
     

Tot a punt per a la beatificació de la Mare Janer 
 

Cinc noves germanes de la Sagrada Família d’Urgell, regal de les celebracions 
 

La professió temporal de cinc novícies de la Sagrada Família d‘Urgell l‘endemà de la 
beatificació de la fundadora d‘aquesta congregació és un dels regals d‘aquesta gran 
celebració que tindrà lloc el proper mes d‘octubre. Si el dia 8 milers de persones es 
congregaran a la Seu d‘Urgell per celebrar l‘Eucaristia durant la qual la Mare Janer serà 
elevada als altars, el dia 9 una espanyola i quatre sud-americanes es convertiran en monges 
seguint el carisma de la nova beata a Cervera. 

«Hem pensat que seria bonic aquest 
testimoni de persones que 
s‘entreguen al Senyor en els 
germans, i viure-ho en aquest 
moment és un gran goig», explica la 
germana Maria Pilar Adin, 
postuladora de la causa de la Mare 
Janer. 
Tot i les dificultats, l‘Institut de 
Germanes de la Sagrada Família 
d‘Urgell va tenint vocacions, afirma. 
Actualment la formen unes tres-
centes germanes a onze països     
—Espanya, Andorra, Itàlia, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Xile, 
Colòmbia, Mèxic, Perú i Guinea 
Equatorial—, servint en diversos 

camps d‘acció: escoles, hospitals i residències, missions, parròquies, temps lliure…  
Ja està preparada la celebració de la primera beatificació d‘una dona a Catalunya des que 
aquestes cerimònies, amb el pontificat de Benet XVI, es poden celebrar a les diòcesis locals. 
L‘acte central, la missa durant la qual es declararà beata la Mare Janer, tindrà lloc el dia 8 
d‘octubre a les onze del matí en una gran carpa situada a prop de la catedral de la Seu 
d‘Urgell. Estarà presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el 
cardenal Angelo Amato, en representació del Papa, i ja està confirmada la presència d‘una 
vintena de bisbes, de Catalunya, d‘altres punts d‘Espanya i de països on són presents les 
germanes de la Sagrada Família d‘Urgell.  
Per qüestions d‘organització, tots els assistents hauran d‘haver-se inscrit amb anterioritat. De 
moment hi ha 2.000 inscrits, tot i que l‘organització preveu l‘assistència d‘unes 4.000 
persones. Tot seguit tindrà lloc una cercavila i després  un dinar de germanor. A la tarda, un 
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grup d‘alumnes d‘escoles de la Sagrada Família d‘Urgell de diversos països representarà un 
musical sobre la vida de l‘Anna Maria Janer titulat Seguimos en camino. 
«Serà una jornada de festa i acció de gràcies, perquè Déu, l‘únic Sant, ens dóna un model de 
fe, de bondat i de compromís en la persona de la nova beata, una catalana de les nostres 
terres, que aquí va servir el Senyor i que aquí va donar testimoni de l‘Evangeli de la caritat fins 
a la seva santa mort a Talarn, i que ara, des del cel, vetllarà per tots nosaltres», ha escrit el 
bisbe d‘Urgell, l‘arquebisbe Joan Enric Vives, per a l‘ocasió. 

El dia anterior, dissabte 7 d‘octubre, se celebrarà a la Seu d‘Urgell un festival d‘acollida als 
pelegrins, a les set de la tarda, seguit d‘un sopar popular i una vetlla de pregària, 
probablement a la catedral. El programa del dia 9 a 
Cervera inclou una visita als llocs janerians de la 
ciutat, un acte institucional i un dinar de germanor. 
«Cervera i la diòcesi de Solsona estan de festa 
perquè una filla seva puja als altars i és  proposada 
a tota l‘Església  com un model de perfecció a 
imitar», ha destacat el bisbe de Solsona, Mons. 
Xavier Novell. El prelat ha reconegut que «enmig del 
convuls segle XIX, aquesta dona moguda o 
sostinguda només per l‘Esperit Sant va ser capaç 
d‘una obra inimaginable només amb forces 
humanes. Com sempre ha succeït a l‘Església, allò 
que ve de Déu, malgrat que sigui incomprensible per 
als homes, malgrat que trenqui les seves lògiques, 
prospera i dóna fruit abundant». El dia 10, les 
celebracions es traslladaran a Talarn, on, després 
d‘una eucaristia, es visitarà la casa on va morir la 
Mare Janer. 
Les religioses de la congregació viuen un moment 
molt especial amb la preparació a la beatificació, i 
això ho transmeten també a les persones del seu 
entorn —de les seves escoles, els seus centres de 
salut…—, a l‘Església i a la societat. 
«Estem en camí amb una intensa preparació que 
inclou el treball dels integrants de les comissions de 
la beatificació, dels centres i de les comunitats», 
explica la superiora general, Irma Florencia Beretta, 
a la web sobre la beatificació, 
www.anamariajaner.org. En aquests moments «a 
tots se‘ns convida a girar-nos completament vers 
l‘amor del Pare i a estar plenament disponibles per 
complir fidelment en tot la seva voluntat; estimar-te i servir-te sempre i en tot», afegeix la 
religiosa, citant el lema de la beatificació. En el fons del cor, vol que, com l‘Anna Maria, la vida 
de les monges es converteixi en reflex i transparència de la caritat divina a favor de les 
germanes de congregació i dels germans, especialment els més desvalguts i vulnerables. I 
prega per tal que la Sagrada Família les beneeixi i la seva fundadora intercedeixi per «totes 
les seves filles». 
D‘altra banda, les germanes estan vivint aquest temps previ a la beatificació com un moment 
molt bo i bonic per revifar els llaços de comunió entre elles i amb tots els germans que d‘una 
manera o una altra comparteixen aquests trets del carisma de la Mare Janer, explica la 
germana Maria Pilar Adin. «Esperem que sigui un moment de revifalla vocacional, que porti 

Programa de la beatificació 
 
DIVENDRES 7 D‘OCTUBRE  
la Seu d‘Urgell 
• Acollida dels pelegrins 
• Festival d‘acollida 
• Sopar «popular» 
• Vetlla de pregària 
 
DISSABTE 8 D‘OCTUBRE  
la Seu d‘Urgell 
• Cerimònia de beatificació 
• Dinar de germanor 
• Musical 
 
DIUMENGE 9 D‘OCTUBRE  
Cervera 
• Missa d‘acció de gràcies 
• Quadres plàstics 
• Acte institucional 
• Dinar de germanor 
• Visita lliure als indrets janerians 
de la ciutat 
 
