
     

Tràgic accident de les monges de Lladó a la Plana Alta 
 

Cinc religioses –dues carmelites de Lladó i tres companyes de Barcelona– viatjaven en 
un monovolum que va xocar amb un camió i tres van morir 

Una de les germanes de Lladó va morir i l'altra va sobreviure 

EL PUNT AVUI - 19/02/12 02:00 - Lladó - Tura Soler  

Les dues monges de la congregació de les 
Carmelites de la Verge del Mont Carmel de 
Lladó van tenir divendres un tràgic 
accident de trànsit a Torreblanca (Plana 
Alta) que va acabar amb la mort de la 
germana Maria Gràcia, de 75 anys, i amb 
la germana Núria (que en realitat es diu 
Antònia Viladrich Feliu), de 76 anys, ferida 
de gravetat. Les dues religioses viatjaven 
en un monovolum amb tres companyes 
més de Barcelona quan van xocar amb un 
camió. El resultat va ser que tres de les monges ocupants de la furgoneta van morir i les altres 
dues van quedar ferides greus. 

Les germanes Maria Gràcia i Núria, ara les úniques membres del convent de Lladó, eren molt 
populars al poble, on s'encarregaven de la catequesi i col·laboraven en tots els actes cívics; i 
també a l'hospital de Figueres, on tot i la seva edat acudien cada dia per fer assistència als 
malalts i donar-los la comunió si ho demanaven. Aquest cap de setmana estaven convocades 
a un curset de formació religiosa de les Carmelites del Mont Carmel a Tales (Plana Baixa), on 
la congregació té una residència. Les germanes Núria i Maria Gràcia van agafar el tren fins a 
Barcelona i allà van continuar el viatge en cotxe monovolum amb tres monges més de 
Barcelona. 

Circulaven pel quilòmetre 14,4 de la carretera CV-13, dins del terme municipal de Torreblanca 
(Plana Alta), quan van xocar contra un camió. Segons la versió que ha donat la germana 
Núria, que va sobreviure al xoc, la conductora de la furgoneta va fer un avançament en un 
moment que el sol del capvespre dificultava la visibilitat i no va veure un camió que venia de 
cara, amb el qual es van encastar en no poder acabar l'avançament. De resultes del xoc, les 
tres monges que anaven al lateral esquerre del vehicle (la conductora i les dues que anaven 
al seients de darrere d'aquest costat) van morir. La germana Maria Gràcia, que anava al 
seient de més al darrere va arribar viva a l'hospital de Castelló, on va morir posteriorment de 
resultes de les greus ferides (incloent-hi un traumatisme cranioencefàlic) i de no poder superar 
una operació que li van fer. 
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Les monges que anaven al costat dret, la copilot i la germana Núria, van sobreviure. L'alcalde 
de Lladó, Joan Fàbrega, va poder contactar ahir amb la germana Núria, que, després de 
passar una nit a l'UCI, ja ha estat traslladada a planta a l'hospital de Castelló de la Plana. Li va 
explicar que ella va poder sortir pels seus propis mitjans de dins del vehicle però que les 
germanes que anaven a l'altre costat havien quedat atrapades. “En aquell moment ja vaig 
veure que la mort s'havia apoderat de la furgoneta”, va expressar la monja, que té un canell 
trencat i contusions generals.  
 

Dos dies de dol i carnaval suspès 

L'Ajuntament de Lladó ha decretat dos dies de dol oficial i ha suspès els actes del carnaval 
que hi havia previstos per a aquest cap de setmana en conèixer el tràgic accident que ha 
costat la vida a la germana Maria Gràcia i que ha causat ferides greus a la germana Núria. 
Les dues monges eren actualment les dues úniques membres de la Congregació de la Verge 
del Mont Carmel de Lladó, després que fa un temps va morir l'altra religiosa que hi havia a la 
població. Les monges carmelites tenen la seva seu i habitatge a l'edifici de la Canònica de 
Lladó, annex a l'església parroquial de la població. Les monges tenen convent a Lladó perquè 
el fundador de l'orde de les Carmelites era d'aquesta població. Les germanes Núria i Maria 
Gràcia estaven molt integrades a la població i, tot i ser grans, participaven activament en 
actes religiosos i cívics. L'accident també va ser motiu de dol a l'hospital de Figueres, on les 
dues monges feien la seva tasca diària d'assistència espiritual als malalts 

A Tales, a la Plana Baixa, on hi ha el convent de les Carmelites on es dirigien les monges 
accidentades, ahir també es va acordar que se suspenien tots els actes previstos. 
 

El futur de la vida religiosa  
 

Sembla que la major part dels ordes i 
congregacions religiosos viuen la 
disminució de vocacions amb confiança i 
pau en el Senyor. S’està passant del lògic 
neguit a una actitud més profunda de 
serenitat mirant especialment la missió 
actual, aquella que portem entre mans. 

També es cert que va prenent cos dins 
l’Església aquella dita que l’Església del 
futur és i serà “l’Església dels laics”. Veus 

molt autoritzades ja fa anys que ho vénen dient i la realitat va per aquest camí. 

Per tant, arriba la pregunta. Quina missió tindrem els religiosos i religioses en aquest futur que 
ja ha començat? Evidentment serem menys, moltes institucions passaran als laics, 
especialment en la seva gestió i la missió de servei apostòlic, i els joves que truquin a les 
nostres portes vindran especialment moguts per Déu per viure en comunitat els consells 
evangèlics. 
 

Quatre em semblen les missions que en el futur tindrà la vida religiosa: lloança al 
Senyor, espiritualitat, missió profètica i missions de frontera. 

Lloança al Senyor. El fet de consagrar-se a Ell és ja una lloança encarnada en persones i 
comunitats, signe de la presència de Déu. Aquesta lloança té un valor absolut en ella mateixa. 
S’expressa en la pregària personal i comunitària, la comunicació espiritual entre germans i 
germanes, i avui especialment en la joia i alegria de viure amb sentit. 
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Espiritualitat. El Poble de Déu demana persones consagrades a l’acompanyament espiritual 
tant personal com institucional. Saviesa, experiència espiritual, clarividència, capacitat de 
discerniment, serenitat... al marge de tota mena de poder. 

Missió profètica. En els tres nivells del carisma profètic: denúncia, anunci i proposta. Els 
greus problemes socials, l’explotació humana, un laïcisme radical, el quasi mercat 
espiritualista, la crisi de determinats valors i la necessitat d’una vida sostenible per a tots 
demanen veus profètiques, lliures, humils i profundament connectades amb l’Esperit. 

Missions de frontera. La història mostra com el Senyor en determinats moments ha inspirat 
grups religiosos consagrats per poder donar resposta a situacions noves. Això pot anar des de 
la inserció en zones perifèriques fins als llargs estudis bíblics i teològics que poden demanar 
tota una vida, passant per estar presents en aquelles zones del món més explotades i 
deprimides. 
 

