
    

Les Carmelites de la Caritat - Vedruna han rebut la Creu de Sant Jordi 
 

El dimecres 27 d’abril es va fer el 
lliurament de les Creus de Sant Jordi 
2011 
(Mabel Burgell/ Vedruna) Una de les 
institucions distingida aquest any per la 
Generalitat de Catalunya amb la "Creu 
de Sant Jordi" ha estat una Congregació religiosa: la 
Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat - 
Vedruna. Se li atorga, diu el decret, "per la destacada 

tasca que duu a terme, des de fa ja cent vuitanta-cinc anys, singularment en el sector educatiu".  

Aquesta "destacada tasca" sostinguda al llarg de 185 anys, com recorda el decret, al servei de 
les persones i en diversos camps (sanitari, assistencial i social), i especialment en el camp 
educatiu i amb una línia educativa institucional clara, no és qualsevol cosa. De manera que és 
molt satisfactòria l'oportunitat de cridar l'atenció de la nostra societat sobre la pervivència, 
durant molts anys i fins avui, d'institucions que, com aquesta, serveixen al país amb un 
compromís constant i clar.  

En l'actual moment de crisi i d'incertesa en què ens movem ara és gratificant comprovar que, 
com en molts altres àmbits de la societat, també en el d'una institució educativa, la gent no ha 
deixat de treballar, i segueix fent-ho, perquè el país avanci.  

La fundadora i impulsora de la Congregació avui distingida era una filla de Barcelona,
Joaquina de Vedruna, una 
imatge de la qual està avui 
present a la façana del 
temple de la Sagrada 
Família. Casada i després 
vídua de l'hereu d'una finca 
rural de Vic, el Manso 
Escorial, es va instal·lar 
definitivament en aquesta 
ciutat després de la mort 
prematura del seu marit, 
Teodoro de Mas.  

Anys després, amb els seus 
fills ja situats, va prendre la 
decisió de, com ella deia, 
"fundar germanes que 
vulguin abraçar les 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 
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necessitats dels pobles en educació i en el servei als malalts pobres". El projecte es va posar 
en marxa a Vic el 26 de febrer de 1826, amb una primera petita escola amb seu al propi 
domicili familiar de Joaquina de Vedruna, el Manso Escorial.  

La nova Congregació va començar a estendre's ràpidament i, en morir la Fundadora l'agost de 
1854, la seva Congregació estava consolidada de tal manera que, amb el temps, arribaria a 
estar present, només a Catalunya, en 135 poblacions, amb 89 escoles. A banda de l'activitat 
en hospitals i centres assistencials diversos.  

Cent vuitanta-cinc anys després de la fundació, aquestes escoles a Catalunya són 36, amb 
una línia educativa que segueix inspirant-se en la pedagogia de la Fundadora. Dona cordial, 
afable i senzilla com tothom la recordava, educadora innata, plena de saviesa i sentit comú, 
va ser la iniciadora d'una experiència educativa de compromís amb les persones i d'una 
pedagogia que aposta per les possibilitats creatives de l'amor.  

Catalunya li deu d'haver iniciat l'escolarització sistemàtica de les dones de les classes 
populars, especialment en l'àmbit de la Catalunya rural on, en les primeres dècades del segle 
XIX, no tenien cap possibilitat d'accedir a l'educació escolar. Apostar per l'atenció als sectors 
populars i impulsar la promoció de la dona des d'una opció educativa cristiana van ser des del 
principi el compromís de la Congregació de les Carmelites de la Caritat - Vedruna.  

Actualment aquest compromís revesteix noves formes, ja que és totalment una altra la 
societat dels primers anys del segle XXI amb relació a com era la dels primers compassos del 
segle XIX. Però si Joaquima de Vedruna i la seva Congregació van significar una positiva 
contribució al desenvolupament del país, contribució que avui és públicament reconeguda, no 
hi ha dubte que, per a la gent Vedruna actual, això constitueix un estímul i una nova 
responsabilitat de servei, no només a Catalunya, sinó en els quatre continents on avui estan 
presents. 

A més, van ser guardonats: 
 

Maria Dolors Bassols i Teixidor (Banyoles, 
1935): Vedruna. Mestra. En reconeixement a la 
seva valuosa trajectòria, posada al servei de la 
formació i del creixement personal de la infància i 
de la joventut, i dedicada també a la formació de 
les persones educadores. Cal destacar la tasca 
que ha dut a terme com a presidenta de 
l’Associació Professional Serveis Educatius de 

Catalunya durant 13 anys. Ha portat a terme la 

seva acció en un ampli ventall de relacions amb 
la Conselleria i les diferents Patronals. En aquest 

moments és Directora-Titular de l’escola Vedruna de Girona. 
 
 

Lluís Duch Álvarez (Barcelona, 1936): 
Antropòleg i expert en fenomenologia de la 
religió. Monjo del monestir de Montserrat, ha 
excel·lit singularment en l’estudi dels 
llenguatges dels universos simbòlics i mítics i la 
seva concreció en la vida quotidiana del nostre 
temps. Professor de teologia i d’antropologia, la 
seva obra es posa encara més en valor a 
mesura que n’augmenta la projecció 
internacional. 
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Col·lectiu de Dones en l’Església: En el vint-i-
cinquè aniversari d’un grup de reflexió i d’acció que 
treballa per aconseguir una major presencia de les 
dones en els òrgans de direcció de l’Església 
Catòlica. Per la importància que aquest objectiu té 
per a la comunitat cristiana, d’acord amb uns valors 
d’igualtat, fraternitat i justícia que, en la nostra 
època, són àmpliament compartits. 
 
Algunes religioses formen part d’aquest col·lectiu. 
 

El president Mas assegura que els guardonats amb la Creu de Sant Jordi són, com 
Catalunya, exemple "d'esperit de servei, ment oberta i capacitat de relacionar-se portes 
enfora". 

 

El cap de l’executiu diu que els premiats són “fars que il·luminen en moments en què 
segurament no tot està clar” i que “amb el seu exemple i testimoni serviran de guia i 
d’orientació per a moltíssima gent”. 

 
Fotografia de família del president Mas amb tots els guardonats 

 
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha destacat que els guardonats amb la Creu de Sant 
Jordi “han estat una mostra de gent que ha tingut un esperit de servei molt clar, de ment 
oberta i capacitat de relacionar-se portes enfora. Una mica l’exemple, en el seu conjunt, 
del nostre país”. 
 
En aquest sentit, el president ha destacat que la Creu de Sant Jordi no distingeix 
“simplement una trajectòria d’èxit”, sinó un servei de país. “Un bon servei a un país 
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concret, a una identitat concreta, a una personalitat concreta, a una nació concreta i a 
un poble concret. La nació catalana, el país Catalunya, el poble català”, ha assegurat. 
 
En un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Artur Mas s’ha dirigit a les 
29 personalitats i les 15 entitats que han rebut el guardó, posant-los com un exemple a seguir: 
“Les persones i entitats que avui heu rebut aquesta distinció en el fons veniu a ser fars 
que il·luminen en els moments en què segurament no tot està clar. En aquests 
moments, els fars serveixen per guiar, perquè la gent no es perdi i, si estan ben 
alineats, perquè la gent es pugui orientar bé. Estic segur que vostès amb el seu 
exemple i testimoni serviran en aquests moments complicats a nivell de país de guia i 
d’orientació per a moltíssima gent”, ha reblat. 
Per això, ha demanat a tota la població catalana que s’emmillari en aquestes trajectòries d’èxit 
i que aquestes esdevinguin “un estímul per fer les coses millor”. “Que la gent es fixi en 
aquella gent que fa les coses bé i intenti imitar-la crec que és una cosa que a casa 
nostra ens cal”, ha assegurat, afirmant que “en moments difícils com els que està vivint 
Catalunya és especialment important i necessari aquest tipus de persones i entitats que 
són exemple i testimoni”. 
 

