
     
De bell nou, la trobada setmanal amb els nostres le ctors  

 

Ens retrobem un any més, després del període estiuenc, amb els nostres lectors. Horeb  és un 
espai de comunió de la vida religiosa de Catalunya, del qual en té cura l’URC. Notícies, 
reflexions, comunicacions, lectures, agendes, activitats, reunions, propostes formatives… s’hi 

barregen, sempre al servei de 
religioses i religiosos. Només es pot 
estimar allò que es coneix. Només es 
pot conéixer allò que posem en comú, 
de manera senzilla i fraterna. Us 
encoratgem a col·laborar-hi, ja que el 
resultat ens ajuda a tots.  
En aquest número, recollim algunes 
de les notícies de l’estiu passat. 
Capítols generals, nomenaments de 
superiores majors, congressos… han 
estat fets rellevants. Però, entre tots, 
excel·leix la Jornada Mundial de la 

Joventut. La vida religiosa hi ha estat present i força congregacions han tingut unes trobades 
preparatòries amb forta motivació pastoral. 
La Junta Directiva  en ple (Màxim Muñoz, cmf, Ma. Eulàlia Freixas, mic, Pascual Piles, oh, 
Mireia Galobart, ij, Agustí Borrell, ocd, Lourdes Ruiz, fma, i Lluís Serra, fms) s’ha reunit l’1 de 
setembre per definir els objectius del quadrienni, per preparar la 65 Assemblea general (el 9 
de novembre), per actualitzar el calendari, per aprovar els comptes econòmics… La voluntat 
d’animació de la vida religiosa és present en tots els seus membres. El dia 22 de setembre se 
celebrarà la segona reunió de la Junta, en aquest cas ampliada, per la participació d’altres 
persones presents en organismes d’Església o entitats vinculades a la vida religiosa. 
 

Crida de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocaciona l de l’URC  
 

Creus important poder compartir la teva vivència, è xits, fracassos, sentiments en el teu 
ministeri en el camp de la pastoral juvenil, vocaci onal… amb altres religiosos i 
religioses? 
La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional és un e spai de trobada, diàleg i reflexió 
entorn d’aquest tema. En els darrers anys com a vocalia s’han preparat alguns actes 
formatius, alguna pregària intercongregacional i s’ha col·laborat en alguna «estació d’enllaç», 
però el més important és el diàleg i la reflexió entre els assistents. 
Si de debò t’interessa, ja ho saps! 
El proper dimecres 21 de setembre, a les 19.00 h, a ls locals de l’URC (Plaça Urquinaona,  
11, 2n 2a). 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 15 de setembre de 2011                                                               ANY IV. núm.    
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JMJ: Macrofestival de la vida consagrada. 
Visibilitzar l’espiritualitat i el compromís  

 

Els carrers de Madrid acullen pinzellades multicolors en ple mes d’agost. Els joves, 
procedents dels països més variats i llunyans, van amunt i avall, tot acudint als llocs de 
convocatòria per participar en actes amb presència del Papa, com també per pregar en 
silenci a les esglésies, anar a catequesi o trobar-se en l’oració de Taizé a la basílica 

llatinoamericana de la Mercè, que no pot 
acollir tot l’allau de joves que voldrien entrar-
hi. Altres agraeixen que els veïns de la 
capital llencin galledes d’aigua des de les 
finestres i balcons per remullar-se una mica i 
apaivagar la calor sufocant. Respecte, 
serenitat, joia, civisme... Banderes i llengües 
diverses, no sempre fàcils d’identificar, 
reflecteixen la catolicitat de l’Església. 
La vida real de les places i carrers està força 

allunyada d’algunes reaccions mediàtiques i de plantejaments intolerants que no digereixen 
el fet que l’expressió religiosa adquireixi una dimensió pública. Cal recordar que la JMJ és 
una trobada de joves, en la qual es fa present el Papa. El contacte directe trenca els tòpics 
negatius que sovint es difonen sobre els joves cristians.  
Hi ha algunes realitzacions que han quedat en segon terme, però que tenen categoria de 
primera magnitud. El programa cultural de la JMJ 2011 ha comptat amb un esdeveniment 
d’excepció: el macrofestival de la vida consagrada, organitzat per la CONFER (Conferència 
Espanyola de Religiosos), organisme en el qual està integrada l’URC (Unió de Religiosos 
de Catalunya). S’ha celebrat al Palau d’Esports de la Comunitat de Madrid el 18 d’agost. 
Més de 14.000 assistents han omplert el recinte de gom a gom, i més de 6.000 sol·licituds 
no s’han pogut atendre per límits d’aforament.  
Entorn de tres eixos, «Cridats, reunits, enviats», s’ha estructurat el testimoniatge de 
persones joves de vida consagrada que, amb un llenguatge fresc, directe, profund, 
comunicatiu, audiovisual, han expressat la seva experiència personal de resposta al Crist, 
de la vida en comunitat i 
de la seva missió. 
Somrients, joiosos, han 
parlat sense embuts de 
les seves motivacions, 
dificultats, projectes… 
Gent de carn i ossos amb 
una forta dimensió 
espiritual. Lluny de la visió 
carrinclona que sovint 
alguns mitjans s’entesten 
a presentar. Ser religiosa 
o religiós avui val la pena i 
és possible. Els milers de 
joves que gaudien de la 
festa i de l’espectacle han 
aplaudit d’allò més i s’han 
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sentit profundament interpel·lats. Més que discursos complicats, les persones consagrades 
han presentat la seva vida amb senzillesa i transparència.  
Intercalats entre grups de testimoniatges, s’ha combinat la música, la dansa, la projecció de 
vídeos, la cançó amb els registres més variats (melodies, rap, rock…), amb la participació 
entusiasta dels joves. Tot amb un llenguatge modern, juvenil, consistent i compromès. En el 
centre, la fascinació pel Crist, que crida. La vida consagrada ha reflectit la diversitat dels 
seus carismes, la unitat entre les institucions (la intercongregacionalitat), el sentit profètic 
del seu missatge i el seu compromís amb les persones i els col·lectius més pobres i 
marginats. 

Han obert l’acte el pare Elías Royón, president de CONFER, i Vicente Jiménez Zamora, 
bisbe de Santander i president de la Comissió Episcopal de Vida Consagrada. L’URC ha 
estat representada, entre d’altres, per la germana Margarida Bofarull, vicepresidenta de 
CONFER, i pel president de l’URC, Màxim Muñoz. 
El macrofestival ha tingut tres hores de durada sense interrupció, de 21.30 a 0.30. El seu 
ritme trepidant per moments, participatiu i exultant en altres, sempre reflexiu, obert, joiós i 
espiritual ha fet passar l’estona de manera ràpida i atractiva.  
La presència de religioses i religiosos no s’ha reduït aquests dies al macrofestival, sinó que 
s’han pogut observar discretament barrejats amb els joves, acompanyant-los en el seu 
procés de recerca del Crist. 