Uns canvis que ja es comencen a donar, que subratllen més la qualitat que la quantitat, que 
poden engrescar nous voluntaris i que seran de notable servei per a l’Església del futur. 
 

«La Vida Consagrada mereixerà tenir i tindrà certament un futur en la 
mesura que...» 

 

El missioner claretià Josep Rovira Arumí escriu des de Roma: «La Vida Consagrada 
mereixerà tenir i tindrà certament un futur en la mesura que...» 
 

Amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebrà el passat 2 de febrer, 
el missioner claretià català Josep Rovira Arumí va escriure un text reflexionant sobre alguns 
perills que segons ell aguaiten contínuament els religiosos 

 
El dia 2 de febrer hem celebrat la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada i aquest any commemorem el 50 
aniversari de l'inici del Concili Vaticà II. Considero oportú 
reflexionar sobre la marxa de la Vida Consagrada durant 
aquest darrer mig segle, on es troba i quin futur sembla 
tenir. 

En la Vida Consagrada actual hi ha una quantitat enorme 
d'exemples admirables, heroics i silenciosos, dels quals, 
per desgràcia, se sap i es parla poc. Una altra part dels 
consagrats anem seguint més o menys bé. I uns pocs seria 
millor que aclarissin en un sentit o un altre el seu viure. 

Tenint en compte tot això, reflexiono sobre dos textos del 
document de la CIVCSVA, Caminar des de Crist (2002). El 
primer diu: «Al costat de l'impuls vital, capaç de 
testimoniatge i de donació fins al martiri, la vida 
consagrada coneix també la insídia de la mediocritat en la 
vida espiritual, de l’aburgesament progressiu i de la 
mentalitat consumista (...), la temptació de l’eficiència i de 
l'activisme (...), els projectes personals prevalen sobre els 

comunitaris (...). Són problemes reals, però no cal generalitzar» (n. 12c). 

I el segon: «Hem de ser summament generosos i dedicar temps i les millors energies a la 
formació (...). Sense oblidar que, en una època accelerada com la nostra, el que fa falta més 
que una altra cosa és temps, perseverança i espera pacient per arribar als objectius formatius. 
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En unes circumstàncies en les quals preval la rapidesa i la superficialitat, vam necessitar 
serenitat i profunditat perquè en realitat la persona es va forjant molt lentament” (n. 18f). 

Efectivament, avui dia el problema no és que la formació deixi d'oferir possibilitats... Per a ser 
concrets, m'atreviria a dir el que segueix. La formació i la vivència de la Vida Consagrada 
corren perill: 

- Si l'individu no es preocupa per assimilar bé i al llarg de tota la seva vida les arrels 
carismàtiques del seu grup o Congregació. La falta d'identitat religiosa és una porta oberta a 
la indiferència i a la tebiesa, quan no a l'abandonament. 

- Si és veritat que l'element que està majorment en crisi avui dia és la relació fraterna en 
comunitat. Alguna cosa en el que tot el món hauria de poder conèixer que som deixebles de 
Crist. 

- Si el celibat es viu en zona grisa. Si, per exemple, aquest instrument fantàstic que és Internet 
(i els altres mitjans de comunicació) es converteix en un espai que ens ocupa més temps del 
necessari o ens duu a fregar platges en conflicte amb el compromís de castedat. 

- Si el nivell econòmic que ens vam permetre té poc a veure amb el vot de pobresa, amb el 
nivell de la nostra gent senzilla; o es manifesta en «un tot m'és degut», en una falta de 
consciència del que significa guanyar-se el pa amb la suor del front, del cost de la vida real i 
que «els diners no ho regalen». 

- Si l'exercici de l'autoritat es 
manifesta en alguna cosa tan 
antievangèlica com el domini o 
el poder, en comptes de ser 
servei. Si caiem, d'una banda, 
en el paternalisme o 
maternalisme i, per una altra, en 
l'infantilisme. Si no ens 
esforcem a viure una relació 
madura, responsable, 
col·laboradora i disponible. 

- Si la vida d'oració brilla per la 
seva absència o pobresa, o en 
«un vull i no puc», o simplement 
pretenem refugiar-nos en la 
falsa excusa de la falta de 
temps perquè hi ha molt a fer, 
quan tal vegada perdem 
quantitat de temps en coses 
secundàries. 

- Si en la nostra vida apostòlica ens deixem dur per la rutina o l'activisme, la falta de 
compromís o el viure sobre les esquenes de la institució. Oblidant, a més, que no hi ha un 
treball indigne o humiliant per al deixeble d'Aquell que, a pesar de ser el Senyor i el Mestre, va 
rentar els peus (bruts) dels seus amics. 

Tots aquests són perills que ens aguaiten contínuament, dels quals hem de ser conscients per 
posar remei en el que convingui. D'aquesta manera la Vida Consagrada mereixerà tenir i 
tindrà certament (!) un futur. Déu farà la seva part; però, de nosaltres, espera que portem a 
terme la nostra. 
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Actualitat de l’eclesiologia del P. Bartomeu Xiberta, O. Carm. 
 

Divendres 10 de febrer fou presentat, al convent dels Pares Carmelites de Terrassa, el  llibre 
que recull la tesi doctoral que el Dr. Mn. Josep M. Manresa Lamarca defensà l’any passat a la 
universitat Gregoriana de Roma, “La eclesiología del P. Bartolomé Xiberta. El 
redescubrimiento de la Iglesia como la obra de Cristo”. A l’acte hi assistí un centenar llarg 
de persones. 

El P. Bartomeu Xiberta i Roqueta, considerat un dels grans teòlegs del segle XX, va néixer a 
Santa Coloma de Farners l’any 1897. L’any 1913 professà a l’Orde del Carme, essent ordenat 
sacerdot a Roma l’any 1919. L’any 1921, quan només tenia 24 anys, escrigué la seva famosa 
tesi doctoral “Clavis Eclesiae” defensant que pel sagrament de la reconciliació, en ser 
reconciliats amb Déu, també ho som amb l’Església, idea que posteriorment desenvolupà el 
Concili Vaticà II. Els escrits i els ensenyaments teològics del P. Xiberta es centraren 
principalment en Déu Creador, La Trinitat, Jesucrist, la gràcia, l’eclesiologia, la mariologia, etc. 

Després que fou expulsat de la Itàlia de 
Musolini per la seva amistat amb 
l’ambaixador del Govern de la República a 
Roma, Lluís Zulueta, i pel seu apassionat 
amor a Catalunya, s’exilià a Holanda, on 
també tingué una activitat docent; 
acabada la guerra civil, es traslladà a  
Catalunya, on durant vuit anys va 
ensenyar a Olot i Terrassa, exercint també 
de Comissari General dels Carmelites 
catalans. L’any 1947 tornà a Roma per 
dedicar-se a la docència al col·legi Sant 
Albert, centre internacional de teologia 
dels carmelites, i a altres centres. També 
va ser conseller general de l’Orde. El 9 

d’abril de 1964 queia fulminat per un atac de trombosi cerebral que el deixà paralitzat. 
Traslladat a Catalunya, va morir el 26 de juliol de 1967 a la clínica del Remei de Terrassa. Les 
seves despulles descansen al cementiri de la ciutat.  