Els Carmelites Descalços celebren el seu capítol provincial 
 

 

Els Carmelites Descalços de Catalunya i Balears han celebrat el seu capítol provincial a 
Palafrugell del 26 al 29 d’abril del 2011. El capítol es va iniciar amb la celebració de l’Euca-
ristia, en la qual van participar els capitulars convocats: Agustí Borrell, Àngel Briñas, Jesús 
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Sans, Joan Badia, Miquel Balle, Josep Castellà, Pere Martorell, Lluís Romagosa, Camil 
Garriga, Gabriel Isal, Jordi Fontanellas, i David Jiménez. També va participar en l’obertura del 
capítol el P. Manuel Bonilla, provincial dels Carmelites (OCarm). Després de l’eucaristia, va 
prendre possessió com a provincial el P. Agustí Borrell; era provincial des de l’any 2008, i fou 
rellegit per a un nou trienni en la votació feta per tots els religiosos de la província el passat 22 
de febrer. 

Durant els dies de l’assemblea, els capitulars van analitzar amb realisme i amb esperança la 
situació actual de la província. El capítol va veure la necessitat de reduir les presències 
actuals per tal d’assegurar la vida comunitària i pastoral en les comunitats que es mantinguin. 
En aquest context, es va dialogar sobre la col·laboració mútua amb la província de 
Manjummel (Índia), iniciada fa vuit anys, per la qual alguns religiosos joves de l’Índia 
s’integren durant uns anys en la província catalana per continuar els estudis d’especialització 
en teologia i per col·laborar en la vida de les comunitats; el capítol va valorar positivament 
aquesta realitat i va decidir de mantenir-la i intensificar-la. Un altre tema de debat va ser la 
proposta de reestructuració de les set províncies del Carmel ibèric que s’està treballant en els 
darrers mesos: el capítol va acceptar de participar en aquest procés, que s’haurà de concretar 
durant el proper trienni. 

Un moment important del capítol va ser una interessant trobada amb els laics associats a les 
diverses comunitats carmelitanes i també amb membres del Carmel Seglar, en la qual es va 
renovar la voluntat d’intensificar la col·laboració entre religiosos i laics, tant en les activitats 
apostòliques com en la vivència de l’esperit carmelità. També hi va haver una trobada fraterna 
amb la presidenta i les conselleres de la Federació Mare de Déu de Montserrat de les 
Carmelites Descalces, que van explicar la situació de les quatre comunitats que formen la 
Federació i el procés de reestructuració tant interna com externa en el qual estan treballant 
amb la resta de les Carmelites Descalces de la Península ibèrica. 

D’altra banda, el Capítol provincial va escollir els quatre consellers que acompanyaran el P. 
Agustí Borrell en el govern provincial, que seran: Àngel M. Briñas, Jesús Sans, Joan Badia i 
Wilson Srampickal. També van ser escollits els priors de les diferents comunitats: Barcelona: 
Joan Badia; Badalona: Àngel M. Briñas; Lleida: Josep Castellà; Palma de Mallorca: Miquel 
Balle; Tarragona: Pere Martorell. 

El Capítol es va celebrar en el context de la preparació que els carmelites descalços d’arreu 
del món estan fent amb vista al 5è centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, que se 
celebrarà l’any 2015, i ha coincidit també amb el 2n centenari del naixement del beat Francesc 
Palau, Carmelita Descalç català del segle XIX.  

(Més informació i fotografies a www.carmelcat.cat)  
 

Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep: 

100 anys d’aprovació pontifícia 
 

L'Institut de Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep 
va ser fundat a Barcelona per Teresa Tota i Juncosa i la 
seva filla, Teresa  Guasch i Tota, el  22 de febrer de 1878.  
El 27 de gener de 1902, l'Institut obté del Cardenal 
Casañas l'aprovació diocesana definitiva i el 10 d'abril de 
1911 el Papa Sant Pius X atorga el  Decret de Lloança i 
l'aprovació definitiva de l'Institut. 
 
Les  Fundadores, Teresa  Tota i la seva filla, Teresa Guasch, van ser dones 

senzilles i humils que, animades per una profunda vida de fe i confiança en Déu, van saber llegir 

http://www.carmelcat.cat/
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en les seves vides, marcades pel fracàs i el sofriment, la crida del Senyor a configurar-se amb 
Crist, un Crist ple de confiança en el Pare i de misericòrdia envers els pobres, els seus germans. 
Per aquest Crist se senten urgides a una particular missió a l'Església: l'atenció i la cura de les 
nenes òrfenes. Amb aquestes disposicions van obrir a Barcelona el primer col·legi per a 
l'educació de les nenes òrfenes i pobres, esforçant-se a ser per a elles, mares, mestres i amigues. 
 

Amb motiu d'haver-se complert, el passat 10 d'abril, els 100 anys de l'aprovació pontifícia de 
l'Institut, se celebrà una eucaristia d'acció de gràcies a la Parròquia de Sant Joan de Gràcia, el 
dia 14 de maig, a les 17.30 hores, presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach i 
concelebrada per diversos sacerdots. 
 

Dos jesuïtes, Àlvar Sánchez i Eduard López, són ordenats sacerdots 
 

 
 

El dissabte 30 d’abril, a l’església del Sagrat Cor de Barcelona (Jesuïtes de Casp), Àlvar 
Sánchez i Eduard López han rebut l’ordenació sacerdotal. Va presidir el bisbe auxiliar de 
Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, i van concelebrar el P. Provincial, Lluís Magriñà, el P. 
Superior de la Residència del Sagrat Cor, Pere Borràs, i molts companys jesuïtes. Àlvar 
Sánchez va entrar al noviciat de la Companyia de Jesús el 1997. ―El què vaig viure em va 
canviar la vida‖, recorda. Després de 10 anys de formació, ha estat un temps treballant amb el 
Servei Jesuïta als Refugiats a la regió del Grans Llacs. Eduard López va cursar estudis de 
Magisteri i, en finalitzar-los, l’any 2000, va entrar al noviciat. Durant els seus estudis 
d’Humanitats i de Teologia ha estat col·laborant en la promoció de vocacions, en un pis 
d’acollida a immigrants, en la docència a les escoles… Posteriorment ha seguit la seva 
formació en teologia a la Pontificia Universitat Gregoriana de Roma i actualment, al Centre 
Sèvres de Paris, on cursa ara la llicència en teologia dogmàtica.  
 

Àlvar Sánchez,  nascut el 1974, va entrar al noviciat de la Companyia de 
Jesús el setembre de 1997. "El que vaig viure em va canviar la vida", 
recorda. Després de 10 anys de formació va ser destinat a treballar amb el 
Servei Jesuïta als Refugiats (JRS) a la regió dels Gran Llacs. "El meu 
Provincial va copsar una d'aquelles crides que es van coent a foc lent i que 
amb prou feina un mateix s'atreveix a expressar", diu l'Àlvar. Ara treballa per 
servir, acompanyar i defensar els refugiats i desplaçats. 

 
Eduard López és nascut el 1979. Entra al noviciat de la Companyia de 
Jesús l'any 2000, després de finalitzar els estudis de Magisteri. El 2002 
comença la llicenciatura en Humanitats a la UPF, mentre col·labora a la 
Parròquia Sant Ramon Nonat. També ajuda en la promoció de vocacions, 
en un pis d'acollida a nouvinguts al Raval i fent classes de religió al Col·legi 
Sant Pere Claver del Poble Sec (Barcelona). Inicia estudis de teologia i és 
destinat durant dos anys a Lleida, on treballa al Col·legi Claver de Raimat. 
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Tot seguit comença el Batxillerat de Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana a Roma. Ara 
està realitzant la llicència en Teologia dogmàtica al Centre Sèvres de París. 
 

A pocs dies de la celebració, l'Àlvar i l'Eduard comparteixen algunes impressions amb nosaltres. 
 

Què representa per a tu rebre l’ordenació presbiteral? 
 

Àlvar Sánchez: Una oportunitat per viure més obert a la vocació que vaig rebre, la vida 
religiosa. En aquest moment també representa la possibilitat de descobrir el ministeri en 
companyia de persones refugiades i desplaçades, però també representa un engany que em 
pot fer menys humà. 
 

Eduard López: Tres paraules: 
confiança, memòria i esperança. 
Confiança perquè és un acte 
d'abandonament en l'Església dins 
la Companyia de Jesús. Memòria 
per tot el viatge fet al llarg d'aquests 
anys. Esperança pel desig íntim de 
voler acostar-me cada vegada més 
al Déu que fa història. 
 