DILLUNS 10 D‘OCTUBRE  
Talarn 
• Eucaristia 
• Visita a la casa on va morir Anna 
Maria Janer 
• Dinar de germanor 
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els joves a qüestionar-se què volen fer de les seves vides i a comprendre que val la pena 
dedicar la vida als altres des de la perspectiva de descobrir Jesucrist en el germà», afegeix. 
Entre les nombroses iniciatives per preparar la beatificació hi ha l‘organització d‘activitats 
pastorals per aprofundir en el lema «Estimar-te i servir-te sempre i en tot», diverses 
publicacions i el pelegrinatge de l‘anomenada «Creu de l‘amor i del servei» pels centres i 
comunitats de la congregació des del mes 
d‘abril passat. Es tracta d‘una creu de fusta 
que recull escenes de la vida de l‘Anna 
Maria Janer i sobretot els trets del seu 
carisma —és a dir, el descobriment de 
Jesucrist en el germà, especialment en 
aquell que pateix, en el pobre— i de la seva 
espiritualitat, caracteritzada per la 
universalitat de l‘amor, un amor maternal, 
fidel, misericordiós, que no es cansa mai de 
donar-se, il·limitat. Amb la beatificació, 
l‘Església reconeix oficialment aquest camí 
de vida de la Mare Janer com a camí que 
apropa a Déu i als germans. 
Un dels passos fets per preparar la 
beatificació va ser l‘obertura de la tomba de la Mare Janer —a la capella de la residència 
Sagrada Família de la Seu d‘Urgell, que després s‘ha embellit— i el reconeixement canònic de 
les relíquies, el 24 de març passat. També es va restaurar, a l‘Arxiu Nacional de Catalunya, 
l‘acta de la troballa de les restes mortals el 31 d‘octubre del 1925 a dins d‘una urna de zinc.  
Anna Maria Janer Anglarill va néixer el 18 de desembre del 1800 a Cervera i va morir l‘11 de 
gener del 1885 a Talarn. Es va lliurar als malalts d‘una manera molt generosa amb unes 
companyes amb les quals el 1859 va fundar l‘Institut de Germanes de la Sagrada Família 
d‘Urgell a la Seu d‘Urgell. Les seves restes mortals descansen a la capella de la residència 
Sagrada Família de la Seu d‘Urgell des del 1961. 
El 10 de desembre passat, Benet XVI va reconèixer un miracle fet per la seva intercessió: la 
curació inexplicable d‘una malalta atesa per germanes de la Sagrada Família en un asil de 
Barcelona que anava en cadira de rodes i va poder començar a caminar, l‘any 1951. 
L‘aprovació del decret del miracle va donar via lliure a la seva beatificació. Des del 1951 
estava introduïda la causa de canonització, que continuarà després de la beatificació a la 
recerca del reconeixement d‘un nou miracle realitzat per intercessió de la Mare Janer. 

Patrícia Navas – La Seu d‘Urgell – Catalunya Cristiana 
 

Trobada de Superiores Majors, Delegades, Abadesses i Priores 
 

La trobada tindrà lloc el dia 3 d’octubre a Arenys 
de Mar, Casa d’Espiritualitat de les Escolàpies:  
carrer d’Andreu Guri, 54 (tel. 93 792 03 86).  

El tema de diàleg va en consonància amb un dels 
objectius que la Junta Directiva de l‘URC tenim per a 
aquest quadrienni: Intensificar la col·laboració de 
les Congregacions en Projectes conjunts i 
potenciar els ja existents.  
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Una jornada de formació de cine 
 

 

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 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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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 experiencia 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 h - Final de la Jornada 
 

Les Caputxines de la Mare del Diví Pastor celebrem el bicentenari del 
naixement del nostre fundador, el Beat Josep Tous i Soler 

 
11-12-13 de juny: Pelegrinatge a Toulouse i Lourdes La Pentecosta d’enguany 
viscuda des de l’experiència de l’exili del P. Tous i, alhora, acompanyats per l’amor 
matern de Maria.  
 
Es va sentir: “Fantàstic!” Una altra veu deia: “Uns dies de gràcia i gratitud‖. I un altre ressò 
venia del fons de l‘autocar: “Dies de pau, esperança i joia”. Eren les impressions més a flor 
de pell quan empreníem el viatge de tornada cap a Barcelona. Tot havia començat tres dies 
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abans, quan sortíem de la plaça Catalunya a les vuit del matí en direcció a Toulouse, amb 
ànim alegre i il·lusionat per a resseguir el camí de l‘exili cap a França del beat Josep Tous, 
de qui celebrem els 200 anys del seu naixement. Una de les pelegrines em comentava: “Ha 
sigut un camí i una trobada”; així ho vam viure. Durant les hores de viatge anàvem 
preparant el cor per a l‘encontre amb l‘humil caputxí, Fra Josep d‘Igualada, que molts anys 
enrere per aquells indrets feia via entre forasters, enmig de dificultats i incomprensions, 
però amb una gran fe i confiança en Déu i Maria: així el descobríem tot resant i meditant el 
Rosari.  

Arribats a Toulouse, trepitjàvem els mateixos carrers que ell fa més de segle i mig: el 
convent de les 
benedictines, on exercia 
de capellà, avui convertit 
en licée (institut), manté 
la mateixa façana. Al seu 
davant, la basílica de 
Sant Sernin ens estremí: 
allà dins ben segur que el 
P. Tous hi va celebrar 
l‘Eucaristia més d‘una 
vegada; també nosaltres 
ens hi volguérem unir. 
Fra Magí Setó celebrà la 
Missa per a tot el grup de 
pelegrins en aquella 

capella del Santíssim il·luminada providencialment per un raig de sol que traspassava els 
vitralls acolorits: talment els dons de l‘Esperit en la vigília de la Pentecosta que celebràvem. 
Els cants, les ofrenes, les pregàries... ens recordaven els anys passats pel P. Tous en 
aquell lloc i el llegat que ens ha deixat i ens fa sentir ―família‖ a germanes i laics. Fra Magí 
ens ho explicava així en la seva homilia:  

“La vida i l’església de sant Sernín ens conviden avui a l’acollida càlida del Sant 
Esperit, l’Esperit d’aquesta Pentecosta privilegiada per a tots i totes nosaltres. Com 
el poble d’Israel al peu del Sinaí i els Apòstols de Jesús a Jesrusalem, el P. Tous, 
durant els seus anys a Toulouse, temps de pregària, de servei i d’espera, rebé la 
fortalesa del Sant Esperit, celebrant el que nosaltres avui celebrem i veient el que 
nosaltres avui veiem. Havia rebut el presbiterat l’any anterior, tenia vint-i-quatre anys. 
(...) El Senyor l’il·luminà amb la Paraula i l’enfortí amb el seu mor. Ací la seva vida i 
treball van esdevenir una resposta a 
l’amor primer de Déu i d’entrega al 
servei de les religioses benedictines. 
Va viure l’exili amb confiança seguint 
fidelment la seva vocació d’entrega i 
amb l’esperança del retorn a la seva 
pàtria. Model i protector nostre, amb la 
seva intercessió, que el nostre beat 
ens ajudi a fer els passos necessaris 
per tal d’obtenir els carismes que el 
Senyor vol que tinguem per a la seva 
glòria i per al servei dels germans i 
germanes”.  
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Cap al vespre ens passejàrem pels carrers de la ciutat tot visitant els edificis més 
emblemàtics: la catedral, el convent dels Jacobins... i gaudírem amb l‘arquitectura 
d‘aquesta bella ―ciutat rosa‖.  