Lluís Serra Llansana 
 

JMJ: discurs del Papa XVI a les joves religioses  
 

Discurs de Benet XVI el 19 d’ agost de 2011 a les j oves religioses, de congregacions 
tant actives com contemplatives, al Pati dels Reis del Monestir d’El Escorial. 
 
Queridas jóvenes religiosas: 

Dentro de la Jornada Mundial de la Juventud que estamos celebrando en Madrid, es un 
gozo grande poder encontrarme con vosotras, que habéis consagrado vuestra juventud al 
Señor, y os doy las gracias por el amable saludo que me habéis dirigido. Agradezco al 
Señor Cardenal Arzobispo de 
Madrid que haya previsto este 
encuentro en un marco tan 
evocador como es el Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial. 
Si su célebre Biblioteca custodia 
importantes ediciones de la 
Sagrada Escritura y de Reglas 
monásticas de varias familias 
religiosas, vuestra vida de 
fidelidad a la llamada recibida es 
también una preciosa manera 
de guardar la Palabra del Señor 
que resuena en vuestras formas 
de espiritualidad. 

Queridas hermanas, cada carisma es una palabra evangélica que el Espíritu Santo 
recuerda a su Iglesia (cf. Jn 14, 26). No en vano, la Vida Consagrada «nace de la escucha 
de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de vida. En este sentido, el vivir 
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siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente se convierte en "exégesis" viva de la Palabra 
de Dios... De ella ha brotado cada carisma y de ella quiere ser expresión cada regla, dando 
origen a itinerarios de vida cristiana marcados por la radicalidad evangélica» (Exh. 
apostólica Verbum Domini, 83). 

La radicalidad evangélica es estar «arraigados y edificados en Cristo, y firmes en la fe» 
(cf. Col, 2,7), que en la Vida Consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un 
corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor (cf. San Benito, Regla, IV, 21), con una 
pertenencia esponsal como la han vivido los santos, al estilo de Rosa de Lima y Rafael 
Arnáiz, jóvenes patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud. El encuentro personal 
con Cristo que nutre vuestra consagración debe testimoniarse con toda su fuerza 
transformadora en vuestras vidas; y cobra una especial relevancia hoy, cuando «se 
constata una especie de "eclipse de Dios", una cierta amnesia, más aún, un verdadero 
rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder 
aquello que más profundamente nos caracteriza» (Mensaje para la XXVI Jornada Mundial 
de la Juventud 2011, 1). Frente al relativismo y la mediocridad, surge la necesidad de esta 
radicalidad que testimonia la consagración como una pertenencia a Dios sumamente 
amado. 

Dicha radicalidad evangélica de la Vida Consagrada se expresa en la comunión filial con la 
Iglesia, hogar de los hijos de Dios que Cristo ha edificado. La comunión con los Pastores, 
que en nombre del Señor proponen el depósito de la fe recibido a través de los Apóstoles, 
del Magisterio de la Iglesia y de la tradición cristiana. La comunión con vuestra familia 
religiosa, custodiando su genuino patrimonio espiritual con gratitud, y apreciando también 

los otros carismas. La comunión con otros miembros 
de la Iglesia como los laicos, llamados a testimoniar 
desde su vocación específica el mismo evangelio 
del Señor. 

Finalmente, la radicalidad evangélica se expresa en 
la misión que Dios ha querido confiaros. Desde la 
vida contemplativa que acoge en sus claustros la 
Palabra de Dios en silencio elocuente y adora su 
belleza en la soledad por Él habitada, hasta los 
diversos caminos de vida apostólica, en cuyos 
surcos germina la semilla evangélica en la 
educación de niños y jóvenes, el cuidado de los 

enfermos y ancianos, el acompañamiento de las familias, el compromiso a favor de la vida, 
el testimonio de la verdad, el anuncio de la paz y la caridad, la labor misionera y la nueva 
evangelización, y tantos otros campos del apostolado eclesial. 

Queridas hermanas, este es el testimonio de la santidad a la que Dios os llama, siguiendo 
muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo en la consagración, la comunión y la misión. 
La Iglesia necesita de vuestra fidelidad joven arraigada y edificada en Cristo. Gracias por 
vuestro «sí» generoso, total y perpetuo a la llamada del Amado. Que la Virgen María 
sostenga y acompañe vuestra juventud consagrada, con el vivo deseo de que interpele, 
aliente e ilumine a todos los jóvenes. 

Con estos sentimientos, pido a Dios que recompense copiosamente la generosa 
contribución de la Vida Consagrada a esta Jornada Mundial de la Juventud, y en su nombre 
os bendigo de todo corazón. Muchas gracias. 

[Copyright 2011 ©Libreria Editrice Vaticana] 
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Des del monestir - Mirada al món: “JMJ amb humor”  
 

Lluís Solà, monjo de Poblet 
 

«La Cambra de Comerç de Madrid calcula que la visita del papa ha 
generat 160 milions d’euros de benefici» (www.3cat24.cat, 22 agost 2011). 
En llegir aquest titular he recordat un exercici de literatura, de ja fa molts 
anys, a l’escola, en què se’ns demanava de comparar les diferents 
maneres d’apropar-se la premsa escrita a una mateixa notícia. 
Els joves pelegrins de les JMJ, ben nombrosos, que hem acollit de pas 

aquests dies per Poblet, m’han causat molt bona impressió. Se’ls veia molt motivats i molt 
seriosos. Estic convençut que per a ells ha estat un moment fort d’experiència religiosa i de 
fe. Tanmateix voldria comentar tres aspectes —que no tenen res a veure amb ells— que no 
m’han agradat, d’aquestes jornades, una mica en clau d’humor, i de cara a la reflexió 
personal. 
Primer aspecte. El discurs grandiloqüent —a mi m’ho ha semblat, si més no— del cardenal 
Rouco, omnipresent en totes les celebracions, perquè li tocava com a pastor de l’església 
diocesana que acollia el papa. No m’ha agradat. Suposo que és cosa de sensibilitat. Un 
cert discurs pot il·lustrar bé l’estil d’una certa església que no suporta la pèrdua de prestigi i 
rellevància socials, o que, tot al contrari, s’amaga com el llevat en la pasta per fecundar 
d’Evangeli la realitat. I això que les institucions de l’Estat s’han abocat en l’organització i 
logística de la JMJ!  
Segon aspecte. El paper «d’estrassa» que feien els religiosos —les religioses, més ben 
dit!— al «Patio de Reyes» de l’Escorial. I encara sort que l’acte va ser relativament breu. En 
actes d’aquesta mena quasi sempre ens el fan fer, o el fem, aquest paper, els membres 
d’això que en diem «vida consagrada». I no m’agrada, francament, com a religiós que sóc! 
La vida consagrada en l’església l’hauríem de fer visible, d’expressar d’una altra manera. 
Tercer aspecte, molt anecdòtic. Les «puntes» dels roquets dels cerimoniers del papa. Per 
contrast posaven en evidència l’elegància i la dignitat dels «decorats» de les celebracions, 
sobretot el de Cuatro Vientos, que he trobat superb. Això de les «puntes» m’ha vingut així, 
perquè la nit de la tempesta, juntament amb els paraigües amb què tapaven el sant pare, 
feien una nota molt simpàtica. Una escena, d’altra banda, que ens apropava un papa molt 
humà i molt serè, senzill, amb un somriure realment evangèlic. Expressat, com he dit, amb 
clau d’humor. Sense voluntat d’ofendre. 
 