Una imatge, un record o un moment 
que triaries de tot el recorregut que 
t’ha portat fins aquí… 
 

Àlvar Sánchez: Fa temps vam 
trobar en un lloc recòndit de la regió 
de Rutshuru la Marie, una dona 
vella i cega. Asseguda al terra al 
costat de la seva cabana a mig 
caure, vivia amb la seva filla, una 
jove que caminava com sonàmbula, 
amb la mirada perduda, incapaç de 
pronunciar un mot. Mal protegides 
de la pluja i exposades als grups 
armats, sobrevivien gràcies a 
l’ajuda de quatre famílies de la 
zona. La Marie va compartir amb 
nosaltres les seves pors i va fer una 
cosa insòlita: no ens va demanar 
res i abans d’acomiadar-nos ens va 
beneir. Opcions de la Gràcia. Jo intento confiar en Ella i ara em trobo aquí. 
 
Eduard López: Difícil, però hi ha una imatge. Febrer del 2010, a la colina romana de 
l'Aventino, prego el Salm 24: Qui podrà pujar la muntanya del Senyor? Jo em dic: No, Senyor 
jo no hi puc. El salm continua i és el mateix Déu qui puja el primer per compartir la seva vida 
(glòria). Heus aquí l'essència: Ell ha pujat el primer perquè jo el segueixi malgrat tot i tots. 
 

Un desig o un propòsit que et facis en aquest moment… 
 

Àlvar Sánchez: D’aquí uns dies tindré l’oportunitat de fer Exercicis Espirituals, deu dies per 
mirar-lo i per deixar-me invitar per Ell. És el regal més especial i el que ara més desitjo. 
 

Eduard López: No deixar mai de ser profund, allà on Déu s'hi troba. Sant Agustí deia: "Deus interior 
intimo meo", ―Déu, el més interior de la meva intimitat‖. I, així, ajudar-ne a d'altres a trobar-lo. 
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Nota de l’Institut dels Germans Maristes – Província de L’Hermitage 
 
Barcelona, 3 de maig de 2011 
 

Després de les informacions que han anat apareixent en diversos mitjans de comunicació en 
els últims dies, i com a continuació al comunicat que es va difondre el passat 13 d’abril, volem 
fer les manifestacions següents: 

 

1. La nostra institució expressa, un cop més, la més enèrgica condemna davant qualsevol 
tipus d’abús que es cometi contra la infantesa i comparteix en la seva totalitat qualsevol 
acte que contribueixi a una major sensibilització contra aquesta lacra social. 
 

2. Un cop coneguts els fets denunciats, i abans de la seva aparició en un programa de 
televisió, el G. Lucio va ser retirat de qualsevol activitat dintre de l’Institut. 

 

3. En cap cas, els Germans Maristes van oferir cap compensació econòmica a canvi del 
silenci dels afectats. L’aleshores advocada dels afectats va voler negociar, en nom 
d’ells, una indemnització pels fets esdevinguts fa més de trenta anys. Es va 
considerar que l’adequat en aquell moment era oferir tot l’ajut terapèutic necessari per 
tractar les seqüeles deixades per aquests fets execrables. Els afectats van decidir 
rebutjar aquest oferiment. 

 

4. Des de la seva fundació, l’Institut dels Germans Maristes té com a finalitat la formació 
de la infància amb ple respecte per a la seva integritat física i moral. Per tal d’extremar 
l’atenció i vigilància sobre aquests aspectes, la nostra Institució va decidir crear la 
figura del Delegat Provincial per a la Protecció de la Infància, seguint un protocol 
establert per l’Institut a nivell internacional, que començarà les seves funcions a les 
obres educatives maristes de Catalunya a partir del proper curs escolar. La seva 
principal comesa serà fomentar totes les mesures que ajudin a prevenir agressions a 
menors amb el fi de vetllar per tal que l’ideari dels Germans Maristes sigui seguit i 
respectat escrupolosament. 

 

5. Tant els pares d’alumnes com la resta de la comunitat educativa tindrà en la figura del 
Delegat Provincial, juntament amb la dels Directors de les obres educatives, el 
principal aliat per a l’eradicació de qualsevol abús a la infància que pugui patir 
qualsevol alumne dels centres educatius de l’Institut dels Germans Maristes. 

 

Un cop més, i com vam dir en el comunicat fet públic el passat 13 d’abril, volem subratllar i 
garantir el compromís de l’Institut dels Germans Maristes amb la formació personal de milers 
d’infants i joves que diàriament es formen dignament als seus centres educatius. 
 
Institut dels Germans Maristes – Província de L’Hermitage 
 

Benet XVI: «Proponer las vocaciones en la Iglesia local» 

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA XLVIII JORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
15 DE MAYO DE 2011 – IV DOMINGO DE PASCUA 

Queridos hermanos y hermanas 

La XLVIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebrará el 15 de mayo de 
2011, cuarto Domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre el tema: «Proponer las 
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vocaciones en la Iglesia local». Hace setenta años, el Venerable Pío XII instituyó la Obra 
Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales. A continuación, animadas por sacerdotes y 
laicos, obras semejantes fueron fundadas por Obispos en muchas diócesis como respuesta a 
la invitación del Buen Pastor, quien, «al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque 
estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor», y dijo: «La mies es 
abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 
trabajadores a su mies» (Mt 9, 36-38). 

El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de referencia en 
las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a seguirle y los educa con 
amor y esmero. El modo en el que Jesús llamó a sus más estrechos colaboradores para 
anunciar el Reino de Dios ha de ser objeto particular de nuestra atención (cf. Lc 10,9). En 
primer lugar, aparece claramente que el primer acto ha sido la oración por ellos: antes de 
llamarlos, Jesús pasó la noche a solas, en oración y en la escucha de la voluntad del Padre (cf. 
Lc 6, 12), en una elevación interior por encima de las cosas ordinarias. La vocación de los 
discípulos nace precisamente en el coloquio íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al 
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada son primordialmente fruto de un constante contacto 
con el Dios vivo y de una insistente oración que se eleva al «Señor de la mies» tanto en las 
comunidades parroquiales, como en las familias cristianas y en los cenáculos vocacionales. 

El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores, entregados al trabajo a 
orillas del lago de Galilea: «Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres» (Mt 4, 19). 
Les mostró su misión mesiánica con numerosos «signos» que indicaban su amor a los 
hombres y el don de la misericordia del Padre; los educó con la palabra y con la vida, para 
que estuviesen dispuestos a ser los continuadores de su obra de salvación; finalmente, 
«sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre» (Jn 13, 1), les confió 
el memorial de su muerte y resurrección y, antes de ser elevado al cielo, los envió a todo el 
mundo con el mandato: «Id y haced discípulos de todos los pueblos» (Mt 28, 19). 

La propuesta que Jesús hace a quienes dice «¡Sígueme!» es ardua y exultante: los invita a 
entrar en su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con Él; les enseña la entrega 
total a Dios y a la difusión de su Reino según la ley del Evangelio: «Si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24); los invita a 
salir de la propria voluntad cerrada en sí misma, de su idea de autorrealización, para 
sumergirse en otra voluntad, la de Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraternidad, 
que nace de esta disponibilidad total a Dios (cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo 
distintivo de la comunidad de Jesús: «La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, 
será que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35).  

También hoy, el seguimiento de Cristo es arduo; significa aprender a tener la mirada de 
Jesús, a conocerlo íntimamente, a escucharlo en la Palabra y a encontrarlo en los 
sacramentos; quiere decir aprender a conformar la propia voluntad con la suya. Se trata de 
una verdadera y propia escuela de formación para cuantos se preparan para el ministerio 
sacerdotal y para la vida consagrada, bajo la guía de las autoridades eclesiásticas 
competentes. El Señor no deja de llamar, en todas las edades de la vida, para compartir su 
misión y servir a la Iglesia en el ministerio ordenado y en la vida consagrada, y la Iglesia «está 
llamada a custodiar este don, a estimarlo y amarlo. Ella es responsable del nacimiento y de la 
maduración de las vocaciones sacerdotales» (Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores 
dabo vobis, 41). Especialmente en nuestro tiempo en el que la voz del Señor parece ahogada 
por «otras voces» y la propuesta de seguirlo, entregando la propia vida, puede parecer 
demasiado difícil, toda comunidad cristiana, todo fiel, debería de asumir conscientemente el 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html
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compromiso de promover las vocaciones. Es importante alentar y sostener a los que muestran 
claros indicios de la llamada a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para que 
sientan el calor de toda la comunidad al decir «sí» a Dios y a la Iglesia. Yo mismo los aliento, 
como he hecho con aquellos que se decidieron ya a entrar en el Seminario, a quienes escribí: 
«Habéis hecho bien. Porque los hombres, también en la época del dominio tecnológico del 
mundo y de la globalización, seguirán teniendo necesidad de Dios, del Dios manifestado en 
Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia universal, para aprender con Él y por medio de Él la 
vida verdadera, y tener presentes y operativos los criterios de una humanidad verdadera» 
(Carta a los Seminaristas, 18 octubre 2010). 