Home profundament espiritual i mestre de vida cristiana, contagià la seva fe enardint els 
germans i germanes del seu Orde i també personalitats de l’Església i del món de la cultura i 
de la política. Mantingué gran amistat amb els cardenals Tisserant, Ehrle, Vidal i Barraquer i 
Jubany, amb intel·lectuals catalans com Mn. Carles Cardó, P. Miquel d’Esplugues, Ramón 
Alòs, Valls i Taberner, Burdoy-Torrents i molts d’altres, i amb humanistes i teòlegs com el beat 
Titus Brandsma, el P. La Taille, que fou el director de la seva tesi doctoral, Charles Boyer, 
Agostino Gemelli, Garrigou Lagrange, Etienne Gilson, Jacques Maritain, Zubiri i el ja citat Lluís 
Zulueta, entre altres. 

L’Església  i el món de la cultura li confiaren moltes funcions i responsabilitats: membre de 
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, soci 
fundador de l’Escola Lul·lística de Mallorca, membre de la Comissió d’Estudis Teològics del 
Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona, consultor i membre de la Congregació 
Vaticana dels Sagraments, examinador del clergat romà, membre de les “Semanas 
Teológicas Españolas”, membre de la Societat Catalana de Filosofia, etc. L’any 1960, el Papa 
Joan XXIII el nomenà membre de la Comissió Teològica Preparatòria del Concili Vaticà II, 
durant el qual fou també consultor de l’episcopal espanyol fins que va tenir l’atac de feridura. 
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Cenyits ara a la presentació del llibre de Mn. Manresa, el P. Manuel Bonilla, O.Carm., 
Provincial dels Carmelites de Catalunya, fou el conductor de l’acte. L’autor deixà palès el gran 
tresor doctrinal trobat a l’eclesiologia xibertina, exponent d’un gran amor a l’Església, 
presentada, per damunt i més enllà dels aspectes institucional i  jurídic, com l’obra de Crist, 
aspecte vers el qual ell ha dirigit el seu treball. En aquest pensament també va abundar el Dr. 
Mn. Salvador Pié, que havia dirigit la tesi, valorant l’encert del  Dr. Manresa en escollir 
estudiar l’eclesiologia del P. Xiberta, el teòleg català que va fer una aportació decisiva al 
Concili Vaticà II amb una visió innovadora de l’eclesiologia i del sagrament de la penitència; a 
aquest propòsit va recordar l’article escrit en català pel P. Xiberta i publicat a “Criterion”, 
Barcelona, l’any 1962, “El Redescobriment de l’Església, tasca de la Teologia actual”.  El P. 
Giovanni Grosso, O.Carm., Postulador General dels Carmelites i representant de Edizioni 
Carmelitane, editora del llibre, va agrair i felicitar l’autor per aquesta obra de gran contingut 
investigador i científic sobre un gran carmelita que té introduïda la causa i que esperem veure 
beatificat aviat. El Prior General dels Carmelites, P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., que 
també havia fet la seva tresi doctoral sobre el P. Xiberta, tingué una emotiva intervenció 
recordant la figura del P. Xiberta i la profunditat i actualitat de la seva doctrina, que ell vivia i 
testimoniava amb simplicitat evangèlica i amb una devoció molt tendra i filial a la Mare del 
Carmel. El bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, en nom de Mons. Josep Àngel 
Saiz, clogué l’acte amb paraules d’agraïment a Déu, a l’autor, a l’Orde del Carme i als 
assistents.  

 

“Un frare recorda al món la fondària de la vida” 
 

Fernando Millán, prior general dels carmelites 

María-Paz López ● Barcelona - La Vanguardia, 19 febrer 2012 

 

MAITE CRUZ Fernando Millán, que resideix a Roma, fotografiat al convent dels carmelites de Barcelona 
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L’orde carmelita ha conegut intenses vicissituds històriques: des del seu naixement al segle 
XII en el mont Carmel, a Terra Santa, fins a la reforma que va donar lloc als carmelites 
descalços al segle XVI. Fernando Millán, des del 2007, prior general dels carmelites d’antiga 
observança, va ser la setmana passada a Barcelona de camí a Terrassa, on va presentar el 
llibre de Josep M. Manresa sobre el pare Xiberta, eminent teòleg carmelita català. Millán 
Romeral (Madrid, 1962), doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana, supervisa 
des de Roma una congregació de dos mil frares. 

Els deuen de preguntar sovint per santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu. 
Som carmelites del tronc antic. Santa Teresa i sant Joan de la Creu sorgeixen al si de l’orde i 

hi moren, perquè encara no s’havia dividit. Per tant, són 
fundadors dels carmelites descalços però també 
germans nostres, així que és un orgull molt gran que ens 
hi identifiquin. Entre carmelites d’antiga observança i 
carmelites descalços hi ha una relació formidable, tant a 
nivell de cúria general com a nivell local. I hi ha moltes 
congregacions femenines autònomes que estan afiliades 
espiritualment a nosaltres o als descalços. La família del 
Carmel és molt variada.  
 
Com funciona la relació amb els ordes femenins? 
Afiliades al nostre orde hi ha quinze congregacions de 
religioses de vida activa amb les seves pròpies 
superiores generals, en total dues mil religioses, i també 
80 monestirs de monges de clausura. Els monestirs són 
independents, encara que de vegades es federen per 
ajudar-se. La priora és autònoma, i hi ha tendència a 

l’estabilitat; una monja no es trasllada d’un lloc a l’altre. A Catalunya n’hi ha tres: a Vilafranca 
del Penedès, a Barcelona i a Tàrrega. El de Valls va tancar. Estan agregades espiritualment a 
nosaltres, però elles prenen les seves decisions.  
 
En la història hi ha hagut altres casos d’ordes religiosos com el dels carmelites, amb 
relaxament de la regla, reformes, escissions, i fins i tot enfrontaments. No seria millor 
ara simplificar carismes i reunificar famílies religioses? Aquesta qüestió sorgeix amb 
freqüència. El pes de la història, encara que no ens hauria de llastar, és gran. Avui, una unió 
de tipus jurídic de tots els carmelites seria impossible; hi ha legislació diferent, seria un procés 
complicadíssim. Però a nivell espiritual, de missions comunes, tenim gran relació. Jo no ho 
veuria des d’un punt de vista negatiu, sinó de la riquesa d’un carisma, que suscita grups que 
han pogut tenir traumes històrics i enfrontaments, però que avui dia es viu des d’un esperit 
molt més evangèlic i de comunió. 
 