Catalunya Cristiana, 11 setembre 2011 
 

La força dels religiosos a Catalunya 
 

Els ordes religiosos han deixat empremta a l’esglés ia i a la societat, i encara en deixen 
 
A Catalunya, el segle XIX va ser un període de contrastos. D’una banda, hi 
va haver la crema de convents i la desamortització. I de l’altra, cal deixar 
constància dels grans sants i dels fundadors d’ordes religiosos que hi va 
haver al llarg de tot el XIX.  

Al segle XX, el carisma de determinats ordes religiosos va deixar empremta, 
i encara en deixa, a l’Església i a la societat. Així, per exemple, podem esmentar els Exercicis 
Espirituals del Pare Vallet, i també el Foment de Pietat, que va difondre àmpliament la 
religiositat popular, o la influència del jesuïta Casanova en l’alta cultura.  

El monestir de Montserrat va sobresortir pel que fa als estudis bíblics i les traduccions 
populars del llibre sagrat, així com al refinament litúrgic i la difusió que se’n feia.  
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A més, des de fa dècades, podem subratllar l’evolució de determinats ordes d’acord amb els 
signes dels temps. És el cas, entre d’altres, dels escolapis, els jesuïtes, els carmelites, els 
salesians, etcètera. I la renovada espiritualitat caputxina, tan lligada a la cultura i a la seva 
presència a Amèrica i al manament de donar a qui no té. Podem esmentar l’encaix, com a 
rectors, de molts religiosos que han salvat la vida de les parròquies i han creat grups de joves, 
i hi ha hagut algun orde que ha diversificat la seva influència: llibreria, editorial, grups de 
reflexió en primera línia (claretians). I la cohesió que dóna a l’Església diocesana la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) amb dues figures que m’aprecio: Màxim Muñoz (president i 
claretià) i Lluís Serra Llansana (secretari i marista).  

Hi ha ordes menors que també han encaixat en el projecte pastoral de l’URC. Hi ha l’exèrcit 
silenciós de les religioses contemplatives i educatives, i no ens pot passar per alt la tasca 
social al Raval i en barris de ciutats per complementar l’actuació de Càritas. I els milers 
d’alumnes de l’Escola Cristiana.  

Avui dia, els religiosos no actuen com a compartiments estancs, i la seva força no es troba en 
el nombre sinó sobretot en la profunditat de l’acció que fan. No oblidem el plus d’ordes 
religiosos estrangers com, per posar un exemple, els de la mare Teresa de Calcuta, que han 
encaixat tan bé a Catalunya.  

Albert Manent, historiador  
 

La Vanguardia, 24 juliol 2011, p. 41 

 

XXVI Capítol General de les Carmelites de la Carita t - VEDRUNA 
ions  

 
 

Les Vedruna marquen les línies de futur ● S’ha celebrat el 26è capítol general en què 
María Inés García Casanova ha estat elegida nova ge rmana general 
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A la ciutat de Vic, les Carmelites de la Caritat-
Vedruna han celebrat a la casa mare el seu 26è 
capítol general. Del 22 de juliol al 22 d’agost, 
mentre un gran nombre de persones aprofitaven 
per fer vacances, un total de 68 germanes d’arreu 
del món s’han reunit a la casa mare per reflexionar 
sobre la seva missió i per aprovar les línies de 
futur del treball educatiu i social de les Vedruna. 
Amb l’elecció del nou equip general per als 
propers sis anys, la congregació de Carmelites de 
la Caritat-Vedruna es veurà sostinguda per la 
tasca de María Inés García Casanova (germana general) , María Teresa Cuervo Buitrago 
(vicària i primera consultora), Elizabeth Bonita Phillips (segona consultora), Adelaida Moreno 
Puente (tercera consultora) i Maria Lluïsa Clarà Vila (quarta consultora). 
L’acte de relleu es va celebrar amb una missa d’acció de gràcies el dia 11 d’agost. La nova 
germana general, María Inés García Casanova, que va prendre la torxa de mans de Maria 
Narcisa Fiol, va reflexionar a propòsit del lema escollit per al capítol general: «Anunciar i 
defensar la vida».   
«El servei per amor, per res més», va dir la nova germana general al final de l’Eucaristia, «no 
podem servir-nos els uns als altres si no és per amor. El servei fet a l’estil de Jesús serà una 
manera de proclamar amb molta claredat avui que aquest món pugui creure en Déu i pugui 
creure en Jesús. Pot ser una paraula d’anunci i una paraula de denúncia, però sobretot un 
compromís amb les persones que més ho necessiten». 
Aquesta voluntat d’estar al servei de l’amor és sens dubte la que continua marcant l’actuació 
d’aquestes religioses fundades per santa Joaquima de Vedruna el 26 de febrer del 1826 a la 
seva casa pairal Manso Escorial, on reposen les seves despulles. El seu desig «d’abraçar 
totes les necessitats dels pobles» el va concretar donant acollida i instrucció a les nenes i 
noies de la Catalunya rural del segle XIX des de l’escola pública, servint els malalts en 
hospitals municipals i entrant en el món de la marginació a través de les cases de caritat. 
Durant els dos segles següents a la seva fundació, la congregació ha arrelat en quatre 
continents, de manera que avui és present a 3 països d’Europa, 14 d’Amèrica, 4 d’Àsia i 5 
d’Àfrica, amb un gran treball en l’educació, la sanitat, preferentment en els sectors socials més 
necessitats. Les germanes són quasi 2.000 distribuïdes en gairebé 300 comunitats. Aquesta 
expansió arreu del món fa que les religioses avui dia tinguin una visió clarament planetària 
però al mateix temps molt centrada en les situacions i els problemes concrets. L’atenció al 
sector més pobre de la societat continua sent el camí a seguir i en el cas de Catalunya això té 
una traducció pràctica en la tasca a l’escola o des de qualsevol plataforma adient, a favor dels 
immigrants. 

Redacció Vic – Catalunya Cristiana 
 
Passos fets i reptes de futur 
M. Teresa Llach, c.c.v. 