Després d‘una vetlla de fratern compartir entre tots els pelegrins i el merescut descans per 
a refer forces, l‘endemà, diumenge, solemnitat de la Pentecosta, dirigírem els nostres 
passos cap a l‘església dels Caputxins. Sorprenent per la seva senzillesa! Ens va robar el 
cor la humilitat del lloc i una celebració de l‘Eucaristia solemne i austera: els cants 
ressonaven vivament a la nau i es deixava sentir l‘alè i el foc de l‘Esperit abrusant el nostre 

interior. Poc enteníem dels mots pronunciats en 
francès, però, tant se val, l‘amor ens unia; talment la 
Pentecosta de Jerusalem.  

En sortir, l‘autocar ens esperava per traslladar-nos 
fins al bell mig de les muntanyes, al poble de 
Lourdes. El trajecte fou una bona estona per 
assaborir els moments viscuts en companyia del P. 
Tous i redescobrir-lo a Toulouse com el deixeble 

perseguit que viu les benaurances dels pobres d‘esperit i pacificadors, com el sacerdot savi 
i conseller prudent, com el caputxí que resa confiat a Santa Maria de la Perseverança per a 

mantenir-se fidel al Sí donat 
al Pare. I, alhora, allà 
s‘entreveuen les fonts del 
carisma apostòlic de les GG. 
Caputxines de la Mare del 
Diví Pastor: ben segur que 
l‘acompanyament espiritual 
que el P. Tous féu a les 
noies internes en el convent 
benedictí va ser la llavor que, 
anys més tard, fructificaria 
en la fundació del nostre 
Institut dedicat a l‘educació 
dels infants i joves. Estem 
arribant! Lourdes ja es veu... 

La devoció del beat Josep Tous a Maria fou ben palesa tota la vida. Visitar aquest lloc de 
pelegrinatge sota l‘esguard de la Mare també ens recorda la filial confiança que li tenia.  

Foren unes hores molt intenses. Havent dinat, férem el camí de la creu, muntanya amunt, 
contemplant el Crist sofrent a través d‘aquelles precioses imatges del Viacrucis amb 
lectures i pregàries que ens convidaven a la meditació del misteri de la Redempció.  

Baixant de la muntanya, a la vall, ens unírem 
a la multitudinària processó de malalts 
adorant el Santíssim Cos de Jesús i la 
solemne benedicció final. Impressionava. 
Sense paraules. Silenci. Moments pregons de 
pregària, d‘agraïment, de sentir la misericòrdia 
divina a través de la bondat de tanta gent 
voluntària i, per què no, d‘interrogar-se davant 
el sofriment humà. I una resposta: Ell és 
amor, sempre.  

El pelegrinatge...  
- Un reconstituent espiritual.  
- Una experiència de gràcia i 
renovació.  
- Una experiència espiritual molt 
profunda. 
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I 
A la nit, la processó de les torxes. Fosca i llum s‘entrellaçaven i es fonien en el cant ―Ave, 
Ave, Ave Maria‖ de tants mils de pelegrins vinguts d‘arreu de la geografia. Estremia. 
Visquérem la unitat dins la pluralitat, era la Pentecosta: el rés del rosari, tot desgranant 
Avemaries en tantes llengües (castellà, francès, portuguès, alemany, català, italià, anglès, 
rus, xinès...) fou una profunda i sensible experiència de sentir-nos Església que camina i 
avança enmig del món. I l‘aigua de la pluja ens remullà en el moment final, símbol de 
benedicció? Maria ens porta a qui és l‘Aigua de la Vida.  

Amb passos lents i tranquils, amb salutacions tot intercanviant somriures i mots afectuosos, 
anàrem a descansar.  

El dilluns ens apropàrem a la capella on es custodia una relíquia de Santa Bernadette per 
celebrar-hi l‘Eucaristia. Litúrgicament, el primer dia del temps ordinari, com si fos 
l‘enviament a la nostra vida també ―ordinària‖ de cada dia, en companyia de Maria. Fra 
Magí ens adreçà aquests mots en l‘homilia:  

 “Ahir vam celebrar la gran festa del sublim Do 
de l’Esperit Sant. La litúrgia avui ens introdueix 
en el temps de durant l’any, el temps de 
l’Esperit: “Ell us ho completarà i ensenyarà tot”. 
Ens trobem en el santuari de la Mare de Déu de 
Lourdes i fem memòria de sant Antoni de Pàdua, 
dues devocions grans del beat Tous. A Maria, 
com a Mare del Diví Pastor, la tingué sempre en 
el seu cor. Molt devot de sant Antoni li confià 
totes les germanes un 13 de juny de 1859, a la 
casa de Capellades. Maria ens parla dient “feu el 
que us diu Jesús“, que siguem persones de fe i 
d’oració”.  
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La resta del matí, amb el guiatge d‘una molt bona coneixedora de Lourdes, visitàrem els 
llocs més significatius: la casa de la Bernadette, el santuari, la cova... i una llarga estona 

personal per poder endinsar-nos en un mateix , en 
la pregària i, 
ensems, el 
compartir fratern.  

 

Arribàvem, així, al 
moment del retorn a casa nostra. Un llarg viatge amb un 
sentiment pregon d‘alegria i gratitud, amb molts moments 
per explicar-nos les nostres experiències i ple de cants 
alegres... Com deia una de les pelegrines: ―Torno amb un 
sentiment d’unió amb el P. Tous, de sentir-lo present; 
més animada a seguir l’exemple de fe i confiança, 
amor a Maria i a l’Eucaristia que em convida a 
construir fraternitat”.  

Han estat “uns dies de pau, esperança i joia”; de 
manera simbòlica podem concloure aquesta experiència 
interior amb els mots:“M’he sentit... entre un nus a la gola i una eclosió interna”.  

Carme Brunsó, cmdp 

 

II Jornades Clarianes: Vivim una vocació i una història... obrim camins 

 

PRIMERA JORNADA - 1 DE SETEMBRE  

 
El dia 31 d‘agost arribaren a Barcelona part de les germanes clarisses que prenien part en 
les II Jornades Clarianes. Moment bonic, previ a les Jornades pròpiament, que possibilità la 
comunicació i el compartir de les diferents maneres com arreu s‘estan celebrant els 800 
anys dels inicis de les germanes clarisses, donada la presència de germanes portugueses, 
italianes, franceses i de diferents punts d‘Espanya. 
 

El dia 1, com estava previst, començaren a arribar la 
resta de participants, entorn d‘un centenar.  Mons. 
Sebastià Taltavull i fra Josep Gendrau, ofm, ministre 
provincial, feren l‘acte inaugural. Amb unes breus i 
encoratjadores paraules, el bisbe Sebastià posà de 
relleu la dimensió mística de l‘aportació de Clara en la 
seva realitat concreta i com aquesta dimensió continua 
present en la realitat actual, mitjançant la pregària       
–intel·ligent– que ens obre a totes les realitats 

Una oportunitat per continuar 
donant gràcies pel miracle de la 
vida i pel misteri de la fe rebuda.  
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humanes i espirituals; la pobresa, per fer realitat la veritable vida de Jesús; la netedat del 
cor, com a element unificador de la vida, necessari per a l‘equilibri entre desert i 
convivència; i vida en fraternitat, amor viscut com a donació i no possessió. 
 