Conviene que cada Iglesia 
local se haga cada vez más 
sensible y atenta a la 
pastoral vocacional, 
educando en los diversos 
niveles: familiar, parroquial 
y asociativo, principalmente 
a los muchachos, a las 
muchachas y a los jóvenes 
—como hizo Jesús con los 
discípulos—  para que 
madure en ellos una 
genuina y afectuosa 
amistad con el Señor, 
cultivada en la oración 
personal y litúrgica; para 
que aprendan la escucha 
atenta y fructífera de la 
Palabra de Dios, mediante 
una creciente familiaridad 

con las Sagradas Escrituras; para que comprendan que adentrarse en la voluntad de Dios no 
aniquila y no destruye a la persona, sino que permite descubrir y seguir la verdad más 
profunda sobre sí mismos; para que vivan la gratuidad y la fraternidad en las relaciones con 
los otros, porque sólo abriéndose al amor de Dios es como se encuentra la verdadera  alegría 
y la plena realización de las propias aspiraciones. «Proponer las vocaciones en la Iglesia 
local», significa tener la valentía de indicar, a través de una pastoral vocacional atenta y 
adecuada, este camino arduo del seguimiento de Cristo, que, al estar colmado de sentido, es 
capaz de implicar toda la vida. 

Me dirijo particularmente a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado. Para dar 
continuidad y difusión a vuestra misión  de salvación en Cristo, es importante incrementar 
cuanto sea posible «las vocaciones sacerdotales y religiosas, poniendo interés especial en las 
vocaciones misioneras» (Decr. Christus Dominus, 15). El Señor necesita vuestra colaboración 
para que sus llamadas puedan llegar a los corazones de quienes ha escogido. Tened cuidado 
en la elección de los agentes pastorales para el Centro Diocesano de Vocaciones, 
instrumento precioso de promoción y organización de la pastoral vocacional y de la oración 
que la sostiene y que garantiza su eficacia. Además, quisiera recordaros, queridos Hermanos 
Obispos, la solicitud de la Iglesia universal por una equilibrada distribución de los sacerdotes 
en el mundo. Vuestra disponibilidad hacia las diócesis con escasez de vocaciones es una 
bendición de Dios para vuestras comunidades y para los fieles es testimonio de un servicio 
sacerdotal que se abre generosamente a las necesidades de toda la Iglesia.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20101018_seminaristi_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_sp.html
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El Concilio Vaticano II ha recordado explícitamente que «el 
deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda la 
comunidad de los fieles, que debe procurarlo, ante todo, 
con una vida totalmente cristiana» (Decr. Optatam totius, 
2). Por tanto, deseo dirigir un fraterno y especial saludo y 
aliento, a cuantos colaboran de diversas maneras en las 
parroquias con los sacerdotes. En particular, me dirijo a 
quienes pueden ofrecer su propia contribución a la pastoral 
de las vocaciones: sacerdotes, familias, catequistas, 
animadores. A los sacerdotes les recomiendo que sean 
capaces de dar testimonio de comunión con el Obispo y 
con los demás hermanos, para garantizar el humus vital a 
los nuevos brotes de vocaciones sacerdotales. Que las 
familias estén «animadas de espíritu de fe, de caridad y de 
piedad» (ibid), capaces de ayudar a los hijos e hijas a 
acoger con generosidad la llamada al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Los catequistas y los animadores de las 
asociaciones católicas y de los movimientos eclesiales, convencidos de su misión educativa, 
procuren «cultivar a los adolescentes que se les han confiado, de forma que éstos puedan 
sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina» (ibid). 

Queridos hermanos y hermanas, vuestro esfuerzo en la promoción y cuidado de las 
vocaciones adquiere plenitud de sentido y de eficacia pastoral cuando se realiza en la unidad 
de la Iglesia y va dirigido al servicio de la comunión. Por eso, cada momento de la vida de la 
comunidad eclesial —catequesis, encuentros de formación, oración litúrgica, peregrinaciones 
a los santuarios— es una preciosa oportunidad para suscitar en el Pueblo de Dios, 
particularmente entre los más pequeños y en los jóvenes, el sentido de pertenencia a la 
Iglesia y la responsabilidad de la respuesta a la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada, 
llevada a cabo con elección libre y consciente.   

La capacidad de cultivar las vocaciones es un signo característico de la vitalidad de una 
Iglesia local. Invocamos con confianza e insistencia la ayuda de la Virgen María, para que, 
con el ejemplo de su acogida al plan divino de la salvación y con su eficaz intercesión, se 
pueda difundir en el interior de cada comunidad la disponibilidad a decir «sí» al Señor, que 
llama siempre a nuevos trabajadores para su mies. Con este deseo, imparto a todos de 
corazón mi Bendición Apostólica. 

Vaticano, 15 noviembre 2010  

 BENEDICTO PP. XVI 

Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració: 

consideracions davant les eleccions municipals 
 

Les properes eleccions són molt importants amb relació al procés iniciat  fa uns anys d’arribada 
i integració social al nostre país de persones procedents d’altres països i continents.  
 
La diversitat ja és una realitat ben evident a la nostra societat. Encara que la crisi econòmica 
ha fet minvar l’entrada de persones, el percentatge de població estrangera a Catalunya 
supera el 16%, i no són pocs els municipis amb índex superiors als 20 i 30% d’immigració. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_sp.html
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Això mostra la importància de la gestió del fet migratori als nostres pobles i ciutats. Si fins ara 
el més important era l’acolliment, i encara ho segueix sent, el repte fonamental en aquests 
moments és garantir la integració dels nouvinguts i de les diferents minories culturals, la 
cohesió social i la convivència, així com evitar fenòmens d’exclusió. 
 
Malauradament, l’actual crisi econòmica, responsable de l’increment de l’atur i la precarietat 
social, colpeja molt especialment la població procedent de la immigració, talla processos 
d’integració, crea tensions en la convivència i fa créixer una visió negativa respecte dels 
immigrats i de les minories culturals, contemplats més aviat com un problema. Això es veu 
agreujat per l’ús perillós de la qüestió migratòria que fan alguns partits polítics, amb la intenció 
de treure profit electoral mitjançant l’explotació de prejudicis i oferint solucions populistes. 
 
Tenint en compte tot això, 
 

DEMANEM als candidats i als 
futurs govern locals: 
 
1. Que la immigració no sigui 
contemplada en els programes i 
discursos electorals de forma 
populista o demagògica, explotant 
les pors, mala informació o prejudicis 
de la població, ni es plantegi com un 
problema, sinó com un repte en una 
societat plural i complexa, però 
alhora més rica, tant per la seva 
diversitat cultural com per les 
possibilitats econòmiques que es 
generen.  
 
 2.   Que, en l’elaboració de 
cadascun dels diferents apartats dels 
programes  electorals, es tingui 
present la realitat de la immigració i 
de les minories culturals, per tal que les polítiques tinguin en compte el conjunt de la població 
d’una manera àmplia i transversal. 
 
3. Que es simplifiquin els tràmits burocràtics i s’unifiquin els criteris i requeriments que es 
demanen a les persones immigrades en tot allò relacionat amb la seva situació jurídica. Les 
oficines d’atenció al ciutadà han de ser espais d’acollida, d’orientació i suport per a tota 
persona que ho necessiti. 
 
4. Que no és dificulti l’accés de tots els immigrats a l’empadronament, necessari per 
exercir drets bàsics com la sanitat i l’ensenyament, ja que això podria comportar l’exclusió 
social d’uns veïns i impedir polítiques socials apropiades a l’exacta realitat del municipi.  
 