Avui, un capítol general és un repte. Pel que fa a nosaltres, les Vedruna, 
d’una banda suposa la continuïtat amb el 25è, perquè hi ha unes línies força 
que no s’esgoten en un sexenni i, de l’altra, suposa la innovació per situar-
nos evangèlicament al si d’un món en canvi constant. 
La primera tasca ha estat, per tant, una avaluació de com hem viscut les 

Vedruna en aquests darrers anys, és a dir, com hem pregat, com ens hem relacionat entre 
nosaltres, com hem compartit i aportat el nostre granet de sorra respecte dels objectius de 
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missió que vam voler accentuar i que el document capitular anterior mirant el nostre món 
resumia en tres grans ferides: la ferida de la injustícia i la violència, la ferida ecològica i la 
ferida de l’absència de Déu. 
Els passos fets, els acompanyaments realitzats, les presències efectives, en llocs tan diversos 
del planeta ens han permès adonar-nos que la nostra tasca és, sovint, amagada, discreta, 
lenta, pacient, que busca més transformar que meravellar; que descobrim el rostre de Déu en 
la desfiguració, en el rostre de tantes persones marcades pel sofriment, el fracàs, la 
vulnerabilitat. Ho tenim especialment en compte pel que fa a la dona. En tots els continents i 
en tots els contextos són destinatàries preferents i hem pogut ser testimonis de petits avenços 
i conquestes d’aquestes dones en societats on són discriminades. 
També hem copsat les nostres deficiències, la necessitat d’accentuar aspectes de la contínua 
lluita per la justícia i la pau. I pel que fa a la vida comunitària, la voluntat que sigui més nítida 
la nostra opció per esdevenir comunitats pobres, fraternes i orants. La innovació, sens dubte, 
vindrà marcada pel document capitular aprovat després de molta reflexió, pregària, debat i 
votació final. Ben aviat estarà a les mans de totes i cadascuna de les germanes. La germana 
general a la cloenda ha dit «que la saba arribarà als diversos llocs i comunitats, no només a 
través del document sinó amb el testimoni i l’experiència de totes les que hem estat reunides 
en Capítol». Perquè totes han copsat que l’Esperit s’ha fet present i que anunciar i defensar la 
vida a tots nivells és possible tenint com a centre el Crist mort i ressuscitat.  
Arran d’una entrevista amb la germana general sortint, Narcisa Fiol, aquesta destaca unes 
particularitats en aquest Capítol 26è, que sintetitzant són les següents: L’ampliació 
d’horitzons, la mirada cosmicoplanetària que, d’una banda, ens porta a sentir-nos integrades 
en un Tot i, de l’altra, ens facilita baixar a conclusions que comprometen de manera integral. 
Els pobres, els exclosos, estan presents a la nostra sala de forma molt incloent no solament 
optant per ells sinó caminant alhora amb ells com a fills del mateix Pare. 
El diàleg intercultural i interreligiós va prenent cos amb més solidesa tot reconeixent la riquesa 
que aporta. Aquest és, sens dubte, un Capítol molt particular, perquè apostem fortament per 
canvis en les estructures, sempre d’acord amb el fet de revitalitzar la missió i la vida mateixa. 
En aquest moment ens preocupa i ocupa consolidar els canvis sense perdre les essències. 
Així, aquest Capítol esdevé un pont vers el futur, que ens caldrà transitar com demana santa 
Joaquima «amb ànim, iniciativa i diligència». 
 

II Jornades Clarianes – VIII Centenari de la Fundac ió de l’Orde  
 

La Federació de Clarisses de la 
Immaculada de Catalunya, Castelló de la 
Plana i Illa de Menorca i la Federació de 
Clarisses de la Divina Providència de 
Catalunya i Castelló de la Plana han 
celebrat els 800 anys dels Inicis de la 
Forma de Vida amb les II JORNADES 
CLARIANES, de l’1 al 3 de setembre del 
2011.  Es va crear una Comissió formada 
per tres germanes clarisses: Sor Clara 
Fernàndez, Presidenta de la Federació de 
la Immaculada; Sor Pilar Laporta, 
Presidenta de la Federació de Clarisses 
de la Divina Provindència; Sor 
Immaculada Parera, Secretària Federal; i 
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tres germans franciscans: Francesc Vilà i Virgili, Francesc Linares i Cerezuela i Joaquin 
Recasens i Murillo, ofm. 

L’obertura de les jornades la va fer el bisbe Auxiliar de Barcelona 
Mons. Sebastià Taltavull, presentat pel Ministre Provincial dels 
Franciscans de Catalunya, Fr. Josep Gendrau i Valls, ofm. 

Les Jornades s’han desenvolupat a la Residència Universitària del P. 
Manyanet del carrer Entença de Barcelona,  segons el programa 
adjunt. Hi han participat 95 inscrits. Hi havia ponents i participants de 
les germanes clarisses d’Itàlia, Sor Diana Papas, de França, Seur 
Cecile; de Portugal, també d’Àvila, de Badajoz, Còrdova, Toledo,  
Madrid, i naturalment de Catalunya, Castelló de la Plana i l’Illa de 
Menorca. Els Ministre General dels Franciscans, ofm, Fra José Rodríguez Carballo, va 
presidir l’Eucaristia amb la qual s’inauguraven oficialment les  celebracions del 8è centenari, 
que durarà fins a l’11 de setembre del 2012. També va pronunciar una interessant conferència 
sobre l’ actualitat de la vida clariana, que en el món d’avui compta amb unes 18.000 germanes 
clarisses. 

El dissabte dia 3 a l’església del Monestir de Santa Maria de Pedralbes de les germanes 
clarisses de Barcelona el bisbe Sebastià va presidir la concelebració de l’eucaristia de 

cloenda, en acció de gràcies pel 
carisma franciscà clarià i pel bon 
resultat de les II Jornades Clarianes. 

Es va fer una visita guiada al Temple 
de la  Sagrada Família de Barcelona, 
acompanyats per l’enginyer Josep Mª 
Soler, gràcies a la  gentilesa del 
nostre estimat amic, el rector de la 
parròquia de la Sagrada Família de 
Barcelona, Mn. Lluís Bonet. I després 
d’un breu recorregut turístic per 
admirar el Port Olímpic i el passeig de 
Gràcia, amb les obres de Domènech i 
Montaner, Puig i Cadafalch i Gaudí, la 
Pedrera... vam tornar a la Residència 
per acomiadar-nos i donar gràcies a 

Déu i a tots els qui han treballat perquè aquestes jornades fossin profitoses, en les quals ha 
participat tota la Gran Família Franciscana, esperant que durant l’any vagin sorgint noves 
activitats que engresquin a viure amb joia la Forma de Vida de Clara i de Francesc d’Assís.  