La primera reflexió L’ESPIRITUALITAT CLARIANA, COM ENCARNAR-LA AVUI? va ser desenvolupada 
per la germana Diana Papa, osc (presidenta federal i coordinadora 
de les federacions de clarisses d‘Itàlia). Aquesta reflexió ens deixà 
valuoses intuïcions, per exemple us trametem aquesta: El hecho 
de que seamos llamadas a ser mujeres de fe no nos exonera del 
uso de la razón y de la crítica, facultades que nos permiten 
favorecer la búsqueda contínua, para llevar a la luz otros aspectos 
de la realidad que se conjugan bien con el proyecto original 
acogido libremente, en la escucha de lo que el Espíritu lleva a 
cabo allí donde vivimos. 
 

Es cierto que, a veces, nuestra búsqueda se agota en el defender 
o no algunas posiciones, sin ensanchar los horizontes que 
permitan descubrir a Dios en los pliegues de la historia y que 
vivimos, tal vez, en punto muerto. La discusión se queda 

frecuentemente en lo que en los siglos ha sido, y no favorece una reflexión común que 
ayude a las Hermanas Pobres a vivir el hoy según los fundamentos de nuestra Forma de 
Vida.  
 

Després d‘un breu descans va ser la germana Teresa Pujal, osc, del 
monestir de Santa Clara de Reus, l‘encarregada de parlar sobre  les 
NOVETATS DEL CARISMA DE SANTA CLARA. Igual que la germana Diana, 
ens deixà una valuosa aportació. Destaquem aquestes paraules: Clara, 
como Francisco, no tiene la intención de iniciar una revolución o un 
cambio en el seno de su sociedad o de la Iglesia sino que 
sencillamente quiere vivir como cree que Dios le pide porque ha 
encontrado la perla y el tesoro escondido del evangelio, y ha 
encontrado y descubierto a la persona de Jesucristo que ha 
transformada su vida. Pero vive esto con un impulso tan grande y con un entusiasmo tan 
fuerte que, sin proponérselo, transforma la realidad que la rodea y será respuesta para 
muchas otras personas que, a lo largo de todos los tiempos, antes y ahora en nuestro 
mundo de hoy, están buscando. 
 

La sessió de la tarda, d‘aquest primer dia, s‘inicià amb un interessant i variat diàleg, a mode 
de TAULA RODONA, moderada per Josep M. Esquirol, filòsof cristià (de cor franciscà), en la 
qual participaren la germana Diana, osc, la germana Teresa, osc, la germana Clara, osc, i 

fra Agustí, ofm. En el diàleg es compartiren 
diferents punts de vista sobre com 
transmetre el carisma clarià al moment 
present. És parlà del dinamisme: de la 
relació entre les germanes clarisses i els 
franciscans, al llarg del segles no hi ha 
hagut una relació d’igualtat des de la 
gratuïtat; de com és d’ actual el signe de la 

fraternitat amb l’adjectiu evangèlica, de com en la fraternitat evangèlica es respecta 
l’autoritat i s’acull amb joia l’obediència; de la centralitat de Jesús en la vida per construir 
noves formes conservant la identitat pròpia de la família religiosa; de com al llarg de la 
història ha tingut més importància la legislació que l’esperit del carisma original.   
 



 
11 

 

 

Un món sense franciscans i clarisses és possible, però no pot existir una humanitat sense 
les seves aportacions... 
 

Un breu descans i es continuà amb les propostes del programa EXPERIÈNCIES DE VIDA: 
Clarisses de Cormontreuil i “Utopia fecunda en el present”.   

 

La germana Marie Cecile, osc, de la comunitat de Cormontreuil, 
presentà l‘experiència concreta viscuda en la seva realitat, posant 
l‘accent en la necessitat de viure la vida clariana evangèlicament avui, 
o sigui en el segle XXI, com a deixebles de Jesús a l‘estil de Clara 
d‘Assís, quelcom que requereix discerniment continu. 
 

Seguidament compartiren la seva experiència, els seus desitjos i 
esperances un grup de quatre germanes clarisses vingudes de 
diferents punts d‘Espanya, representants de la multiculturalitat de les 
nostres presències. Aquest diàleg va ser coordinat per la germana 
Maria, osc, de la comunitat de clarisses d‘Àvila. Les aportacions 

estigueren en paraules de la germana 
Guadalupe, osc, de la federació Bètica; germana 
Mercè, osc, federació de Catalunya, originària 
d‘Equador; germana Fàtima, osc, federació de 
Castella, originària de Perú; germana Rita Mª, 
osc, federació de Catalunya, originària de 
Portugal.  
 

Les qüestions plantejades en aquest diàleg 
giraren entorn de l’essencialitat d’un carisma que té una vida de 800 anys; de com encarnar 
el carisma clarià avui des de la generació més jove de germanes?; de quines formes 

concretes de viure podrien ajudar a la profundització del 
carisma?; així de quins reptes té avui la vida contemplativa 
clariana? Com a conclusió d‘aquest diàleg, les germanes 
ens comunicaren la necessitat de 
revisar la nostra identitat per tal de 
desfer-nos d‘allò que la història ens 
ha imposat i que és propi d‘altres 
famílies religioses. Santa Clara avui 
ens demana que netegem la seva 
imatge de totes les adherències 
històriques estranyes; el retorn a la 

dependència de l‘orde dels germans franciscans; necessitat d‘una revisió  profunda de 
l‘estructura canònica de les germanes clarisses... i força intuïcions que trobareu en un futur 
en les actes d‘aquestes Jornades. 
 

L‘última intervenció del dia restà a càrrec del Doctor 
Josep M. Esquirol, accentuant sobretot la fraternitat 
com a signe profètic avui. 
Per cloure aquest primer dia, es celebrà una 
Eucaristia presidida pel ministre general José 
Rodríguez Carballo, ofm. En aquesta acció de 
gràcies pels 800 anys de Vida i Missió de les 
Germanes Clarisses, ens acompanyà el president 
de l‘URC, Màxim Muñoz, en la persona del qual 
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volguérem expressar la nostra profunda comunió amb totes les famílies religioses presents 
a Catalunya.  

També ens acompanyà un nombrós grup de germanes de les diferents 
congregacions franciscanes. Aquesta trobada fraterna acabà compartint 
un lleuger piscolabis.     
La vetllada va ser animada per Fra Gerard, ofm, comunicant amb molta 
força i sensibilitat, mitjançant mim, profunds sentiments de l‘ànima.  
La pregària de la nit va finalitzar aquesta intensa jornada, l‘havia 
preparada la germana Gadi, osc, del monestir de Santa Clara de 
Ciutadella (Menorca). 

 
SEGONA JORNADA - 2 DE SETEMBRE  

A les 10.30, després de la pregària del matí i 
l‘esmorzar, ens tornàrem a trobar a la sala de 
conferències. Inicià les reflexions d‘aquest dia fra 
José Rodríguez Carballo, ofm, ministre general.  
 
