Salvat i Arcadi 
Oliveres, que també han valorat en el bisbe salesià el seu tarannà com a “home de pau, 
obert, dialogant i proper”. 

L’institut Víctor Seix de Polemologia és una associació amb finalitats d’investigació, 
documentació, pedagogia i divulgació de temes de teoria general i sociologia dels conflictes, 
amb atenció especial als de caràcter violent i bèl·lic i a l’estudi de les condicions de pau. 

Duu el nom de Víctor Seix (1923-1967) com a homenatge i record de qui, a través del 
moviment Pax Christi per la pau, va ser testimoni de constant preocupació activa per donar 
un contingut científic als problemes de la pau. 

L'Institut atorga anualment el seu Memorial Joan XXIII en record de l’encíclica papal Pacem 
in Terris. 
 

 Atenció de la secretaria de l’URC 
 
S’ha reprès el funcionament ordinari de la secretaria, amb l’horari de dilluns a divendres, de 3 
a 7 de la tarda. 
 

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 

 
 