Informa, Fra Josep Gendrau i Valls, ofm 

Més informació: www.clarisascatalunya.cat/nosaltres.php?idm=1&interior=1&codi_carpeta=22 
 

La germana Isabel Deu García, 
nova superiora general de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús  

 

Del 19 de juliol al 2 d’agost de 2011 s’ha celebrat a Vic (Barcelona) el XVIII Capítol general 
de la congregació de Serventes del Sagrat Cor de Jesús, a la casa mare de la congregació, 
on reposen les restes dels fundadors, el venerable Joan Collell Cuatrecasas i la mare Pia 
Criach Ginestós.  



 
10 

 

 

En aquest Capítol ha estat elegida superiora general per al sexenni 2011-2017 la germana 
Isabel Deu García , nascuda a 
Quintanarrío (Burgos). Juntament amb 
la superiora general, han estat triades 
les següents germanes del consell de la 
congregació: Carmen Saucedo, 
Trinidad González, Milagros Diez i 
Marina Fermín. 

 

El lema del capítol ha estat Dones 
místiques i profetes per a una nova 
evangelització .  Com a congregació —i 
per a aquest sexenni— apostem per 
arrelar-nos i romandre fortament unides 
al Cor de Jesús, perquè sent  dones 
místiques arribem a ser profetes , 
portadores de paraules i gestos de vida 

per als homes i dones del nostre temps. Veiem necessària la reorganització de la nostra 
congregació per a l’atenció de les persones i les comunitats, la revitalització de la nostra 
missió evangelitzadora compartida amb els laics i la Pastoral Vocacional/Pastoral de 
Trobada. 
 

La germana Lilián Carrasco Guzmán, nova superiora g eneral de les 
Missioneres dels Sagrats Corts de Jesús i Maria 

 

En el XIX Capítol General de les 
Missioneres dels Sagrats Cors de 
Jesús i Maria, celebrat del 8 al 28 de 
juliol a Santa Llúcia (Mallorca), amb el 
lema «Ara és temps de Gràcia» , ha 
estat elegida superiora general la 
germana Lilian Carrasco Guzmán , 
de 53 anys, natural de Loma de 
Cabrera (República Dominicana).  
 

Anteriorment ha tingut els càrrecs de 
delegada i formadora de novícies i de 
juniores a República Dominicana, 
també durant tres anys fou membre 
de la junta directiva de la CLAR 
(Confederació Llatinoamericana de 

Religiosos) i aquest darrer sexenni ha exercit de secretària general de la congregació. 
 

Lilian Carrasco és una persona coneixedora de la realitat de la vida religiosa actual, 
emprenedora, oberta, coherent, senzilla i amb una marcada inquietud profètica. 
 

Les germanes elegides per formar el nou equip són: 
 Elsie Milagros Robert López, de Puerto Rico 
 Miquela Obrador Veny, de Mallorca 
 Emmerance Uwimana, de Rwanda 
 Aina Nadal Pascual, de Mallorca 
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La mare Mª Àngeles Vilar, reelegida superiora gener al de la Congregació 
de Mares de Desemperats i sant Josep de la Muntanya  

 

La Mare Mª Ángeles Vilar de San José  ha 
estat reelegida superiora general de la 
congregació de Mares de Desemparats i 
Sant Josep de la Muntanya, per a un nou 
sexenni (2011-2017), en el Capítol general 
de la Congregació, celebrat al Reial 
Santuari de Sant Josep de la Muntanya a 
Barcelona, el passat 14 de juliol de 2011. 
Les Mares Capitulars han reflexionat amb 
entusiasme sobre el tema de la “Comunió 
de vida i missió” , disposades a 
comprometre’s en l’Església, en aquesta 
tasca de revitalitzar l’«espiritualitat de la 
comunió», en la fraternitat i en la missió, 

des d’una pregona i profunda vida espiritual. 
El Consell General també ha estat reelegit en la seva totalitat, quedant el mateix equip de 
govern: M. Mª del Mar Cabrera, M. Purificación Moya, M. Francisca García, M. Isabel Mª 
López i, com a secretària, M. Gema Arranz i M. Teresa Cortés com a ecònoma general.  
 

Reelecció de la germana Consol Muñoz com a superior a general de les 
Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció  

 

El Capítol general de les Franciscanes Missioneres 
de la Immaculada Concepció ha reelegit la 
superiora general i ha elegit el nou govern general. 
 
Superiora general: Consol Muñoz 
Vicària general: Ángela Crespo 
Segona consellera: Blandina Niubó 
Tercera consellera: Mª Dolores San Sebastián 
Quarta consellera: Mª Ángeles Larrañaga 
 
 

XVI Capítol general de la Companyia de Santa Teresa  de Jesús 
 

Les germanes de la Companyia de Santa Teresa de Jesús 
celebren a Roma el seu XVI Capítol general dels dies 1 al 30 de 
setembre.  

El Capítol general es fa cada sis anys i hi participen germanes dels 
quatre continents on la Companyia de Santa Teresa és present 
(Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa). 

El Capítol, que  té per lema «Cerqueu primer el Regne de Déu i 
la seva justícia. Què voleu, Senyor, de mi?» , té com a  objectius  
reflexionar sobre el camí fet per la Companyia en els darrers sis 

anys, proposar nous camins de futur i escollir un nou govern general. De casa nostra 
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participen les germanes Ma. Asunción Domínguez (provincial), Gemma Bel i Ma. Cristina 
Martínez. 

Si ho desitgeu, podeu pregar pel fruit d’aquest Capítol amb l’oració que trobareu al web de 
la Companyia: www.stjteresianas.pcn.net 
 

El 9 de setembre es va celebrar Sant Pere Claver, p atró dels Jesuïtes de 
Catalunya, amb actes a Barcelona i Verdú 

 

La Companyia de Jesús a Catalunya i tota la família ignasiana van celebrar el divendres 9 
de setembre la festa de Sant Pere Claver, missioner i defensor dels esclaus negres a 
Amèrica al segle XVII i patró dels jesuïtes de Catalunya.  
 

Per commemorar-ho, tingué lloc una Eucaristia a les 19.30h a l’església del Sagrat Cor de 
Barcelona (Jesuïtes de Casp). En la mateixa celebració, el jesuïta Manuel Hernández va 
pronunciar els últims vots a la Companyia de Jesús.  
 

Després de l’Eucaristia es va projectar un nou documental 
sobre la vida de Sant Pere Claver. El mateix dia, al poble 
natal de Sant Pere Claver, a Verdú, a les 11 del matí, es va 
celebrar una Eucaristia presidida per Mons. Jaume Pujol, 
Arquebisbe de Tarragona. 
 