La majoria de les congregacions tenen un apostolat concret. Els carmelites no; 
s’adapten a les necessitats de temps i lloc. Això no condueix a una certa dispersió? 
Distingim el carisma de la feina concreta. Els ordes mendicants (franciscans, dominics, 
nosaltres..., fins i tot ordes posteriors, com els jesuïtes) tenim una gran varietat d’apostolats. 
Estem en escoles, parròquies, cases d’espiritualitat, universitats... Això pot diluir alguna cosa 
la missió, en no estar especialitzats en un tema, però forma part de l’essència mendicant: 
estar a disposició de les necessitats de l’església. Vist amb mentalitat moderna, es perd 
especialització; potser caldria equilibrar una mica els dos aspectes.  
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El ordes també necessiten una imatge de marca.  
Encara que la paraula estigui una mica desgastada, és un tarannà. En el nostre cas, intentem 
posar en els nostres apostolats un aire comú: l’oració, ser contemplatius al mig del món, la 
devoció mariana a la Mare de Déu del Carme, ser mestres d’espiritualitat...  
 
ANHEL D’ESPIRITUALITAT 
  “La gent la busca on sigui, en el ioga, en el budisme, a Silos o a Poblet”  

CARMEL FEMENÍ 
  “Els monestirs de carmelites de clausura són autònoms, les priores decideixen” 
ZoomMarcadorCompartirImprimir 
En aquest món enfeinat, per a què serveixen un frare o una 
monja de vida contemplativa? 
Avui més que mai la contemplació té sentit. En un món líquid, de la 
cultura Google, amb muntanyes d’informació però de vegades sense 
profunditat, hi ha risc de superficialitat. Que hi hagi persones com els 
frares i les monges, que recordin al món la fondària de l’existència, 
de la vida, el silenci interior... té actualitat. A part, és clar, del sentit 
cristià genuí d’oració, de trobada amb Déu.  
 
I com ho comuniquen després a la societat secularitzada? 
És molt difícil, però la gent ho necessita. Al món occidental hi ha més 
que mai un desig d’espiritualitat. La gent la busca on sigui, en el ioga, 
en el budisme, a Silos o a Poblet. Hi ha qui va a monestirs a sentir 
gregorià sense ser creient; cerca espiritualitat, una miqueta de 
silenci. D’això hi ha demanda, i nosaltres, encara que pugui sonar 
mercantilista, tenim alguna cosa a oferir.  
 
La setmana passada a Roma, la Pontifícia Universitat Gregoriana va acollir un simposi 
de prevenció d’abusos sexuals a menors per part del clergat. Com l’han viscut?  
L’església catòlica està passant de veure’s interpel·lada per la societat en aquest sentit a ser 
proactiva en prevenció i denúncia. El Papa ha pres una línia clara, valenta i difícil, i la prioritat 
són les víctimes. Aquest congrés marca el pas d’una Església que anava per darrere de la 
societat a una Església que es posa al davant.  

 

El profeta Elies i el diàleg amb el judaisme i l’islam  

Els carmelites tenen el seu origen en comunitats eremítiques del mont Carmel on, segons la 
Bíblia, el profeta Elies va defensar el Déu d’Israel. “Van tornar a Europa al segle XIII, i molts 
creien de bona fe que el seu fundador era Elies”, explica Fernando Millán. En tot cas, “Elies és 
una figura sagrada per al judaisme, el cristianisme i l’islam, i especialment per a nosaltres els 
carmelites”, per la qual cosa “pot ser un punt de trobada, Elies uneix les tres grans religions 
monoteistes, i és una invitació a treballar per la pau i el diàleg”. Exemples: “A Indoxina tenim a 
les nostres escoles carmelites molts alumnes i professors musulmans”. A Israel, el prior Millán 
va fer gestions al Yad Vashem de Jerusalem sobre la possibilitat que declarin just de les 
nacions el carmelita neerlandès i beat Tito Brandsma. “Va morir A Dachau el 1942, i va ser 
detingut, entre altres coses, per desobeir l’ordre del govern d’ocupació d’expulsar els nens 
jueus de les escoles carmelites –diu–. Però és molt difícil, fa falta mostrar documentació i es 
va destruir durant la guerra. Però a Yad Vashem van veure la seva història amb molta 
simpatia”. 
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S’inicia el Primer Capítol de La Salle Espanya i Portugal 
 

Els Germans de La Salle del nou Districte ARLEP en reuneixen en assemblea a 
Guadarrama, Madrid 

En total són més de 80 Germans i 6 associats els que participaran en el I Capítol de La Salle 
Districte ARLEP (Espanya i Portugal), que s’està celebrant a Guadarrama, Madrid, del 15 al 

19 de febrer de 2012. Des del Sector de Catalunya 
hi participen 14 Germans, entre escollits, designats, 
membres de dret, així com també un associat 
convidat, en representació del Sector. El lema 
escollit per a aquesta edició és “Germà: Conec el 
teu amor, la teva fe, el teu servei, la teva 
constancia” (Ap 2,19), una motivació que “pretén 
comprometre els assistents i omplir de vitalitat el 
treball i les decisions que aquests emprenguin”. Una 
frase que vol anar més enllà “per desgranar tota la 
força que té la vocació del Germà avui en dia”, a 
través de quatre reptes: la vida en comunitat, la 
trobada amb Déu, el servei als més pobres i la 
vocació i fidelitat a l’Evangeli.  

El Capítol de Districte és el màxim òrgan de govern 
de La Salle ARLEP, una assemblea de caràcter 
pastoral i administratiu entre els Germans i en què 
també hi participen com a convidats un associat/da 
de cadascun dels Sectors. La celebració del Primer 

Capítol representa una etapa molt important en el si del Districte, tal com afirmava el Gmà. 
Jesús Miguel Zamora, Visitador Titular del Districte ARLEP, en la convocatòria del Capítol: “és 
un esdeveniment primordial per a la vida del Districte, en el qual es requerirà de l’energia de 
tots els agents per tal de continuar tirant endavant la Missió”. 

Per a treballar-lo, es va formar una comissió amb l’objectiu de coordinar el procés de 
preparació del Capítol i proposar una estructura per al seu desenvolupament. A més, durant 
els darrers mesos, des de les comunitats i des dels Fòrums sectorials, els Germans han dut a 
terme un treball de reflexió i proposta al voltant de la vida de Germà i sobre el futur cap al qual 
caminarà la història del nou Districte. Tot aquest treball previ servirà de base a l’hora de donar 
forma al Capítol del Districte. 

Des de La Salle Catalunya, els participants al Capítol seran el Gmà. Josep Canal, el Gmà. 
Ramon Pasqual, el Gmà. Josep Espuny, el Gmà. Josep Martí, el Gmà. Toni Parera, el Gmà. 
Eduard Blasco, el Gmà. Esteban Miguélez, el Gmà. Lluís Diumenge, el Gmà. Jaume Pujol, el 
Gmà. Joaquim Morató, el Gmà. Josep M. Ramos, el Gmà. Antoni Salgado, el Gmà. David 
Pérez, el Gmà. Josep Guiteras i, com a associat del Sector convidat, Jordi Jover. 