5. Que es realitzin campanyes de sensibilització basades en la recuperació de la memòria 
històrica, per tal d’afavorir una acollida positiva dels nouvinguts i la seva integració social. 
 
6. Que es facin més esforços per afavorir una adequada integració entre autòctons i 
nouvinguts, entre majoria i minories culturals. És necessari que es fomenti la participació de 
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tots els ciutadans en tot tipus d’activitats culturals i festives i en els mitjans de comunicació 
públics locals. 
 
7. Que es garanteixi l’accés a un habitatge digne per a tothom, i es tingui especial cura de la 
rehabilitació d’edificis i la millora dels equipaments dels barris més desfavorits 
socialment, on han sorgit precisament alguns conflictes. 
 

8. Que es desenvolupin polítiques actives amb relació a l’ús dels espais públics per tal 
d’afavorir la interrelació i la coneixença mútua entre tots els veïns autòctons i nouvinguts i 
s’evitin concentracions excessives de nouvinguts en determinats barris, ja que això 
fomenta l’exclusió social. 
 
9. Que es respecti plenament la llibertat religiosa de tots, que inclou el dret a manifestar 
públicament les pròpies creences i exercir en condicions dignes les pràctiques religioses. Cal 
que es faciliti a les diferents comunitats religioses la creació o accés a llocs dignes 
destinats al culte i la pregària.  
 

XIV Trobada interdiocesada de vida consagrada 

dels bisbats de Solsona i Urgell 
 

Dia: 7 de maig, dissabte 
Lloc: Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, Canillo 
Hora: de 9.30 a 17.30 h 
 
Programa: 
 
09.30 h – Benvinguda a la Residència de la Sagrada Família d’Urgell (Pg. 
Joan Brudieu, 2-4) a la Seu d’Urgell 
10.00 h – Pregària de Laudes 
10.30 h – Sortida amb autocar cap al Principat d’Andorra. Durant el trajecte 
es visitaran diferents llocs d’interès 
12.30 h – Arribada al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell i Eucaristia 
presidida per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell 
14.00 h – Dinar a la casa de colònies d’AINA 
17.00 h – Pregària de Vespres a l’Església romànica de Santa Coloma 
17.30 h – Comiat i cloenda de la Trobada 
 

Conferència sobre “La família com a font de vocacions” 
 

A càrrec de: Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa 
Dia: 12 de maig, dijous 
Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat, Passeig del Remei, s/n, Caldes de Montbui 
Hora: 21 h 
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El P. Abat de Montserrat i el conseller de Cultura de la Generalitat 
presideixen la nit de les lletres montserratines a l’Hotel Alimara de 

Barcelona 
 

 
 

Julià de Jòdar, Miquel Bezares, Enric Casasses, Pere Riera i Maite Carranza, 
guardonats amb els Premis Crítica Serra d’Or 2011 

 
El P. Josep Massot es mostra preocupat per les dificultats que viu el sector editorial, 
però afirma que no es pot “deixar d’empènyer el carro de la nostra cultura, ni deixar la 
defensa de la nostra llengua i de les nostres peculiaritats”  
 

Barcelona, 4 de maig de 2011. Julià de Jòdar ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra 
d’Or 2011 de Novel·la per l’obra La pastoral catalana. Miquel Bezares s’ha endut el de 
Poesia per L’espiga del buit, Enric Casasses el de Traducció per El Gobelet de Daus de Max 
Jacob i Maite Carranza el Juvenil (Creació) per Paraules emmetzinades. Aquests han estat 
quatre de les catorze obres, corresponents a les quatre categories en què estan dividits els 
Premis Crítica Serra d’Or, una festa de la literatura catalana celebrada a l’Hotel Alimara de 
Barcelona, que reuneix una farcida representació dels autors en llengua catalana des de 1967 
i que enguany ha arribat a la 45a edició. 

 

El P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, juntament amb el conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, presideixen aquesta 45a edició, en la qual s’han 
premiat obres corresponents a les categories Literatura i assaig, Recerca, Teatre i Literatura 
infantil i juvenil. Dins de cada apartat, el jurat –format per cinc membres i per encàrrec de 
Serra d’Or– ha tingut la llibertat per atorgar els premis, en les diferents modalitats, a les obres 
més destacades de les publicades l’any 2010, i sense que s’hagin presentat a concurs. Cal 
recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació econòmica i consisteixen 
essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una serreta d’or, de solapa, 
que representa la distinció, a càrrec del director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep Massot i Muntaner. 

 
Els 14 Premis Crítica Serra d’Or de 
2011 

Els Premis Crítica Serra d’Or 2011, 
dins l’apartat de Literatura i Assaig, 
han estat per Julià de Jòdar, per La 
pastoral catalana, categoria de 
Novel·la; Miquel Bezares, per 
L’espiga del buit, categoria de 
Poesia; Miquel Pairolí, per Octubre, 
Biografies i Memòries; Anna Esteve, 
per El dietarisme entre dos segles 
(1970-2000), categoria d’Estudis 
Literaris; i Enric Casasses, per El 
gobelet de Daus, de Max Jacob, 
categoria de Traducció. 
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Dins l’apartat Premis Crítica Serra d’Or de Recerca 2011, els guardonats han estat Carme 
Molinero i Pere Ysàs, per Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981) 
(Humanitats); Francesc Nicolau per La intimitat de la matèria (Altres Ciències). Dins de la 
mateixa categoria, John London s’ha endut el de Catalanística per l’obra Contextos de Joan 
Brossa. L’acció, la imatge i la paraula. 
 
Els Premis Crítica Serra d’Or de Teatre 2011: al text de teatre català donat a conèixer per 
l’estrena o l’edició, Lluny de Nuuk, de Pere Riera, per la penetració d’anàlisi dels conflictes 
que amaga una família més enllà de l’aparença de seguretat i solidesa que manifesten les 
seves relacions quotidianes. A l’espectacle teatral a Assajant Albertí, dirigida per Pitus 
Fernández, pel treball de recerca i dramatització de l’obra de Vicenç Albertí (1786-1859) que 
dóna a conèixer el seu programa il·lustrat i confirma la importància del teatre menorquí de 
finals del s. XVIII i principis del XIX. I a l’aportació més interessant a Albert Vidal, per la seva 
trajectòria que l’ha significat com un dels treballs actorals més originals i notables de la 
dramatúrgia catalana de les darreres dècades. 
 
Finalment, els Premis Crítica Serra d’Or de Literatura Infantil i Juvenil 2011 han estat per 
a La princesa malalta, text en versió de M. Carme Bernal i Carme Rubio i il·lustració de 
Rebeca Luciani, en categoria Infantil; Maite Carranza per Paraules emmetzinades, 
categoria Juvenil (Creació); i per les col·leccions Això és art! i Això és un artista!, textos, 
il·lustracions i desplegables de Patrícia Geis el Juvenil (Coneixements). 
 
El jurat de l’apartat de Literatura i Assaig ha estat format per Sebastià Alzamora, Àlex Broch, 
Lluïsa Julià, Marta Nadal i Vinyet Panyella. El de l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume 
Aulet, Manuel Castellet, Joan B. Culla, Manuel Jorba i Santiago Riera i Tuèbols. Joan-Anton 
Benach, Àlex Broch, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares i Núria Santamaria han constituït 
el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra 
d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura. 

 
El P. Josep Massot, preocupat per les dificultats que viu el sector editorial 

Durant l’acte de lliurament dels Premis, el P. Josep Massot, director de Serra d’Or i de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que fa justament 40 anys que va començar a tenir 
una responsabilitat directa sobre la revista, ha mostrat la seva preocupació per les dificultats 
que viu el sector editorial, causades especialment per la crisi econòmica. ―En qualsevol cas, la 
nostra revista continua tirant endavant amb l’empenta i la il·lusió de sempre, amb la confiança 
que vindran temps millors i amb la convicció que no podem deixar d’empènyer el carro de la 
nostra cultura, ni deixar la defensa de la nostra llengua i de les nostres peculiaritats‖, ha 
afirmat el director de Serra d’Or. El P. Massot ha dit també que la revista ―procura oferir un 
ventall temàtic molt ampli, afavorit per una maquetació àgil i moderna, que des del mes de 
gener ha guanyat molt perquè surt a tot color i procurem que respiri i que dugui una il·lustració 
abundosa, que en faci la lectura agradable‖. A partir d’aquest mes de maig, Serra d’Or hi 
introdueix una nova secció habitual, ―Ara fa cinquanta anys‖, que anirà recordant què deia la 
revista a partir del maig de 1961 i quines fotografies hi sortien. 
 