Posant de relleu el desig de Clara i Francesc d‘Assís 
de mantenir unides les dues famílies religioses, el 
ministre destacà que per als germans franciscans 
aquest desig de sant 
Francesc no és quelcom 

opcional, sinó una obligació carismàtica.  
A les germanes, recordà el ministre general, la necessitat de 
recrear la manera peculiar de viure de les clarisses, en fraternitat i 
sens propi. I a la família franciscana seglar la urgència de 
fomentar i cercar canals de comunicació i comunió amb tota el 
primer i segon orde. Per finalitzar, el nostre ministre general ens 
encoratjà a continuar aprofundint en el carisma que ens uneix, 
que no és l‘únic però sí el millor per a nosaltres, família 
franciscana. 

 
Seguidament compartiren amb nosaltres la seva 
experiència de complementarietat carismàtica les 
germanes Rosario Botella, op, de la comunitat de Sant 
Cugat, i la germana Anna Mª Salas, oc, de la comunitat de 
Terrassa. Ens trameteren la idea d‘una vocació comuna 
viscuda per aquestes dues famílies religioses, igual que la 
família franciscana però amb uns matisos propis, marcats 
per la peculiaritat carismàtica de cadascuna. 

 
Després d‘un breu descans, continuaren les 
reflexions. Fou Encarnita del Pozo, ministra general 
de l‘Orde Franciscà seglar (Ofs), l‘encarregada de 
desenvolupar el tema de la Relació i  
complementarietat amb la família franciscana 
seglar, deixant-nos, entre d‘altres, aquests 
pensaments: Els franciscans seglars tenen 
necessitat d’aprendre de santa Clara i de les 
germanes clarisses la dimensió contemplativa... 
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com a membre de l’Ofs crec que és 
fonamental la complementarietat, però 
també és cert que trobo moltes 
mancances...”. 
 
La tarda d‘aquest segon dia s‘inicià amb una 
taula rodona moderada per Francesc 
Rosaura, periodista i director del programa Els Signes dels Temps de TV3, acompanyat de 
quatre dones, la germana Carme, osc, la germana Mª Cécile, osc, la germana Maria, ofs, i 
la germana Encarnita del Pozo, ofs.  
 

La reflexió d‘aquest compartir girà entorn d‘aquestes propostes 
fetes pel senyor Rosaura: Obrir camins vers on? Com a família 
franciscana com és la relació familiar de l’Ofs amb els germans i 
les germanes? Clara i Francesc van canviar la fesomia de la 
vida religiosa, podríem afirmar que van ser revolucionaris... en el 
segle XXI la família franciscana també ho és? Com a conclusió 
d‘aquest diàleg s‘accentuà la importància de la predicació, de la 
pregària i el deure de portar a la vida de cada dia aquest 
missatge per part dels seglars franciscans, ja que en la família 
franciscana des del seu origen hi ha un camí en comunió. El 
senyor Rosaura acabà amb una bonica reflexió amb el sentit del 

testimoniatge com a signe visible de l‘opció de vida. 
 
La primera reflexió de la tarda, Evangelizació  i vida 
Contemplativa, la va fer la germana Mª Teresa Pandelet, 
osc, de la comunitat d‘Àvila.  
 
En la seva exposició remarcà el següent: El Señor nos ha 
llamado a vivir el Evangelio en comunidad de hermanas, el 
ser y vivir como hermanas, en la igualdad, la reciprocidad y 
el servicio mutuo.  La calidad de las relaciones 
interpersonales, al par de la contemplación, constituye 
para nosotras otro de los objetivos  prioritarios de nuestra 
forma de Vida Contemplativa Franciscana… Si queremos dar calidad humana y espiritual a 

nuestra vida es prioritario apostar por una formación teológica y 
espiritual permanentemente actualizada, en contacto histórico vivo y 
cordial con las realidades de la Iglesia y de los hombres, y una cercanía 
sincera, y no piadosamente fingida, a las angustias y problemas de los 
hombres y mujeres de hoy. 
 
Seguidament, la senyora Magdalena Pelegrí presentà la seva proposta 
titulada: Clara d’Assís i el seu llegat carismàtic, a través del llibre “Em 
dic Clara d’Assís”. De la seva reflexió destaquem aquestes paraules: 
Clara d’Assís va ser una dona que amb fermesa va defensar la pobresa 

evangèlica, pobresa com a sinònim de buidament de si i donació. Clara d’Assís va ser una 
dona que es va distingir pel seu amor fervorós envers l’Eucaristia. Clara d’Assís va ser i és 
una dona santa, i és, també, una de les representants més qualificades de la vida 
contemplativa femenina. Clara d’Assís és una dona que funda un orde que es multiplica, 
arreu d’Europa i del món. Clara d’Assís és una dona que escriu una Regla de Vida 
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Religiosa —aprovada per butlla pontifícia— única regla a l’Església d’aquest gènere 
redactada per una dona de l’edat mitjana. 
 
Finalitzades les sessions de treball, férem la nostra acció de gràcies per la 
vocació a la qual ens cridà el Senyor, expressada en la celebració 
eucarística, presidida pel ministre provincial fra Josep Gendrau, ofm. 
 
Per descansar i relaxar-nos una mica, vam gaudir d‘uns moments per la 
fraternitat i  el compartir lúdic  amb el DVD Clara i Francesc de Picanyol, 
presentat per ell i l‘editor del projecte, el senyor Matas. 
 
 
TERCERA JORNADA - 3 DE SETEMBRE 
 

A les 10 del matí, fra Jaime Rey, ofm cap., inicià la seva 
conferència sobre Complementarietat del carisma. Al llarg de la 
seva exposició, ens va deixar valuoses reflexions, aquí 
transcrivim les següents: Francisco y Clara son cómplices de un 
mismo proyecto, Francisco no solo respeta la opción de Clara, 
sino que Francisco protege la opción de Clara porque lee en la 
vocación de Clara la mano de Dios... Clara es una persona 
totalmente autónoma… hay dos maneras de vivir un mismo 
sueño (Clara-Francisco).  
 
Finalment, l‘última taula rodona, moderada per la germana Maria 

Cambray, ofs, ministra de l‘Ofs de Catalunya.  
 
En el diàleg participaren la germana 
Gadi, osc, del monestir de Santa Clara 
de Ciutadella; fra Francesc Pesquera, 
ofm conv, de la fraternitat de 
Granollers; la germana Eulàlia Surroca, 
cmdp, de la comunitat de Bailèn; la 
germana Blandina Nublio, missionera 
franciscana de la Immaculada Concepció; el germà Xavi Conejo, ofs, de la fraternitat de 
Granollers, i fra Francesc Linares, ofm, de la fraternitat de Vic. Les qüestions plantejades 
per Maria es desenvoluparen des de la perspectiva d‘―Estretant vincles”. Cadascun dels 

participants expressà la seva experiència i 
intuïcions personals. En aquesta última taula es 
donà un animat i fructuós diàleg, difícil d‘expressar 
en poques paraules...  
 