 

Seguint les petjades de sant Ignasi 
 

Compte enrere a deu anys del cinquè centenari de l’estada d’Ignasi a Manresa  
 
Organitzen: Jesuïtes de Catalunya, Centre d’Espiritualitat de la Cova  
Fundació Cova St. Ignasi, Camí Ignasià Loiola - Montserrat - Manresa  
 

http://www.lasalle.es/capitulo2012/
http://www.lasalle.es/capitulo2012/
http://www.lasalle.es/
http://www.lasalle.cat/
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Diumenge 25 març 2012, a les 18 h, al Santuari de la Cova de St. Ignasi  
 

1. Salutació del P. Lluís Magriñà, Provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya  

músiques del món 1 (clàssica, orfeó Divina 
Pastora)  

2. Sentit de l’efemèrides i presentació del nou “Projecte 
Cova”, en continuïtat amb els dies d’Ignasi fa 500 anys.- 
Xavier Melloni, sj.  

 

3. Visionar el nou audiovisual de la Cova (USAV, Col·legi 
St. Ignasi - Sarrià)  

músiques del món 3 (flauta índia - Albert 
Giménez)  

4. Presentació del Camí Ignasià Loiola - Montserrat - 
Manresa.- Josep. L. Iriberri, sj.  

músiques del món 3 (sons - Natxo Tarrés)  

5. Parlaments finals  

P. J.-E. Parellada, Hostatger de Montserrat, successor de qui fa 500 anys acollí Ignasi  
Excm. Sr. Valenti Junyent, Alcalde de Manresa,  
M. Hble. Sra. Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de Catalunya  

músiques del món 4 (“Preneu Senyor i rebeu”.- St. Ignasi)  

 

El Vaticà presenta un centre internacional on line contra abusos a menors 
 

Com a conclusió del simposi "Cap a la curació i la renovació" sobre la lluita contra la 
pederàstia a l'Església, es va presentar el Centre per a la Protecció del Nen, que oferirà 
capacitació a través d'Internet per als professionals que treballen contra l'abús sexual de 
menors. 

Flama.info - RC, 14 feb. 12 

Per l'arquebisbe de Munic, el cardenal Reinhard Marx, que va participar en la conferència de 
premsa de la presentació del centre d'educació on line, aquest és "només una part de la 
renovació de l'Església. La crisi de credibilitat no està acabada però anem a rebatejar la 
nostra credibilitat pas a pas". "L'Església està prenent ara una altra vegada la tasca de ser un 
signe i sagrament de l'amor de Déu, i posant la protecció i promoció de la vida dels nens molt 
en el centre dels seus interessos, i aquestes accions i treballs són una contribució decisiva 
cap a l'evangelització", va afirmar el cardenal.  

El Centre mundial és un esforç coordinat de la Universitat d'Ulm a Alemanya, l'Arxidiòcesi de 
Munic i la Universitat Gregoriana de Roma, amb un pressupost inicial d'1,6 milions de dòlars 
per cobrir els primers tres anys, des de 2012 fins al 2014. Podeu accedir al Centre de 
Protecció del Nen a: www.elearning-childprotection.com 

http://www.elearning-childprotection.com/
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Manuel Cuyàs: “Escolapis” 
 

Fa 275 anys que els Escolapis es van establir a Mataró i per celebrar-ho han organitzar uns 
actes als quals m'han convidat a participar perquè en vaig ser alumne. Em va tocar parlar ahir 
al vespre, i com que era Dijous Llarder vaig evocar davant la concurrència una capsa de 
sabates i una font. La font és la del Pericó, on els capellans i mestres ens duien d'excursió 
aquest dia. Llavors anar al Pericó era una real excursió perquè implicava sortir de l'estricte 
terme urbà, passades les cases, i enfilar un camí rupestre. Avui el Pericó si no ha quedat mig 
engolit per les cases i aquell paratge amè voltat de plataners té per teulada un viaducte de 
l'autopista. La capsa de sabates contenia la truita que la mare m'havia fet abans de sortir, i 
que anava acompanyada d'unes llesques de pa 
amb tomàquet i una mandarina. Hi havia nens de 
trajectòria excursionista més intensa que duien 
motxilla, però jo era un neula de portal endins i per 
un dia a l'any de sortir al camp una capsa de 
sabates feia de sobres el seu fet. Quan ara veig la 
gent que va a la feina duent el dinar en una 
carmanyola penso en la meva capsa i gens en una 
motxilla. Des de la font del Pericó ens enfilàvem a 
una vinya que hi havia allà a prop, i que més tard 
vaig saber que era l'única activa a Mataró, o 
baixàvem a la riera de Sant Simó a arrencar i pelar 
unes canyes que ens servien per jugar a espases. A l'hora de dinar, la truita feia gust de 
mandarina i la mandarina en feia de pa amb tomàquet. 

Al contrari d'altres ordes religiosos amb establiment pedagògic a Mataró, els Escolapis 
estaven absolutament integrats a la ciutat, i això que cap membre n'era nadiu: es feien amb la 
gent, obrien l'escola a activitats culturals, socials i clandestines, van ser els organitzadors dels 
primers recitals de la Nova Cançó i de les primeres classes de català, i ens duien al Pericó el 
Dijous Llarder i a Sant Simó cada 28 d'octubre com feien tots els mataronins de llavors. 
Després, de més grans, ens enfilaven a uns autobusos i ens portaven a conèixer els punts 
cardinals de Catalunya tot cantant cançons. Les excursions ens van fer més catalans, com les 
anades al Pericó a peu i amb la capsa de sabates ens van fer ciutadans.  

El Punt Avui, 17 de febrer 
 

Un caputxí i un dominic ressegueixen els viatges del pare Ubach 
 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/21872 - 16/02/2012  

(CR) El caputxí Jordi Cervera i el dominic Riccardo Lufrani ha resseguit cent anys després el 
viatge que va fer el monjo de Montserrat Bonaventura Ubach al Sinaí. Un viatge del qual 
recentment s’han editat els dietaris i que van inspirar la novel·la L’arqueòleg. D’aquest viatge 
n’ha sortit el llibre El camí d’Ubach, de Montserrat al Sinaí cent anys després, que es presenta 
aquest dijous als Caputxins de Pompeia de Barcelona. 

El vuit d’abril de 1910 Bonaventura Ubach va iniciar un viatge per la península del Sinaí i 
l’Aràbia Pètria acompanyat del prevere belga Joseph Vandervorst. Tots dos eren alumnes de 
l’École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem. Es tractava de resseguir l’itinerari 
que, anys abans, havia recorregut el seu mestre Marie Joseph Lagrange i altres dominics 
d’aquesta escola. 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/16964
http://www.catalunyareligio.cat/documents/2012/UbachPompeia.pdf
http://www.caputxins.cat/fraternitats/pompeia/
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Cent anys després, i fent coincidir expressament les 
mateixes dates, els dos autors han repetit el mateix 
viatge del monjo benedictí. El camí d’Ubach és un diari 
de les seves aventures i de la relació amb els beduïns 
que els fan de guia a través dels paratges mítics del 
llibre de l’Èxode. 