Defensor dels esclaus negres 
 

Sant Pere Claver és el patró dels Jesuïtes de Catalunya i un 
dels fills il·lustres de la vila de Verdú, a la comarca d’Urgell. 
Pere Claver hi va néixer el 24 de juny de 1580 i estudià 
lletres i arts a Barcelona. El 1602 entrà a la Companyia de 
Jesús. Després d’estudiar a Girona, Mallorca i Barcelona, va 
marxar cap a Nova Granada com a missioner. A Colòmbia 
va rebre l’ordenació com a prevere i allà va dedicar la seva 
vida a la defensa dels esclaus negres. Va morir a Cartagena 
d’Índies el 1654 i va ser canonitzat pel Papa Lleó XII l’any 
1888. El mateix Papa el va declarar patró de les missions entre els negres. També és patró 
de Colòmbia. A Verdú es conserva la partida de baptisme, la pica on fou batejat i part de la 
casa on va néixer, convertida avui en Santuari.  
 

Els Jesuïtes de Catalunya presenten una nova oferta  dels Exercicis 
Espirituals en la modalitat «a la vida quotidiana» 

 

A la vida hi ha moments en els quals un sent la necessitat d'aturar-se, rellegir la pròpia 
vida, redreçar opcions errònies i descobrir per on enfocar el futur. Els Exercicis Espirituals 
de Sant Ignasi de Loiola són una pedagogia per fer aquest aprenentatge. Per facilitar la 
possibilitat de fer aquesta experiència, els Jesuïtes de Catalunya ofereixen els «Exercicis a 
la vida quotidiana». 
 

El jesuïta David Guindulain , un dels responsables dels Exercicis a la vida quotidiana, 
recomanaria fer-los «a tots aquell que honestament es pregunti què Déu vol de la 
meva vida i, més encara, a tot aquell que es trobi en una cruïlla de la seva vida i 
vulgui escollir amb llibertat». 
 

Moltes persones decideixen fer aquesta aturada passant un temps de recés en una Casa 
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d’Espiritualitat, però aquesta opció no és possible per a tothom, ja que no sempre és fàcil 
trobar el temps i l'espai necessaris. Per aquest motiu, els Jesuïtes de Catalunya ofereixen, 
des de fa uns anys, els «Exercicis Espirituals a la vida quotidiana ». Aquesta modalitat 
permet seguir els Exercicis Espirituals al llarg de 4 mesos, en la tradició de Sant Ignasi de 
Loiola, però adaptant-se a horaris familiars o laborals complicats. Per a David 
Guindulain, «la relació directa amb la quotidianitat, lluny de ser una dificultat, esdevé 
un valor en el repte de cercar i trobar Déu en tote s les coses». 
 

El participant rep una sèrie d’exercicis que es poden fer a casa: pregàries, lectures breus, 
qüestionaris... i als quals haurà de dedicar un mínim de tres o quatre hores setmanals. 
Cada persona té un consiliari/a amb qui s’entrevista cada setmana i que s’encarrega 
d’adaptar les orientacions generals i de fer el seguiment. És aquest diàleg personal la peça 
clau dels Exercicis. A més, l’experiència compta amb tres caps de setmana intensius a 
l’inici, al mig i al final. És el moment de trobada amb tot el grup de persones que segueixen 
els exercicis. La possibilitat de la pregària compartida en aquests recessos és un factor 
molt favorable i ben valorat pels participants de les edicions anteriors. 
 

Ordenació presbiteral de David de Santa Teresa de J esús,  
carmelita teresià 

 

Llévame donde los hombres / necesiten tus palabras, / necesiten tus ganas de vivir.  
Donde falte la esperanza, / donde falte la alegría, / simplemente, por no saber de ti. (Jaire) 
 

Hi havia ganes el passat diumenge, dia 17 de juliol. L’expectació estava ben marcada a les 
cares de tots els presents que, a poc a poc, van anar omplint el santuari de la Mare de Déu 
del Carme, de la Diagonal de Barcelona. Feia uns quants anys que, a la província de 
Catalunya i Balears del Carmel Descalç, no s’havia pogut assistir a l’ordenació presbiteral 
d’un carmelita. I de l’anterior, també, Déu n’hi do del temps que feia! 

Per això, a l’ànim de la gent es palpava aquella alegria implícita que es genera quan ens 
fem nostre tot allò que anem a viure. Emoció, aquesta seria la paraula. 

En David de Santa Teresa de Jesús, carmelita teresià que havia professat i rebut el 
diaconat en aquesta mateixa església tot just feia uns mesos, ara refermava la seva 
vocació de resposta a la crida que un dia el portà a dedicar la seva vida a Déu i als 
germans. 

En David, fill de Fernando Jiménez i de Gracia Santiago, família de procedència andalusa, 
va néixer a Santa Coloma de Gramenet. Allà, a 
l’entorn de la parròquia, es va anar formant i 
madurant la seva vocació. Unes lectures de santa 
Teresa el portaren a interessar-se pel fet teresià i 
començà a freqüentar el convent dels carmelites de 
la Diagonal, per desvetllar i aprofundir en les seves 
inquietuds. Decidit a prendre part del pla de vida 
que santa Teresa proposava per apropar-se a 
Jesús i als altres, va completar la seva formació en 
diferents llocs (Desert de Les Palmes de 
Benicàssim, Àvila, Roma...) fins a la definitiva 

professió solemne, ara fa uns mesos, com a  carmelita descalç.  

El germà David va rebre l’ordenació presbiteral de mans de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe 
auxiliar de Barcelona, en presència del P. Agustí Borrell, provincial de Catalunya i Balears. 
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També van concelebrar l’eucaristia el provincial de Castella, P. Miguel Márquez, el vicari 
episcopal i rector de la parròquia de Santa Coloma, Mn. Salvador Bacardit, així com un bon 
nombre de preveres i germans de l’orde del Carme, vinguts de diferents indrets de la 
geografia hispana. 

A més de la seva mare, acompanyada d’un bon nombre de familiars i amics, tota la Família 
Carmelitana de Catalunya (les monges carmelites de la Federació de la Mare de Déu de 
Montserrat, moltes germanes de les congregacions vinculades al Carmel i laics de diferents 
comunitats) va voler fer costat a David en aquesta festa tan assenyalada.  

Moments com la imposició de mans al nou ordenant pel bisbe i tots els preveres assistents, 
el cant de les lletanies i la promesa de l’escollit d’exercir el seu ministeri amb l’ajuda de Déu 
van ser seguits per tothom amb una especial emoció. També el cant Alma Misionera, la 
tornada de la qual encapçala aquestes ratlles, cantat per una solista abans de la benedicció 
final, va arrencar sentiments emotius, especialment al P. David Jiménez, que la va seguir 
amb una viva expressió que refermava el seu compromís de servei a l’Església i als 
germans. 

Com és habitual, la festa acabà amb un refresc de germanor als locals de la comunitat 
carmelitana de Barcelona. 