El P. Josep Massot ha recordat persones estretament relacionades amb Serra d’Or, 
recentment desaparegudes, com ara els escriptors i crítics Joan Triadú i Joan Colomines 

membres del consell de direcció en els temps més difícils, i els lingüistes Lluís Marquet i 
Joan Solà. També ha tingut un record especial per a Carmina Garcia, ―col·laboradora 
eficacíssima primer d’Edicions 62 i després de Curial, amb la qual havíem tirat endavant molts 
projectes‖. El director de Serra d’Or s’ha adherit públicament ―als homenatges tan merescuts 
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que han rebut Joaquim Molas i Albert Manent, tan profundament lligats a Serra d’Or, 
especialment el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que Molas ja tenia i que Manent 
acaba d’estrenar‖.  
 
Encara dins el camp de les persones que han contribuït a fer de Serra d’Or la revista que és 
avui, el P. Josep Massot ha esmentat l’homenatge tributat fa pocs mesos a Xavier Fàbregas a 

Montserrat –on des d’ara té un monument commemoratiu al Camí dels Degotalls i del que 
ahir mateix, dins el marc de les Jornades Serra d’Or, es va dedicar a Montserrat Roig, en el 
vintè aniversari de la seva prematura mort. 
 
Serra d’Or, al servei de la vida cultural dels Països Catalans 

La revista Serra d’Or es va crear l’any 1955 com a circular dels treballadors de Montserrat i la 
seva publicació va anar en paral·lel a Germinabit, iniciada el 1949. La primera tenia per 
consiliari el P. Miquel Estradé, i la segona el també monjo de Montserrat P. Jordi Pinell. L’any 
1959, les dues publicacions es van fusionar i van donar com a fruit Serra d’Or. Segona època, 

una revista de contingut 
cultural ampli, íntegrament 
redactada en català, on es 
van aplegar tots aquells 
intel·lectuals que, amb la 
voluntat clara de refer el 
país i amb una gran dosi 
de voluntarisme, veien 
Serra d’Or com l’única 
tribuna possible des d’on 
es podia dir i fer alguna 
cosa per al conjunt dels 
Països Catalans. 
 
La diversitat ideològica de 
tots aquells que hi van 
col·laborar no va ser, en 
cap cas, un impediment per 
a tirar endavant la 
publicació; ben al contrari: 

Serra d’Or es va convertir en una plataforma única on les diverses veus tenien cabuda i on la 
voluntat de plurarisme de la revista es va fer palesa de seguida; oferia als lectors un seguit 
d’aportacions obertes a la cultura europea, innovadores, que sempre van tenir per objectiu la 
reconstrucció de la cultura catalana des del rigor, intentant fer una labor de suplència enmig 
del desert absolut d’aquells anys de postguerra. 
 
Un cop passats 50 anys, es pot dir que la revista ha estat, i és, una eina insubstituïble per a 
entendre la vida cultural dels Països Catalans. S’ha anat adequant als nous temps, sempre 
obeint aquell principi primer de contribuir al desenvolupament de la nostra cultura i la nostra 
societat i d’incidir-hi positivament, creant debat, suscitant idees. En els darrers anys, Serra 
d’Or ha pres una nova empenta, visible en la puntualitat d’aparició, en la renovació dels 
col·laboradors i en l’edició dels temes; tot plegat en fa la revista més atraient en el seu gènere 
d’arreu dels Països Catalans. 
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Paraules del P. Abat de Montserrat 

H. Conseller de Cultura, Autoritats, Senyores i Senyors: 

Aquest sopar anual per atorgar els premis ―Crítica Serra d’Or‖ ens permet, amb una fidelitat 
perseverant, de trobar-nos i de dialogar persones molt diverses i dedicades a àmbits molt 
diferents, que compartim una mateixa estimació per la nostra cultura, per la nostra literatura i 
per la llengua catalana que les vehicula. Any rere any, i ja en van 44, els responsables i 
col·laboradors de la revista, els membres del jurat, els guardonats, els amics,... tenim ocasió 
de compartir, d’intercanviar opinions, de valorar el moment cultural. 

Amb una fidelitat també perseverant, cada mes des de fa 52 anys, la revista ―Serra d’Or‖ acut 
puntualment a la cita amb els lectors, els quals mostren, també, la seva fidelitat a la revista, 
que els és espai d’informació, de reflexió sobre els temes tan variats que hi són tractats, de 
diàleg no verbal però sí a nivell de pensament amb la pluralitat d’autors. ―Serra d’Or‖ dóna fe 
de la realitat cultural catalana i n’estimula l’esperit creatiu i n’és difusora. 

Entenem la cultura en un sentit ampli i profund, com a font de coneixement i de creixement 
humà, com a eina fonamental que evita de deixar-se portar per la superficialitat i afavoreix 
l’aprofundiment personal i el creixement intel·lectual, com a expressió de les capacitats més 
elevades de la persona i, també, com a manifestació de la vitalitat i de la identitat d’una nació. 
De Catalunya, en el nostre cas. 

―Serra d’Or‖ i el Monestir de Montserrat que l’edita som conscients que la llengua i la cultura 
són l’expressió de l’originària sobirania espiritual d’un poble. I que, com ho demostra la 
història, és precisament la cultura la que permet a una nació de sobreviure a la pèrdua de la 
seva pròpia independència política i econòmica (cf. Joan Pau II, Discurs a l’ONU, 5.10.1995, 
n. 8). El nostre és un moment històricament molt important. Va creixent cada vegada més el 
nombre dels qui reflexionen sobre els drets del poble català i demanen d’exercir-los amb totes 
les seves conseqüències en un procés cívic i democràtic. Són moltíssims els qui es plantegen 
com s’ha d’articular la relació de Catalunya amb els altres pobles que formen l’Estat Espanyol 
en el context europeu actual (cf. Bisbes de Catalunya, Al servei del nostre poble, 2011, n. 5). 

La reflexió intel·lectual i el món de la cultura hi tenen un paper molt important, juntament, és 
clar, amb altres estaments de la societat. És moment, doncs, de sumar esforços, més enllà de 
la legítima diversitat d’opcions polítiques, per tal d’anar creant el consens necessari per 
defensar units allò que ajuda a la construcció i al desenvolupament de Catalunya, dins del 
respecte a la dignitat inalienable de les persones i dels pobles (cf. ibídem). És cert que la crisi 
econòmica, que afecta tants àmbits, afecta també i força el de la cultura. Però no ens podem 
descoratjar i hem de tenir prou imaginació per fer l’aportació que toca en el moment present 
del nostre País i davant els qüestionaments de la nostra societat. 

Abans d’acabar les meves paraules, vull felicitar tots els guardonats amb els premis Crítica 
―Serra d’Or‖ d’enguany. Desitjo que aquest premi, que valora i qualifica una obra ja feta, els 
sigui estímul per continuar el treball literari d’alta qualitat en l’especialitat pròpia de cadascú. 

Darrere la celebració d’aquest acte, darrere les jornades de la revista ―Serra d’Or‖ que han 
tingut lloc abans d’ahir i ahir al Palau Moja, darrere la revista mateixa hi ha un bon equip de 
professionals que treballen amb entusiasme sota la direcció del P. Josep Massot. A tots ells 
els vull agrair la dedicació i la constància que fan possible totes aquestes activitats. El meu 
agraïment, també, als qui constitueixen els diversos jurats dels premis Crítica ―Serra d’Or‖. 

I, a tots vostès, els agraeixo la seva presència. La transversalitat que suposa aquest sopar i el 
to amical que l’amara cada any ens són un estímul per continuar, des de la revista, des de les 
Publicacions i des del Monestir de Montserrat mateix, la tasca cultural de servei a la comunitat 
de llengua catalana; un servei que té ―Serra d’Or‖ com a exponent aglutinador.  