El llibre es presentarà també el dimarts 21 al convent 
dels Caputxins de Sarrià i dijous 23 al d’Igualada. 
També aquest dissabte es fa una visita guiada al 
Museu de Montserrat. 

Jordi Cervera i Valls és caputxí, nascut a Barcelona 
l’any 1961, i professor de Sagrada Escriptura a la 
Facultat de Teologia de Catalunya. El dominic 
Riccardo Lufrani, nascut a Roma l’any 1965, és 
professor de Topografia a l’École Biblique et 
Archéologique Française de Jerusalem. 
 

Presentació del llibre "El evangelio de la amistad en Carlos de Foucauld" 
 

 

 

L'Editorial Claret inicia una campanya de promoció pels subscriptors de la 
«Missa de cada dia» 

 

Regala la missa de cada dia, regala moments de reflexió i pregària. 
 

Perquè sempre és bonic regalar... perquè poder regalar la missa de cada dia a algú que 
apreciem pot omplir d’alegria i bé aquesta persona... Perquè no és tan sols regalar un llibret, 
és regalar un moment... regalar un moment d’interioritat... de reflexió... de pau... 
 

Des de l’Editorial Claret s’ofereix la possibilitat a tots els subscriptors de «la Missa de cada 
dia» de regalar moments de felicitat, obsequiant un amic, un conegut, un veí o un familiar amb 
un exemplar del llibret de la missa de cada dia. 
 

http://www.editorialmediterrania.cat/noticia.php?id=119&idioma=Cat
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ex&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.editorialmediterrania.cat/noticia.php?id=119&idioma=Cat
http://www.claret.cat/ca/node/175279
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Només que ens feu arribar les vostres dades de contacte i nosaltres farem arribar aquest 
regal a aquesta persona que tant t’estimes i per a qui desitges el millor, sense cap cost per a 
tu. 

 

Cicle de cinema Ignasi Salvat 
 

 

 

Veurem la pel·lícula "El mercader de Venècia" interpretada per 
Al Pacino i Jeremy Irons. 
 
Guiarà el diàleg posterior Jaume Flaquer sj. 
 
En col·laboració amb Migrastudium.  

Data: divendres 24 de febrer de 2012 
Hora: 19.00 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13, Barcelona) 

 

Cap a unes finances ètiques al servei dels pobles 
 

 

 

Com a resposta a les perversions del sistema financer i 
partint del principi que els diners han d'estar al servei de 
les necessitats de les persones, van néixer les finances 
ètiques. Es tracta d’iniciatives que fan compatible la 
rendibilitat econòmica i financera amb finalitats socials i 
ambientals, i que actuen sota estrictes principis ètics i de 
màxima transparència. Però, què aporten? A qui 
beneficien? En què es diferencien del sistema financer 
que coneixem? A Catalunya quina realitat existeix? 

Ponents: 
Jordi Ibáñez, director de FIARE Catalunya 
Jordi Marí, expert en economia social 
Jordi Via, director d'Arç Cooperativa i president de FETS 
 
Data: dilluns 5 de març de 2012 
Hora: 19.00 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13, 
Barcelona)  
Organitzat conjuntament amb Justícia i Pau - Entrada 
lliure 

 

Grup intercongregacional Mambré 
 

Rectificació. El Grup Mambre va trametre per error el text que es va publicar al número 
anterior de l’Horeb. Publiquem ara, a petició seva, aquí la versió actualitzada 
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Us volem comunicar que el grup intercongregacional Mambré segueix en marxa, té vida. Va 
néixer  l’any 2008 i 4 anys després encara donem resposta a aquella proposta de l’URC de 
formar grups generacionals-intercongregacionals. En aquell moment, no sabíem bé el que 
això significava, però sí sabíem que volíem compartir amb altres religioses joves la vida, la 
pregària i la nostra opció. 

Ha anat passant el temps: dos han sortit de les 
respectives congregacions, altres han estat destinades a 
llocs diferents. A totes les recordem i les tenim molt 
presents. Malgrat els canvis, continuem! 

Cada mes o mes i mig —hem de tenir en compte que tots 
els calendaris són força complets— ens seguim reunim, 
cada vegada, on viu una de les que forma part del grup. 
Hem treballat temes, comentat documents i en aquest 
moment el que fem és pregar, compartir la vida i berenar. 
Ens reunim els diumenges a les 16 h i intentem acabar 
no més tard de les 19 h per poder arribar a vespres amb 
les nostres comunitats. 

La nostra experiència és molt positiva, ens ajuda a 
créixer i saber que, a més d’una mateixa, hi ha més gent 
que ha sentit la crida i ha respost ajudar a caminar. Ara 
som cinc al grup de quatre congregacions: Salesianes, 
Franciscanes Missioneres, Teresianes (Companyia de 
Santa Teresa de Jesús) i Carmelites Descalces.  

Estem oberts a altres religiosos. Durant temps, la JURC ha portat a terme la trobada de cap 
de setmana a Montserrat. Sembla ser que ja no dóna resposta al moment que vivim i volem 
cercar alternatives de trobada. 

Si voleu compartir amb el grup Mambré o teniu propostes per fer els religiosos, no importa 
l’edat que tingueu,  ens podem posar en contacte. 

A continuació, us posem qui som les que formem Mambré a Barcelona.   

Anna Boj (annaboj@ciornet.com) 
Angels Dresaire (angelsdresartocd@ciornet.com) 
Neida Saavedra (neydas_30@hotmail.com)  
Elsa Franco (elsafrancosarasa@yahoo.es) 
Merche Mañeru (merche_m_m@hotmail.com) 
 
La Blanca continua unida a nosaltres des d’Oviedo i l’Almudena des de Granada. 

 

“Generalizaciones” – Juan Manuel de Prada 
 

Horeb va publicar recentment dos articles molt polèmics de Juan Manuel de Prada sobre la 
vida religiosa. Avui recollim aquí un tercer article del mateix autor que tanca el tema, amb una 
introducció de Fernando Prado, que dirigeix l’informatiu masdecerca. 
 