Enric Masdeu 
 

350 alumnes escolapis de tot el món i els seus prof essors van passar 
per Barcelona aquest estiu 

 

Un grup de més de 20 joves escolapis religiosos van 
aprofitar les mateixes dates per fer una ruta 
calassància. 
Diferents grups de joves i els seus responsables, 
vinculats a l’Escola Pia i procedents de Viena, USA, 
Argentina, Cracòvia i Hongria, van ser acollits a 
Barcelona durant el mes d’agost. També ho va ser un 
grup de joves de Colòmbia que no pertanyen a la 
nostra institució. En total, van ser més de 350 
persones les que van fer aquest viatge i van residir a 
l’Escola Pia de Sant Antoni. Tots ells van venir per 
participar de la JMJ 2011, que va tenir lloc a Madrid, però van passar per Barcelona per 
conèixer la ciutat i en especial visitar la Sagrada Família.  
 

Els primers grups, que van arribar entre el 8 i el 13 d’agost, van marxar més tard cap a 
Peralta de la Sal, on van participar dels programes previs de la diòcesi de Barbastro. 
Després, van arribar a Madrid, on van participar de diferents trobades «calassàncies», a 

Getafe i Aluche, a més de les del programa general 
de la trobada amb el Papa.  
 

Ruta calassància 
També a principis d'agost, un grup de 28 juniors 
escolapis de diferents països van fer una ruta 
calassància que els va portar a Tàrrega, la Seu 
d’Urgell, Oliana, Sanaüja, Guissona, Lleida, 
Balaguer, Castell de Mur, Claverol i Peralta de la 
Sal... tots ells llocs amb la petjada de Sant Josep 
Calassanç. 
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La Vida Religiosa ante la Nueva Evangelización 
 

 
Fecha 
30 de septiembre de 2011 
 
Objetivos 
Animar la reflexión de la Vida Religiosa 
española sobre la Nueva Evangelización 
Formular aportaciones de la Vida Religiosa española a los 
Lineamenta para el próximo Sínodo 
 
Horario 
10 h - Saludo y 
presentación de 
la Jornada: 
Elías Royón, sj. 
Presidente de 
CONFER 
10.15 h - “La vida 
religiosa ante el 
reto de la Nueva 
Evangelización”: 

Francisco José Ruíz, sj. 
11 h - Ponencia: “Tiempo de nueva evangelización”: Diego Molina, sj. 
Coloquio con el Ponente 
12 h - Descanso 
12.30 h - Grupos: discusión sobre las propuestas de sugerencias a los Lineamenta 
13.30 h - Fin del trabajo de la mañana 
16 h - Ponencia: “Proclamar el Evangelio de Jesucristo”: Bonifacio Fernández, cmf 
Coloquio con el ponente 
17 h - Grupos: discusión sobre las propuestas de sugerencias a los Lineamenta 
18 h - Descanso 
18.30  h - Ponencia: “Iniciar a la experiència cristiana”: Emilio Alberich, sdb, y José Luis 
Saborido, sj 
Coloquio con los ponentes 
19.30 h - Grupos: discusión sobre las propuestas de sugerencias a los Lineamenta 
20,30 - Final de la Jornada 
 

L’escola concertada defensa la immersió lingüística  com a model 
pedagògic i de cohesió social 

 

Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que dóna dos mesos de termini 
a la Generalitat perquè apliqui les mesures 
necessàries perquè el castellà sigui llengua vehicular 
a l’escola, aplicant així la sentència del desembre del 
2010 del Tribunal Suprem de l’Estat, volem manifestar el nostre total suport al model 
escolar d’immersió lingüística en català . 
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El model d’immersió lingüística en català ha permès evitar la segregació escolar i ha 
estat un factor decisiu de cohesió social , tal com han reconegut i avalat les institucions 
europees, diverses instàncies científiques i el sentit majoritari de la societat catalana. 
L’experiència directa dels nostres centres així com totes les avaluacions realitzades fins ara 
acrediten que aquest model no genera cap perjudici a l’alumnat, s inó que permet 
assolir nivells satisfactoris en el coneixement tan t del català com del castellà. 
Entenem que el país no pot prescindir d’aquest model educatiu  i que, en qualsevol cas, 
caldrà maldar per trobar les fórmules que garanteixin els drets de tothom sense amenaçar 
la convivència i la cohesió, la qual cosa passaria si abandonem la immersió 
lingüística a l’escola.  
Donarem tot el suport a les autoritats educatives de Catal unya  en les mesures que 
s’encaminin vers aquesta finalitat. 
 
Barcelona, 2 de setembre de 2011  
  

- Agrupació Escolar Catalana 
- Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya 
- Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
- Confederació de Centres Autònoms de Catalunya 
- Federació Catalana de Centres d’Ensenyament 
 

Puiggraciós: 300 anys d’un santuari amb més de sis segles de devoció 
 

Aquest dissabte se celebra el 300 aniversari de l’actual santuari de Puiggraciós. Coincidint 
amb aquesta celebració, hem demanat unes notes sobre el santuari a l’historiador Antoni 
Pladevall, que obrirà els actes amb una conferència. Actualment a Puiggraciós, dins del 
terme municipal de l’Ametlla del Vallès, hi 
viu una petita comunitat de benedictines 
vinculades al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les de Barcelona. 
 

(Antoni Pladevall) Puiggraciós té 
curiosament té una història calcada a la del 
Santuari de Puig-L'Agulla d’Osona o a la 
de Montgrony del Ripollès i a d’altres que 
es podrien citar. Des del 1403 es coneix 
l’existència d’un altar dedicat a Santa 
Maria a l’església parroquial de Sant Pau 
de Montmany, ara amb l’església en  
ruïnes i  agregada al Figuero o Figaró. Aquesta imatge es va refer al segle XV, segurament 
un xic més tard de la primera notícia, i és una bonica imatge gòtica tardana, encara ben 
conservada i restaurada de la Mare de Déu donant el pit al nen Jesús. 
Al segle XVII, el pare Narcís Camós, el primer que li diu de «Puche Gracioso» i que la va 
visitar poc abans del 1657, descriu la llegenda del trobament, i diu que la imatge té «tres 
palmos i cuarto de alto». Pels segles XVI o XVII es devia crear la llegenda que diu 
que havia estat trobada al Puiggraciós per un bou del Mas Miquel, veí del santuari. També 
explica el pare Camós que es feia una romeria i aplec al puig cada any el 25 de març i s’hi 
donava una almoina de pa als assistents i es posava la mare de Déu en una cabana o 
capelleta que encara existeix. 
 

Finalment, entre el 1701 i el 733 es va fer el santuari actual, que es va beneir el 3 de 
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setembre de 1711, que és el que ara és commemora. Puiggraciós havia estat la parroquial 
de Montmany i allà hi havien residit  els seus rectors entre 1910 i 1936. El santuari fou 
destruït interiorment el 25 juliol de 1936. La mare de Déu es va salvar al mas Ullar de la 
parròquia de Montmany. Restaurada tot seguit, ja s’hi va fer un aplec el 1945. 
 