Aquests dies es van cloure, amb una eucaristia, al 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, presidida 
pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià 
Taltavull. Una visita guiada al claustre del Monestir 
de Pedralbes i, per acabar, no podia faltar la visita 
al temple de la Sagrada Família, donada la 
procedència de les persones que participaren en 
les jornades. 
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Hem volgut compartir amb tots i totes vosaltres les inquietuds, els somnis i els desitjos de la 
família franciscana en celebrar els 800 anys dels inicis de les germanes clarisses. En 
acomiadar-nos us fem present el nostre desig i la nostra pregària per cadascuna i cadascun 
de vosaltres, amb una expressió recollida de la Butlla de Canonització de la nostra mare i 
germana Clara d‘Assís:  “SIGUEU SEMPRE VINCLES DE PAU I UNITAT I FORJADORS/RES  D’UNA 

BONA ENTESA”.  

Fraternalment, germana Clara, osc,  
en el VIIIè Centenari dels Inicis de l’Orde de les Germanes Clarisses 
Trobareu l’informació completa a www.clarisascatalunya.cat /   II Jornades Clarianes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capellans obrers: una espiritualitat amb validesa per al món d’avui? 
 

Cristianisme i Justícia dedica el seu darrer quadern al moviment de Capellans 
Obrers, una de les experiències més originals de l’Església del segle XX. L‘autor és 
l‘antropòleg i professor d‘història Jaume Botey, que defineix aquest moviment com “un 
dels capítols més bonics de la història de l’espiritualitat cristiana”. Ell mateix adverteix 
que amb aquesta reflexió no vol fer un crònica del passat, sinó “extreure’n allò que té de 
validesa universal, que tingui capacitat de concretar-se en el futur i en altres 
situacions o contexts culturals”. 

http://www.clarisascatalunya.cat/
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Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya: XII Assemblea 
 

El día 19 de setembre de 2011, els Centres Sociosanitarios Catòlics de Catalunya, a la 
seva seu de la plaça d‘Urquinaona, 11, han celebrat la XII Assemblea, amb l‘elección dels 
nous càrrecs de la Junta per als pròxims cinc anys, per part dels Superiors Majors que hi 
han assistit. En l‘Assemblea s‘han aprovat els Estatuts per als propers cinc anys. 

 

NOVA JUNTA DE CSSCC 

 

XVI Assemblea general – Missioneres Institució Claretiana 
 

Hem celebrat a Vic, del 17 al 24 de juliol, la XVI Assemblea 
general de les Missioneres de la Institució Claretiana amb 
el lema ―Una espiritualitat per a la comunió‖. Hem 
compartit amb fraternitat moments d‘oració i de 
discerniment, hem definit el nostre projecte per al proper 
sexenni ―Una espiritualitat per a la comunió i la missió‖, 
i hem escollit un nou Govern general format per Pilar 
Rovira, superiora general, Miryan Fretes, vicaria, i Mª 
Gràcia García-Baquero, secretària 
Agraïm les pregàries i la comunió fraterna, onfiem en les 
seves oracions perquè l‘Esperit ens guïi en els reptes que 
la nostra missió ens planteja avui. 

 

Presidenta M. Milagrosa Bazán Ocón Serventes de Jesús del Cottolengo 
del Pare Alegre 

Vicepresidenta  M. Milagros López Gutiérrez Serventes de la Passió 

Vocal  Antonia Ortiz Ruiz Franciscanes Missioneras  de la 
Nativitat de Nostra Senyora 

Vocal  M. Pilar Rodríguez Villarreal Franciscanes Missioneres  de la 
Nativitat de Nostra Senyora 

Vocal  M. Dolors Sitjes i Vila Carmelites de la Caritat – Vedruna 

Vocal  Mª del Carmen Fernández 
Gironés  

Germanetes delos Pobres 
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Sor Genoveva Masip rep la Medalla Carrasco i Formiguera 
 

El vespre 19 de setembre de 2011, en un acte a l‘auditori d‘Unió Democràtica, Josep A. 
Duran i Lleida ha lliurat la medalla Manuel Carrasco i Fomiguera a Sor Genovega Massip 
de l‘Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac, per més de 65 anys de dedicació a l‘àmbit 
social. El guardó més preuat del partit l‘ha recollit la mare superiora, Eduarda Vergara, 
responsable provincial de la Congregació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. 
 

Durant l‘acte, el president del comitè de govern d‘Unió, Josep A. Duran i Lleida, ha ressaltat 
―la magnitud i la intensitat de l‘exemple de sor Genoveva Massip amb tota una vida 
dedicada a la caritat i a l‘amor altruista. Sor 
Genoveva Massip, les filles de la Caritat, i 
tantes altres entitats com Càritas, Banc 
d‘Aliments i tantes altres sense ànim de lucre 
ajuden que l‘impacte de la crisi econòmica 
tingui per a moltes persones la menor 
repercussió possible‖. 
 

Duran ha remarcat que aquest guardó es dóna 
a sor Genoveva en un moment en el qual ―avui 
com mai, hi ha un increment exagerat de la 
pobresa i de l‘exclusió social de moltes 
persones‖ i ha ressaltat que ―ha de quedar molt 
clar que sense cohesió social no hi haurà mai 
cohesió nacional, o dit d‘una altra manera no hi ha cohesió nacional sense cohesió social‖. 
 

El president del comitè de govern ha subratllat que amb sor Genoveva ―tenim un exemple 
del que significa l‘amor, l‘altruisme, portat a la seva màxima expressió. Tots tenim l‘ocasió 
de recordar la importància de la caritat. Com ha dit el Sant Pare, Benet XVI, l‘amor, la 
caritat és una força extraordinària que impulsa les persones a comprometre‘s amb la 
justícia i la pau. Sense caritat i sense amor no hi poden haver reglaments, ni lleis que facin 
realment global la justícia integral‖. 
 

Duran ha recordat que sor Genoveva Massip va començar ―la seva tasca exemplar fa més 
de 65 anys entre els presos de la Model i amb les famílies de les barraques i coves de 
Montjuïc, de Can Tunis, de la Mina i des de llavors ha estat un no parar, una lluita constant 
feta des de l‘amor a favor de les persones més humils, per alleugerir la pobresa, l‘exclusió i 
la necessitat extrema‖. 
 

Finalment, ha remarcat que ―lògicament hem de demanar que les Administracions lluitin 
contra la pobresa i contra l‘exclusió, però les administracions no poden ser excusa per 
deixar d‘interrogar-nos sobre què fem i no fem en pro de les persones més necessitades‖ i 
ha afegit que ―quan parlem de recuperar valors, per què ens ha de fer vergonya parlar de la 
caritat? És un valor més que hem de recuperar i possiblement un dels valors més 
importants‖.  
 