El escritor y presentador de televisión Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo en el 
Semanal XL de este fin de semana que resulta curioso por inusual. El autor hace un 
auténtico reconocimiento público de lo que él mismo considera un error cometido en su 
anterior escrito sobre la Vida Consagrada en vísperas de su Jornada Mundial. En este nuevo 

mailto:merche_m_m@hotmail.com
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artículo, de Prada califica lo que escribió hace unos días (y que reprodujo ampliamente en su 
programa de televisión) como “abusivo” y contenedor de “cierta dosis de deshonestidad 
intelectual”. Bienvenido sea, más allá de toda sospecha, este inusual proceder. Muchas 
comunidades religiosas de España, suscriptoras del diario ABC, se alegrarán al ver que el 
diario que compran (y de alguna manera financian) sea capaz de hacer gestos reparadores 

de este tipo. - Fernando Prado, cmf - masdecerca 

GENERALIZACIONES, por J.M. de Prada.- Hace un par de 
semanas, publiqué en ABC un artículo en el que, haciéndome 
eco del caso de un religioso que participaba en el célebre 
concurso televisivo Gran Hermano, lanzaba una diatriba contra 
el virus de la secularización infiltrado en el seno de órdenes y 
congregaciones religiosas. Aquel artículo mío provocó muchas 
reacciones, a favor y en contra, como me ha ocurrido en otras 
ocasiones; y, como en otras ocasiones, yo habría despachado 
tales reacciones favorables o adversas a beneficio de inventario 
si entre las segundas no se hubiese contado una de un tal José 
María Salaverri, religioso marianista, a quien había leído tiempo 
atrás unas consideraciones sobre Tintín, el personaje de Hergé, 
que captaron mi atención. En su respuesta a mi artículo, el 

padre Salaverri me afeaba que del caso de un religioso extraviado o confundido yo extrajese 
consecuencias generales que le parecían injustas y que echaban tierra sobre la «mucha 
santidad escondida y mucha entrega callada» que hay entre los religiosos. 

Nada había, desde luego, más lejano en la intención de mi artículo que sepultar el trabajo sin 
medida de tantas personas admirables; pero toda generalización encierra un abuso, y un 
diagnóstico como el mío -en el que se hacía un juicio general partiendo de un hecho aislado, 
sin duda significativo pero en modo alguno representativo de esa multitud de religiosos y 
religiosas que diariamente son testigos del Evangelio- contenía cierta dosis de deshonestidad 
intelectual. Los reproches del padre Salaverri me sirvieron para recordar un artículo que yo 
mismo había escrito en esta revista, apenas un mes antes, glosando aquel pasaje evangélico 
en el que Jesús exclama: «Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas 
cosas a los sabios y las revelaste a los sencillos». En aquel artículo, yo había escrito: «¿Qué 
distingue la mente sencilla de un niño de la mente compleja de un sabio? No, desde luego, su 
mayor o menor credulidad, sino su repudio de las abstracciones frías, su apego a las cosas 
concretas y palpables». Para concluir que lo propio de un hombre de fe es repudiar las 
abstracciones frías, para abrazarse a las cosas concretas y palpables, «tan frágiles y 
menudas como un niño que manotea en un pesebre». Sin embargo, lo que yo había hecho en 
mi artículo sobre la vida consagrada era exactamente lo contrario: me había dejado arrastrar 
por una generalización -una abstracción fría-, en la que seguramente subyaciese un fondo, 
siquiera parcial, de verdad; pero ese fondo parcial de verdad palidecía al lado de tantos casos 
«concretos y palpables» de vocaciones religiosas ejemplares. Al generalizar sobre la vida 
religiosa, partiendo del caso de un religioso extraviado o confundido, me había comportando 
como uno de esos sabios a los que se refiere Jesús, a quienes se les ocultan las cosas que 
se les revelan a los sencillos. 

En los días sucesivos a la publicación de mi artículo, tuve oportunidad de intercambiar varios 
emails con el padre Salaverri. En uno de ellos me refería cómo, reunido para rezar con sus 
hermanos de comunidad, había tratado de encajar mis generalizaciones -«dulcificación de la 
disciplina, relajación en la observancia de los votos, progresiva mundanización…»- en la 
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realidad concreta y palpable de cada uno de sus hermanos, con resultados negativos, pues 
sólo veía en ellos a personas obedientes y trabajadoras, que cumplen sus votos con sencillez 
y dedican la jornada entera a la oración y al servicio a los demás. Y entonces, mientras leía 
las palabras del padre Salaverri, me pregunté: «¿En qué se quedan mis generalizaciones, 
comparadas con esos diez hermanos marianistas de la comunidad del padre Salaverri, que 
cada día se reúnen una hora para rezar ante el Santísimo?». Al enhebrar aquellas 
generalizaciones, ¿no había actuado como los fariseos del Evangelio, que colaban el 
mosquito y se tragaban el camello? ¿No había perdido el sentido de la proporción, al poner la 
lente de aumento sobre las lacras de la vida religiosa, sin considerar los ejemplos de santidad 
y abnegación secreta que cotidianamente nos ofrece? Y, sobre todo, ¿era mi diatriba el 
estímulo que la vida religiosa requiere, cuando la mayoría de los que se relajaron y asimilaron 
al mundo ya han dejado de ser religiosos, y cuando los que perseveran se esfuerzan por 
rectificar aquel rumbo errado? 

De esta experiencia saco una enseñanza: «Cuando critiques y denuncies, que sea a algo o a 
alguien concreto, con razones y con verdad, sin generalizaciones». 

Pelegrinatge solsoní a Vallbona de les Monges i al Monestir de Poblet 
 

La delegació de Peregrinacions del bisbat 
de Solsona ha organitzat dins d'aquest curs 
del 2012 la celebració d'un nou 
pelegrinatge, aquesta vegada d'un sol dia, a 
Santa Maria de Vallbona de les Monges, el 
monestir cistercenc femení més important 
de Catalunya. 

Josep Castellà per a Flama.info, 16 feb. 12 

El monestir de Santa Maria de Vallbona de 
les Monges ha estat durant els últims temps 
objecte d'una sèrie d'importants obres de 
restauració. Tanmateix en aquesta jornada 

els peregrins solsonins visitaran el Reial Monestir de Poblet, un dels conjunts monàstics més 
importants d'Europa. Tots dos monestirs estan inclosos dins de l'anomenada Ruta del Cister, 
junt amb el de Santes Creus.  

La peregrinació està programada per a la jornada del proper dia 10 de març.  

El seu cost és de 50 euros i inclou viatge, entrades als dos monestirs i dinar. El termini per 
inscriure's acaba el dia 27 de febrer. 

Per a més informació i inscripcions es pot trucar al telèfon 93 869 23 24, cada dia a partir de 
les 8 del vespre, i demanar per Roser o Francesc. 
 

Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima 
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de 
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 
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EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 

EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu relat 
de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa 
directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
mailto:urc.info@gmail.com
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4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. 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 EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 

Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida: “Vida consagrada: Pensar, dir i fer” 
 

Explicant allò que ell anomena “l’ideal perfecte del cristià”, 
Sant Gregori Nicè (s.IV) escriu: “Tres són les coses que 
palesen i diferencien la vida del cristià: l’acció, la paraula i el 
pensament. La preeminència correspon al pensament; en 
segon lloc, cal posar la paraula, que fa comprensible amb els 
mots allò que el pensament ha concebut; darrerament, hi 
posem l’acció, que duu a terme amb les obres tot el que hem 
pensat. Cal que totes les nostres paraules, obres o 
pensaments no contradiguin el pla diví, segons el qual Crist 
s’ha manifestat, de manera que res no pensem, ni diguem, ni 
fem que s’aparti d’aquest pla diví, que acabem d’esmentar. 
¿Quina altra cosa haurà de fer el qui ha estat honorat amb el 
cognom de Crist, que no sigui examinar atentament els seus 
pensaments, paraules i obres, per veure si tot tendeix a Crist 
o si, al contrari, se n’allunya?” 