Moltes gràcies! I bona nit! 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

Salesianes, 125 anys - Pelegrinatge a Montserrat 
 

El diumenge,  1 de maig,  les Salesianes (FMA) vam pujar a la basílica de Montserrat per 
celebrar els  125 anys de presència de la congregació a Catalunya i Espanya. El 
pelegrinatge va aplegar unes 300 persones entre religioses, educadors, alumnes, 
familiars i amics formats en les presències de Barcelona (Sarrià, Sant Andreu, 
Sepúlveda), Sant Vicenç dels Horts, Sabadell i Terrassa. 

El temps pasqual va omplir de significat la trobada, perquè ―celebrar la Pasqua és celebrar la 
vida i això és el que també fem en recordar aquests 125 anys‖, vam anunciar en començar 
l’eucaristia. 

La celebració a l’altar major de la basílica va ser un esclat de joia i festa, amb cants, 
pregàries, símbols i ofrenes en representació de les presències salesianes participants. El 
salesià Alexandre Damians, que presidia l’eucaristia, es va preguntar, en dirigir-se a 

mailto:urc.info@gmail.com
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l’assemblea, com és possible que quatre germanes FMA  pobres i senzilles, vingudes d’Itàlia, 
que es van instal·lar l’any 1886 a Sarrià per lliurar-se a la seva missió, poguessin obtenir una 
immensa collita de fruits de salvació, de la qual ―aquest pelegrinatge n’és un petit testimoni.‖   

Comparava aquella empenta amb la fe i convicció dels primers cristians, ―constants‖, segons 
l’escriptura, ―a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària‖. 
―Cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.‖ (Ac 2,42-47). En 
comentar les paraules de Crist ―Vosaltres sou la sal de la terra‖ i ―Vosaltres sou la llum del 
món‖ (Mt 5,13-17), va fer notar que la sal serveix per donar bon gust a la vida i que Don Bosco 
i Maria Mazzarello, els fundadors, volgueren que els nois i noies es sentissin estimats i 
estimessin la vida. I també maldaven per ser llum, per il·luminar aquelles ments joves perquè 
poguessin cercar sempre la Veritat i, en ella, la llibertat. Recordà que Don Bosco atribuïa a 
Ella, Maria Auxiliadora, l’abundor de la collita de bones obres de salvació, tot dient: ―Ella ho ha 
fet tot‖. Va afegir que la condició perquè Maria ens ajudi en el futur és que seguim sent sal i 
llum, i que ara disposem de la riquesa d’un present per donar gràcies a Déu Pare i d’un futur 
per al compromís.    

 
Festa de família 

La inspectora de les FMA, Sor Lourdes Ruiz 
de Gauna, en les seves paraules de comiat 
va agrair la participació de tots i totes i féu 
esment del ―logo‖ de les celebracions 
d’aquest curs, que és “125 anys amb tu”,  i 
del grafisme que representa uns braços i 
mans que l’envolten. Digué que tot ha estat 
possible perquè històricament ens hem 
donat les mans sempre i arreu, i perquè 
hem portat al cor un bell tresor fonamentat 
en Maria Auxiliadora, en l’estimació i en el 
compromís. Remarcà que, en el cor dels qui 
vivim i treballem a Catalunya, Ella és també 
la Moreneta, i per això ens sentim en tota 
aquesta trobada feliços sota el seu mantell. 

Ens animà a continuar donant-nos les mans tot fent família, regalant estimació, fent festa.   

Aquest desig de la inspectora ja s’havia fet realitat aquell matí de diumenge. Perquè, seguint 
les previsions de la comissió organitzadora, la convivència havia començat a l’esplanada de 
Santa Cecília, tan bon punt vam baixar dels autocars que ens hi havien portat des dels 
diferents indrets d’origen. Els mocadors que ens van repartir a tots, distintius de la festa amb 
el logotip dels 125 anys, van fer disparar les alegries de petits i grans, al més pur estil d’un 
pati salesià en dia de gran festa. Després de l’esmorzar, un grup d’animació musical format 
per nois dels nostres ambients de Terrassa ens va fer ballar, divertir-nos de valent, barrejar-
nos tots plegats mentre creixia el coneixement i la companyonia entre nosaltres.   

Va ser cap a la fi del matí quan vam pujar als autocars en direcció a la basílica, i vam poder 
gaudir d’aquell escenari privilegiat on els turons cerquen el cel blau i ens conviden a la 
contemplació. A l’església, acollidora i festiva, ens hi esperava la Moreneta, mare de tots, per 
participar en la celebració i fer-nos sentir que som una gran família. El dia assolellat i 
esplendorós ens estava acompanyant en tota aquesta aventura, que semblava un petit tast 
d’aquell goig que no té fi. 

Carme Canadell, fma 
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URC: sessió d’intercanvi, de reflexió i d’informacions entorn de l’Escola 
Cristiana de Catalunya amb Superiores i Superiors majors 

 

Data  3 de maig de 2011, dimarts 
   

Hora  11.00 a 13.15 hores 
   

Lloc  Centre d’Estudis Pastorals – c) Rivadeneyra, 6, 3a planta, Barcelona 
   

Assistència  Junta Directiva de l’URC: Màxim Muñoz, Mª Eulàlia Freixas, Mireia 
Galobart, Lourdes Ruiz i Lluís Serra 
Escola Cristiana: Enric Puig, Carles Armengol i Rosa M. Riba 
Hi ha participat més de 40 Superiores i Superiors Majors i Delegades i 
Delegats permanents d’Instituts amb escoles a Catalunya. 

 

En aquesta reunió, es van abordar especialment tres temes 

1. Reptes que planteja la situació actual de l’Escola Cristiana a Catalunya i la dinàmica 
interna de les institucions, especialment els processos de reestructuració de 
Províncies. Respostes conjuntes que podem plantejar. 

2. Valoració dels serveis de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya. 

3. Moment actual de la Fundació Narcís Jubany. 

 
Presentació trobada URC-FECC a càrrec del P. Màxim Muñoz Duran, president de l’URC 

 
Benvinguts i benvingudes a aquesta reunió convocada per l’URC de Superiors i Superiores 
Majors (o els seus Delegats) que tenim escoles. 
L’hem plantejada com una Sessió d’intercanvi, de reflexió i d’informacions entorn de l’Escola 
Cristiana de Catalunya. 
I, lògicament, l’hem convocada de mutu acord amb la FECC, especialment amb el seu 
secretari general, P. Enric Puig, al qui agraïm la seva disponibilitat i haver acceptat estar amb 
nosaltres aquest matí. Saludem també la presidenta de l’APSEC, Rosa M. Riba, que també 
ens acompanya. 
L’hem convocada perquè les Congregacions Religioses amb comunitats a Catalunya estem 
vivint reptes importants, derivats sobretot de la persistent manca de vocacions i pels canvis 
econòmics, socials i culturals que estem experimentant. Un dels reptes és la reestructuració i 
unificació d’organismes, que sovint porta a la desaparició dels organismes que tenen seu a 
Catalunya en funció de la creació d’organismes més amplis que normalment situen la seva 
seu a Madrid. Això, sens dubte, té aspectes molt positius, però, lògicament, tindrà 
repercussions molt importants en el pes de la vida religiosa a Catalunya i la seva 
representativitat davant les instàncies socials, eclesials i administratives. En vam parlar a la 
darrera Assemblea general de l’URC, i ja abans, en una reunió de titulars i delegats 
convocada per la FECC, el P. Enric Puig va fer referència a aquesta realitat, concretada en 
l’Escola Cristiana: a més d’aquest desplaçament de les cúries va fer referència a la constitució 
de Fundacions i equips de titularitat que també tenen els centres de decisió fora de Catalunya 
i que abarquen centres no només d’aquí sinó de diverses autonomies. 
Aquesta realitat no hi ha dubte que pot tenir conseqüències importants en la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, que convé estudiar detingudament. La mateixa FECC ha experimentat 
darrerament canvis importants de figura jurídica (pas de secretariat a Fundació) i de direcció 
(canvi en la secretaria general i altres càrrecs). En l’àmbit de l’Administració pública també 
s’ha produït un canvi d’orientació política, que ja està afectant a la política educativa... 
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Per tot plegat, a l’anterior junta de l’URC, abans que jo assumís la Presidència, ens va semblar 
necessari, o si més no convenient, tenir aquesta trobada amb la FECC per plantejar conjuntament 
aquests reptes importants. No es tracta d’una reunió de temes ―tècnics‖, sinó ―polítics‖, per 
entendre’s, és a dir, de govern, que afecten l’orientació de futur, la forma d’abordar-la entre tots, 
per això som aquí com a Superiors Majors (o Delegats d’aquests Superiors Majors) i no com a 
Titulars o Delegats de la Titularitat, i per això convoca l’URC i no la FECC. 
Hem volgut tractar-los amb el secretari general de la FECC, perquè no hi ha dubte que des de 
fa molts anys és una institució vital per treballar conjuntament en la nostra tasca a les escoles. 
I si hem convocat aquesta reunió és perquè hem percebut en un bon nombre de vosaltres, 
juntament amb l’agraïment per la bona feina feta en una situació gens fàcil, el desig que 
aquesta institució de la qual ens hem dotat tots plegats pugui respondre, amb la implicació de 
tots –especialment en les decisions més importants– als nous reptes i necessitats que les 
escoles i entitats titulats tenim en aquest moment complex. Un moment que requereix una 
gran comunicació i confiança mútua i una consciència clara que ens cal avançar junts i ajuntar 
esforços. Us invito, doncs, a compartir de forma fraterna i oberta les inquietuds, dificultats en 
aquest treball conjunt de les Congregacions entre elles i amb la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. El que volem és trobar entre tots els millors camins per a l’escola cristiana que és, 
cal dir-ho ben clar, una de les plataformes de presència i acció evangèlica i humanitzadora de 
més abast i influència que té l’Església a la nostra societat. Gràcies, doncs, per ser aquí. 
 