Duran ha assenyalat que, ―sense el compromís respecte a l‘altre, nosaltres com a persones 
no tenim sentit. No podem descansar, doncs, en les administracions que a més no tenen 
prou recursos. En aquest món injust que ens ha tocat viure, hem de fer tot el possible i 
aportar el nostre gra de sorra des del nostre amor a favor dels altres, especialment dels que 
més pateixen en aquests temps de crisi i que són exclosos‖ 
 

Per la seva banda, el president del consell nacional d‘Unió, Ramon Espadaler, ha afirmat 
en aquesta mateixa línia que ―no hi ha progrés nacional sense cohesió social‖ 
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Relació de guardonats de la Medalla Manuel Carrasco i Formiguera 
 

1998 Joaquin Ruiz Giménez Cortés. Exdefensor del Poble 
1999 José Antonio Ardanza. Exlehendakari del Govern Basc 
2000 Ibrahim Rugova. President de Kosovo 
2002 Francesc Vendrell. Enviat Especial Nacions Unides a l‘Afganistan 
2003 Oswaldo Payà. President del ‗Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba‘ i Promotor 

del ‗Proyecto Varela‘ 
2004 Xabier Arzalluz. Expresident EBB del EAJ-PNB 
2005 Joan Carrera. Bisbe Auxiliar de Barcelona. / Hilari Raguer. Monjo de Montserrat i 

historiador 
2006 Anton Cañellas. Exsíndic de Greuges 
2007 Vaclav Havel. Expresident de la República Txeca 
2009 Hans-Gert Pöttering. President del Parlament Europeu 
2010 Fundació Vicent Ferrer 
2011 Sor Genoveva. Monja de les Filles de la Caritat de l‘obra de Santa Lluïsa de Marillac 
 
Text de Sor Genoveva  

 
Molt distingits i apreciats: Sr. Duran i Lleida i Comitè Executiu  
                                          d‘ Unió Democràtica de Catalunya.  

 
Tinc molts anys i la meva salut no em permet ser present físicament en aquest 

emotiu acte, però em sento espiritualment unida a tots els qui estan aquí i per escrit els vull 
manifestar el meu agraïment per 
concedir-me el seu màxim guardó: la 
Medalla Carrasco i Formiguera. 
 

 Els vull dir amb sinceritat que no 
em considero digna del que suposa 
aquesta medalla, però l‘accepto amb goig 
perquè el reconeixement que ella 
simbolitza és també per a totes les Filles 
de la Caritat i persones col·laboradores 
en els diferents serveis, ja sigui oferint el 
seu temps o fent aportacions 
econòmiques, segons les seves 
possibilitats, que ajuden a realitzar els diferents serveis:  Acollida i Orientació; Centre de 
dia; Centre d‘ Estada limitada per a homes convalescents sense llar; Habitatges d‘ inclusió 
social; Visites a interns de Centres penitenciaris. Distribució d‘Aliments a famílies 
necessitades. 
 

També els vull felicitar perquè han demostrat ser sensibles als sofriments de les 
persones afectades per la Pobresa, reconeixent el SERVEI que realitza l‘Obra Social Santa 
Lluïsa de Marillac a la qual humilment represento en aquest moment. 

 

 Els desitjo que Déu els concedeixi la seva Gràcia, Llum i Força per continuar atents 
a les necessitats dels germans que pateixen. Moltes gràcies per tenir-los presents! CRIST, 
s‘ identifica amb cada UN d‘ ELLS.  

 

Moltes GRÀCIES per tot,  
      Sor Genoveva MASSIP 
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La Cova de Sant Ignasi vol portar 100.000 persones a Manresa l’any 2022 
 

Coincidint amb el 500 aniversari de l’arribada de Sant Ignasi a Manresa 
 
L‘any 2022 es commemora el 500 aniversari de l‘arribada d‘Ignasi de Loiola  a Manresa. 
Coincidint amb aquesta data, el Centre d‘Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa i els 
Jesuïtes de Catalunya impulsen un projecte que pretén portar més de 100.000 
pelegrins a la ciutat de Manresa.  
 

Aquesta fita passa per consolidar, en els propers 10 anys, el Camí Ignasià –
http://www.caminoignaciano.org, que s‘ha inaugurat recentment. Es tracta d‘un camí de 
pelegrinatge internacional que comença a la casa natal de Sant Ignasi, al Santuari de 
Loiola (Guipúscoa), i acaba a la Cova de Manresa, lloc on Ignasi visqué una profunda 
experiència espiritual que marcà la seva vida. La ruta recorre 650 km dividits en 30 etapes i 
coincideix amb part del camí de sant Jaume, però en sentit contrari.  
 

L‘any 2022, amb la consolidació del Camí Ignasià i la commemoració del 500 aniversari de 
l‘arribada de Sant Ignasi a la ciutat, els responsables de la Cova preveuen que la ciutat de 
Manresa pugui acollir al voltant de 100.000 pelegrins, a més d‘actes culturals al llarg de tot 
l‘any.  
 

Aquest és un projecte que la Cova de Sant Ignasi i la Companyia de Jesús volen presentar 
a la ciutat per comptar amb l‘adhesió de les institucions públiques i la societat civil. És per 
això que durant els propers mesos el projecte s‘anirà presentant a diversos sectors de la 
ciutat de Manresa.  
 
Sant Ignasi i Manresa 
 
Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús (Jesuïtes), és una de les 
personalitats que ha donat més projecció internacional a la ciutat de Manresa. Ignasi era 
un noble cavaller basc que va decidir abandonar la vida militar. De camí a Terra Santa en 
pelegrinatge, l‘any 1522, passà pel santuari de Montserrat i s‘aturà a Manresa, on va fer 
una estada d‘onze mesos que seria cabdal en la seva biografia i en el naixement de la 
Companyia de Jesús. En una cova vora el riu Cardener, Ignasi va viure una ferma 
experiència espiritual que seria l‘origen dels famosos Exercicis Espirituals. Per això, 
l‘expressió ―anar a Manresa‖ significa per als jesuïtes un pelegrinatge a les fonts de la seva 
història, vocació religiosa i espiritualitat 
 

Dins el municipi de Manresa hi ha més de 25 indrets vinculats al pas de Sant Ignasi per la 
ciutat i que, junt amb el patrimoni barroc de l‘època, constitueixen un atractiu per a visitants 
de tot el món. És per això que la Companyia de Jesús i l‘Ajuntament de Manresa ja han 
realitzat diverses col·laboracions per donar a conèixer l‘empremta que Sant Ignasi deixà a 
la ciutat, com les rutes guiades a la Manresa Ignasiana.  
 
La Cova, centre d’espiritualitat amb projecció internacional 
 
La Cova Sant Ignasi de Manresa – www.covamanresa.cat – és un centre d’espiritualitat 
dels Jesuïtes de Catalunya. És contínua l‘afluència de persones que hi pelegrinen, d‘arreu 
del món. Cada any passen per la Cova més de 30.000 persones: unes 5000 per participar 
en alguna de les activitats i la resta, pelegrins o visitants. Ofereix una variada programació 
d‘activitats encaminades al creixement personal i l‘experiència espiritual, des dels Exercicis 
Espirituals segons la pedagogia ignasiana, fins a tallers sobre tècniques espirituals 

http://www.caminoignaciano.org/
http://www.covamanresa.cat/


 
20 

 

 

innovadores o la possibilitat de realitzar estades en grup, l‘acompanyament individual... 
També s‘organitzen recessos, cursos de formació teològica i espiritual, jornades o 
conferències.   
 