Pel 1951 es va separar de la parròquia del Figaro-Montmany i es va unir a l’Ametlla. Així, 
quan el 1957 el Figaró i Montmany van passar a Vic, el santuari va quedar del bisbat de 
Barcelona, tot i que el santuari queda dins del municipi de Montmany, que alhora era una 
parròquia que quedava sense església i per això es va suprimir. 
Passat a l’Ametlla, el santuari va ser restaurat a fons entre el 1951 i el 1955 per l’arquitecte 
Lluís Bonet i Garí. 
  

El 1973 s’hi va instal·lar una petita comunitat de cinc o sis monges vinculada a Sant Pere 
de les Puel·les de Barcelona. És la comunitat que encara hi resideix i hi manté el culte . Així 
s’ha mantingut com a lloc de devoció dels pobles del voltant, des d’on s’anava en processó, 
com la Garriga, el Figueró, Bigues i Ametlla. La popularitat de Puiggraciós també es va 
estendre gràcies a les nombroses referències de Raimon Casellas en Els  sots feréstecs  
(1901). 

Catalunyareligio.cat – 1.9.2011 
 

Paraula i Vida 2012 
 

Autora: Gadi Bosch Pons. Nascuda a Ciutadella el 1959 i des del 1980 
monja de la comunitat de Germanes Clarisses del Monestir de Santa Clara 
de Ciutadella de Menorca, ha publicat també Brins d’Esperança (2007), Em 
dic Clara d’Assís (2010) i Abecedari sobre la pregària (2011).  
 

Sinopsi: la fe cristiana se centra en una història de salvació i en una 
persona, Jesucrist, Paraula de Déu feta carn, home, història. Aquesta 
mateixa Paraula té també una expressió escrita: la Bíblia, que ens apropa 
així a Déu, i que podem seguir de manera contínua en la litúrgia. 

Aquest llibre recull un any més els textos evangèlics de la litúrgia de cada dia, perquè els 
tinguem sempre ben a l’abast i perquè puguem integrar-los en la nostra vida. Ens hi 
ajudaran els comentaris que acompanyen les lectures, que en aquesta ocasió han estat 
preparats per la germana Gadi Bosch, religiosa del convent de Santa Clara de Ciutadella 
de Menorca. 
 

Reunió de mestres de noviciat i responsables de for mació 
 

El 12 de setembre, dilluns, a la seu de 
l’URC, hi ha hagut la reunió de 
mestres de noviciat i responsables de 
formació per enllestir els temes 
referents al curs sistemàtic de 
formació inicial  adreçat a novicis, 
novícies, postulants... Qui vulgui 
reservar places per a aquest curs,  que 
iniciarem el primer dilluns d’octubre, 
cal que avisi la Noe, sigui per telèfon 
(933 024 367) de dilluns a divendres i 

de 3 a 7 de la tarda, sigui per correu electrònic urc.info@gmail.com.  
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Jornada de Formació Permanent 
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 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

APRENDIENDO A CONTEMPLAR DESDE EL CINE 

UNA PROPUESTA EDUCATIVA Y PASTORAL 
 

a càrrec de 

Peio Sánchez 
 

- La semiótica de Dios en la pantalla 
- La oración en y con el cine 

- Películas de referencia sobre la vida religiosa 
- Ensayos de evangelización 

 
 

 

Sóc germà de les comunitats Adsis, 
acompanyo com a sacerdot la parròquia 
de la Mare de Déu del Mont Carmel a 
Barcelona. Col·laboro en la Delegació 
de Mitjans de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Ensenyo i aprenc teologia a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i a 
l’Institut de Ciències Religioses Don 
Bosco i a l’ISCREB. Ara fem camí 
pastoral al voltant del cine amb la 

Setmana i la Mostra de Cinema Espiritual en més de 60 ciutats. Pertanyo a SIGNIS 
(Associació Catòlica Mundial per a la Comunicació). 
 

 

 

Data: 22 d’octubre de 2011, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col�legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
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 les lletres PS 
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Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d’interès com, per exemple, les jornades de 
formació permanent, etc. 
 

    SETEMBRE 
1 dj Junta Directiva URC 16.00 

12 dl Reunió mestres novicis i responsables de formació 

14 dx Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada a la Seu d'Urgell / Xarxa Àfrica-Europa · 
Trobada a la seu de l'URC 

15 dj Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada a la Seu d'Urgell  
27 dm Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 + berenar 
30 dv CONFER: Jornada sobre la nova evangelització 

      

    OCTUBRE 
3 dl Trobada de Superiores Majors / Inici classes Formació inicial 
4 dm Junta Directiva URC 16.00 
7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

19 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC / SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de 
Relacions Bisbes i Religiosos) 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 
      

    NOVEMBRE 
3 dj Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 
4 dv Junta Directiva URC 16.00 
8 dm Assemblea Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h. 
9 dx 65 Assemblea general de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dm Assemblea general de CONFER 
16 dx Assemblea general de CONFER 
17 dj Assemblea general de CONFER 
19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 
26 ds Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
27 dg Primer diumenge d'Advent 

      

    DESEMBRE 
13 dm Junta Directiva URC 16.00 
14 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    GENER 2012 
10 dm Junta Directiva URC 16.00 
11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
23 dl Reunió mestres de novicis i responsables de formació  

      

    FEBRER 
2 dj Jornada Mundial Vida Consagrada 
7 dm Junta Directiva URC 16.00 

8 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC / SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de 
Relacions Bisbes i Religiosos) 

11 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 
27 dl Reunió de Superiores majors 
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    MARÇ 
6 dm Junta Directiva URC 10.00 
7 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dx 66 Assemblea general de l'URC 
24 ds Formació inicial: Trobada de Quaresma 

      

    ABRIL 
11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
17 dm Junta Directiva URC 10.00 
21 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    MAIG 
7 dl Exercicis espirituals de l'URC 
8 dm Exercicis espirituals de l'URC 
9 dx Exercicis espirituals de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

10 dj Exercicis espirituals de l'URC 
11 dv Exercicis espirituals de l'URC 
12 ds Exercicis espirituals de l'URC 
13 dg Exercicis espirituals de l'URC 
15 dm Junta Directiva URC 10.00 
16 dx SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

      

    JUNY 
3 dg Jornada Pro Orantibus 

12 dm Junta Directiva URC 11.00 + dinar 
13 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
16 ds Formació inicial: sortida fi de curs 

      

    JULIOL 
2 dl Exercicis espirituals de l'URC - inici 
8 dg Exercicis espirituals de l'URC - final 

      

    AGOST 
  

 El punt corresponent als Exercicis Espirituals necessita una confirmació posterior. 
 

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 

 