P. Màxim Muñoz Duran, cmf, president de l’URC 
 

II Jornades Clarines – VIII Centenari de la Fundació de l’Orde 
 

Barcelona, de l’1 al 3 de setembre del 2011 
 

OBRIM CAMINS! Hem viscut una història… 
 
VIII  Centenari de la Fundació de l’Orde  
de  Germanes Pobres de Santa Clara (Clarisses) 
 

Ponències 
 Fra José Rodríguez Carballo Ofm, Ministre 

General, ofm 
 Gna. Teresa Pujal, osc, Llicenciada en Filologia 

catalana 
 Gna. Maite Pandelet, osc, Llicenciada en Teologia 
 Gna. Diana Papa, osc, Llicenciada en Psicologia 
 Encarnita del Pozo, ofs, Ministra General de l’Orde 

Franciscà Seglar 
 

Comunicacions 
 Gna. María Contreras,osc, Llicenciada en Teologia 
 Clarisses de Dundalk (Irlanda) 
 Sra. Magdalena Pelegrí i Moll, Llicenciada en Filologia Clàssica   
   

Moderadors/es 
 Sr. Francesc Rosaura, Periodista i director de ―Signes dels Temps‖ 
 Sr. Josep Mª Esquirol, Professor de Filosofia a la UB 
 María Cambray, ofs, Doctora en Medicina i ministra de l’Orde Franciscà Seglar de 

Catalunya 
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A més de les ponències, comunicacions i taules redones, està previst una oració-concert de 
Toni Torrelles, marista; la presentació del DVD: Clara i Francesc. 
 

Inscripcions fins al 30 de maig del 2011 
Més informació i inscripcions a  www.clarisascatalunya.cat 
 

Dansa contemplativa al Mas Blanc amb la Victoria Hernández 
 

Dates: 11-12 juny. 
  

DANSA CONTEMPLATIVA. Creació 
 

Vivenciar, pregar des del cor, trobar-nos amb la Font. 
Temps per la trobada amb un/a mateix/a, amb els altres i amb Déu.  
Danses senzilles i desenvolupament de la pròpia dansa-pregària. 
Contemplació de la natura. 
 

DESTINATARIS 
Persones que vulguin explorar una nova forma de pregària, meditació o relaxació 
Professors de religió, equips de pastoral, religiosos/es 
 

El curs pot servir com a iniciació o com a aprofundiment per a les persones que ja coneixen la 
dansa contemplativa. 
 

Places limitades. Reserveu ja la vostra plaça: comunitat@santamariamasblanc.org / 
661876083 / 938442467 
 

L'Espai Von Balthasar inaugura l'exposició "Tres amors i Tres arts", 

en homenatge a Joan Maragall 
 

L'Espai Von Balthasar del Centre Cristià dels Universitaris (CCU) 
organitza l'exposició "Tres amors i Tres Arts" de l'autora Goretti 
Pomé en homenatge a Joan Maragall. La inauguració de la mostra 
tindrà lloc el dijous 5 de maig a les 19 hores a través d'un concert 
que comptarà amb música en viu de Toni Torrelles i Raúl Benítez 
musicant i interpretant diversos poemes de Maragall. L'exposició 
restarà oberta del 2 de maig al 30 de juny i es podrà visitar els 
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores. 

Goretti Pomé Artista pintora i poeta. Llicenciada en Belles Arts i 
estudiant de l'ISCREB. Va col·laborar uns anys en la producció de 
cinema d'animació a D'OCON FILMS. Actualment Coordinadora del 
batxillerat artístic de les Escolàpies-Llúria (i membre de l'equip de 
pastoral de l'escola). En aquest projecte, és autora dels quadres i 

de les reinterpretacions poètiques dels poemes de Maragall.  

Els quadres de Goretti, són sobretot expressió de fondàries d'ella mateixa. Ressonàncies de 
les cançons que Toni Torrelles ha composat dels poemes de Maragall... I ressonàncies del 
que ha sentit escrivint la seva evocació personal dels poemes. Un tot..., un conjunt d'elements 
simbiòtics, fusions de sensacions evocadores del que va sentir Maragall... I com ens 
impregnen a nosaltres de nous significats, a voltes transcendents, a voltes més tangibles... 
Aquests quadres son una reobertura d'ella mateixa a la creativitat després de 10 anys de no 
pintar ni escriure pràcticament... ( Tot i haver pintat des de nena, sempre... com a actitud 

http://www.clarisascatalunya.cat/
http://es.mc273.mail.yahoo.com/mc/compose?to=comunitat@santamariamasblanc.org
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vital). Una creativitat rescatada l'estiu passat al Monestir de les Avellanes pintant un Crist 
ressuscitat, una creativitat que reneix en el silenci interior, en l'espai de retrobada espiritual, 
en l'espai de contemplació, sense espai ni temps, en una aturada de la vida. Els quadres 
tenen dues línies pictòriques, una abstracta que es refereix als poemes personals que li han 
evocat els de Maragall, i una més figurativa referida als poemes directament de Maragall. Això 
demostra que malgrat pintar en abstracte, també es poden interpretar les mateixes temàtiques 
en figuratiu... I tot condueix als mateixos sentiments.  

Toni Torrelles. Germà marista, educador, cantautor. Cofundador del grup Kairoi de música 
cristiana. Membre del grup 3ambtu de música cristiana. Actualment, responsable de la 
Pastoral Educativa de la FECC. En aquest projecte ha musicat fragments dels poemes de 
Maragall i de Goretti Pomé. Les músiques creades per Toni Torrelles parlen de Maragall, de 
l'esperit, de la interioritat, de l'amor, de Déu... són músiques que rescaten fragments de cada 
poema per fer-los evocació, elogi, discurs... poemes que arrenquen un nou vol i traspassen el 
temps per aterrar en l'avui. Toni Torrelles, després d'un llarg recorregut de creació musical, 
arriba a un punt de facilitat en la composició musical que ha estat capaç de composar, 
improvisadament, mentre Goretti pintava un quadre, barrejant acords, recitacions, emocions... 
empatitzant amb l'objecte de creació fins a fer-ne vivència i fusió. Maduresa i seguretat 
creativa. Aquests quadres s'han pintat escoltant cada poema cantat... un i un altre cop sense 
parar fins que el quadre ha estat acabat. Amb els matisos de cada paraula i amb l'èmfasi de 
cada entonació.  

Tant l'exposició com el concert d'inauguració, tindran lloc al C/ Villarroel 81, baixos. Barcelona. 

 

Racó de lectura 
 

► Religiosos hermanos hoy. Don para la Iglesia y la sociedad. III Simposio ITVR. Mons. 
E. Hernández Sola, Hno. E. Turú, Hno. D. Forkan, Hno. A. Rodríguez Echeverría. 
Publicaciones Claretianas, 2011. 
 
► Sobre la beatificació de Joan Pau II 
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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 
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