La Cova de Manresa és punt de referència de l‘espiritualitat ignasiana arreu del món. La 
seva projecció internacional és ja una realitat i s‘ha pogut comprovar amb l‘èxit de les 
darreres convocatòries de cursos de formació que s‘han realitzat en anglès i castellà amb 
participació de persones de tots els continents. 
 

El desembre de 2010 es va constituir la Fundació Cova de Sant Ignasi – Manresa, per 
donar suport a les activitats de la Cova i potenciar l‘atracció cultural i espiritual que Manresa 
ha tingut al llarg de mig mil·lenni. 
 

El fons bibliotecari de Montserrat s’integra al catàleg de biblioteques de 
la Universitat Ramon Llull 

 

Aquest migdia, el P. Abat de Montserrat i la rectora de la URL han signat un conveni 
de col·laboració al Monestir benedictí 
 

El fons bibliogràfic de la URL s’incrementa a 1.500.000 exemplars i la migració de les 
dades es farà durant el curs 2011-2012 

 

Montserrat, 15 setembre de 2011. 
Aquest migdia, el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, i la 
rectora de la Universitat Ramon Llull 
(URL), Esther Giménez-Salinas, han 
signat un conveni de col·laboració  
per mitjà del qual la URL i l‘Abadia 
de Montserrat inicien una 
col·laboració per potenciar la difusió 
del fons bibliogràfic de la Biblioteca 
de Montserrat. Amb aquesta 
integració, el fons bibliogràfic de la 
URL s‘incrementarà a 1.500.000 
exemplars. 
 

A principis d‘any es va començar a 
treballar la possibilitat d‘integrar el 

fons bibliogràfic de l‘Abadia de Montserrat al Catàleg de Biblioteques de la URL. Des d‘aleshores, la 
URL i l‘Abadia de Montserrat han estat treballant conjuntament per tal de definir una estratègia de 
col·laboració entre ambdues institucions que, finalment, ha quedat reflectida en un conveni de 
col·laboració, que té una vigència de dos anys, prorrogable. D‘aquesta manera, el fons bibliogràfic 
de la Biblioteca de Montserrat s‘integrarà dins el programa Millenium, l‘utilitzat per totes les 
biblioteques universitàries de Catalunya. 
 

La Biblioteca de Montserrat disposa d‘un fons bibliogràfic especialitzat en filosofia, teologia, 
ciències bíbliques, patrologia, litúrgia, música i història de l'art. També compta amb una destacada 
secció d‘història medieval d‘Europa, història de Catalunya i països de la Corona d‘Aragó, així com 
un fons d‘històries locals i de la Guerra Civil Espanyola. En total, pel que fa a les monografies, 
supera els 330.000 exemplars. A aquest fons de monografies cal afegir-hi una important col·lecció 
de publicacions periòdiques (6.000), i un rellevant fons patrimonial integrat per 1.500 manuscrits, 
400 incunables, 3.700 documents del s. XVI, 18.000 gravats i 500 mapes antics. 
 

La Universitat Ramon Llull compta actualment amb 15 biblioteques i 1.489 punts de lectura. El 
seu fons bibliogràfic està dotat amb prop d‘1.100.000 exemplars i més de 16.000 publicacions 
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periòdiques, a més d‘una col·lecció important de recursos electrònics. Concretament, el fons 
bibliogràfic de l‘URL consta de 1.100.000 monografies, 16.000 publicacions periòdiques, 1.472 
manuscrits, 135 incunables, 23.205 documents impresos entre els segles XVI i XVII i 38.619 
impresos del segle XVIII. 
 

La Universitat Ramon Llull el juliol de 2010 va fer un avenç publicant el seu nou catàleg de 
biblioteques online a la web institucional: http://cataleg.url.edu. El projecte, que va tenir una durada 
de gairebé dos anys, va suposar la migració d‘un total de 450.000 registres bibliogràfics. Aquests 
registres provenien dels 11 centres que integren la URL i que ja compten amb la seva pròpia 
biblioteca, més el fons de la Biblioteca Borja, amb qui la Universitat manté un conveni de 
col·laboració. Alhora, aquest projecte ha comportat la realització de nombrosos treballs de 
conversió de dades, així com la unificació de pautes catalogràfiques i de serveis. 
 

Ara, amb aquesta integració del fons bibliotecari de la Biblioteca de Montserrat al catàleg de 
biblioteques de la URL, el fons bibliogràfic de la URL s‘incrementarà a 1.500.000 exemplars, 
reforçarà la marcada orientació humanística del seu catàleg i incrementarà notablement el seu fons 
patrimonial. Cal dir que aquest acord entre la URL i l‘Abadia de Montserrat ha tingut una bona 
acollida en la Comissió de Biblioteques de la Universitat. Tot i així, es reconeix que el projecte 
d‘integració tindrà una certa complexitat pel volum i les característiques dels registres bibliogràfics. 
Està previst que la migració de les dades es dugui a terme al llarg del curs acadèmic 2011-2012. 
 

Les Carmelites recuperen dues obres clau del barroc català 
 

L’operació ha costat 10.000 euros, que han sufragat gràcies a una herència 
1 

 
Una de les dues teles, L’aparició de Crist a Santa Teresa, penjada al claustre del convent lleidatà. 

El Segre.com – Lleida. El convent de les Carmelites Descalces de Lleida, a la Caparrella, 
llueix de nou al claustre dues pintures que s‘han restaurat en els últims mesos al Centre de 
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a Sant Cugat, en un procés que ha 
confirmat el nom de l‘autor de les dues teles, Antoni Viladomat, un dels pintors més 
rellevants del barroc català.  

Es tracta de dues obres de gran format i de temàtica religiosa: una representa la quarta 
estació del viacrucis, Jesús troba la seva mare, i l'altra, L’aparició de Crist a Santa Teresa. 
Les dues obres eren atribuïdes a Viladomat (1678-1755), però no se‘n podia confirmar 
l‘autoria a causa del mal estat de conservació de les peces, motiu pel qual el convent va 
demanar a la Generalitat que n‘avalués l‘estat i s‘encarregués dels treballs de conservació i 

http://cataleg.url.edu/
http://www.segre.com/fileadmin/multimedia/fotos/esegre/15359781.JPG
http://www.segre.com/
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restauració. S‘ha de destacar que tot el procés ha costat 10.000 euros, que les monges han 
sufragat gràcies a una herència.  

Segons l‘historiador Francesc Miralpeix, expert en Viladomat, les pintures van ser 
realitzades cap al 1730 i procedeixen, presumiblement, de l'antic convent lleidatà de l'orde 
carmelita, al carrer Sant Anastasi, al costat de la Catedral, on la comunitat es va establir 
durant més de 300 anys abans del seu trasllat, el 1987, a la Caparrella.  

L'estat de conservació de les pintures era deficient i els detalls de l‘obra no s‘apreciaven a 
causa de l‘envelliment dels materials utilitzats. Els treballs de conservació han consistit en 
la fixació de la policromia, que presentava risc de desprendre‘s, i en la consolidació del 
suport de tela. 
 

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 mestre novicis i responsables de formació 

13 dm Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d‘Urgell 

14 dx 
Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d‘Urgell  
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

27 dm Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00  

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

20 dj Reunió de delegats episcopals de vida consagrada 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

 

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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