Allò que St. Gregori demana a tots els batejats és encara més 
urgent verificar-ho en aquells i aquelles que han rebut la crida 

a una especial consagració, i la millor manera de comprovar-ho serà deixar-se interpel·lar 
per la Paraula revelada i pels signes dels temps. Sabem que els carismes i estils de vida en 
els que s’expressa la resposta a aquesta crida són molts i diferents, però tots tenen en 
comú l’exigència de manifestar la radicalitat i la novetat del seguiment de Jesucrist. En això 
rau la seva força evangelitzadora. 

El Concili Vaticà II i la teologia postconciliar presenta la vida consagrada com una forma 
peculiar de seguiment de Jesús, una manera de viure la vida cristiana a l’interior de la 
comunitat eclesial. I demana adaptar-la a "les canviades condicions dels temps" per 
manifestar la seva identitat i aparèixer "com un signe preclar del Regne" (PC 1 i 2). Això ha 
suposat un llarg camí i “un temps ric d'esperances, projectes i propostes innovadores”(VC 
13). 

Certament, s'ha fet i segueix fent-se un gran esforç d'anàlisi, de discerniment i de conversió 
personal, comunitària i institucional. Esforç que hem d’agrair perquè la Vida Consagrada és 
un do de Déu a l’Església i a la humanitat i els seus membres cal que siguin manifestació 
viva del seguiment proper i incondicional de Jesucrist, i testimonis creïbles del seu Evangeli 
“en la consagració, en la comunió i en la missió”, com els ho demanava el Papa Benet el 
proppassat agost a El Escorial. 

Però és clar que la credibilitat d’aquestes formes de vida cristiana depèn molt d’aquest 
testimoniatge que fa present i actual el camí de Jesús: un camí d’amor sense mida en el 
servei sol·lícit i generós als germans sense exclusions. Un camí que queda a l’abast de tots 
aquells que busquen al Senyor, de vegades sense adonar-se’n, i que –amb les convenients 
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i exemplars mediacions– poden escoltar millor aquest “Vine i segueix-me” (Mt 10,21), 
deixant-se il·luminar per la llum de l’Evangeli. 

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, 

Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida – 5 de febrer de 2012 
 

Fundació de l’Escola Cristiana: “La crisi no remet” 
 

Tal com es va anunciant des de cercles oficials, l’economia espanyola i la catalana estan 
entrant en recessió, la qual cosa indica que la realitat és pitjor que l’escenari que 
dibuixaven les previsions fetes. L’atur segueix desbocat i no hi ha cap previsió de millora a 
curt ni a mitjà termini.  

La Generalitat de Catalunya, tot i la disminució de despeses, tancarà l’exercici amb un dèficit 
superior al previst. La valoració del deute perd puntuació i això es tradueix en un encariment 
dels interessos que pesen sobre la ja deficitària economia. S’acaba d’aprovar el pressupost de 
la Generalitat, però ja s’anuncia que, en funció d’aquests paràmetres i del pressupost de 
l’estat –que no s’aprovarà fins després de les eleccions andaluses-, potser caldrà tocar a la 
baixa partides del citat pressupost.  

La situació, per tant, és molt difícil i ens hem de preparar per a les noves incidències que 
tot plegat pot tenir en el finançament dels centres. La tresoreria de la Generalitat no 
millora i els retards en els pagaments continuaran. Caldrà veure, també, com queden 
determinades retallades als treballadors del sector públic que, en algun aspecte, 
podrien afectar també el sector concertat. Possiblement, caldrà anar pensant a les escoles 
en mesures més extremes de disminució de les despeses i de diferiment de pagaments per 
no arribar a situacions d’endeutament bancari no sostenible pels interessos que comporten.  

També us encoratgem a unir esforços en tota la línia de compra conjunta i d’homologació de 
proveïdors, amb la qual estem aconseguint avantatges importants com en el cas de l’energia 
elèctrica, on mitiguem força el fort increment de preus que ha tingut i seguirà tenint aquest 
subministrament, o en el de les assegurances, millorant molt la cobertura i els preus, o en el 
del paper i altres productes. Properament convocarem una sessió per treballar més a fons 
aquesta qüestió i estendre-la a nous àmbits. És molt poc davant la globalitat del que cal 
afrontar, però tot ajuda. (20.02.2012, núm. 415). 
 

El P. Abat Josep M. Soler presideix la missa de la Festa de la Misteriosa 
Llum a l’Església del Carme de Manresa 

 

P. Josep M. Soler: “Davant la crisi no hem de caure en el desànim: hem de treballar 
amb fermesa i d’una manera ben solidària” 
 
L’Eucaristia ha comptat amb la presència de l’alcalde manresà, Valentí Junyent, i dels 
membres de l’Associació Misteriosa Llum i de l’Associació de familiars de Malalts 
d’Alzheimer i altres Demències 
 
Manresa, 21 de febrer de 2012. El P. Abat Josep M. Soler ha presidit aquest matí la missa de 
la Festa de la Llum de Manresa, celebrada a l’església del Carme de la capital del Bages, a la 
qual han assistit l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, els membres de l’Associació Misteriosa 
Llum i l’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer i altres Demències, que enguany han 
estat els administradors de les festes. En l’homilia, el P. Josep M. Soler ha recordat que la 
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ciutat de Manresa, en un moment difícil de la seva història, “va experimentar com Déu fa camí 
amb nosaltres: amb la Misteriosa Llum que manifestava l’amor de Déu –Pare, Fill i Esperit 
Sant– envers els manresans”. Avui, seguint una tradició secular, Manresa en dóna gràcies, 
“conscient del do que va rebre, i de ser, també avui, estimada de Déu”. 
 
Déu ens dóna forces 
El P. Abat de Montserrat ha recordat que l’amor de Déu “és un amor que ens vol fer créixer 
humanament i espiritualment”. “Déu no ens resol màgicament els problemes sinó que ens 
dóna la força i els mitjans per gestionar-los des de la fe. Davant les dificultats i els sofriments 
podem tenir la temptació, molt humana, de pensar que Déu no estima o que Déu no existeix –
ha afegit el P. Abat–. En canvi, la Paraula divina ens revela que l’acceptació de les limitacions 
nostres o dels altres, que el sofriment, ens poden fer madurar tan a nivell humà com a nivell 
espiritual. Només des de la fe podem intuir com l’amor de Déu es manifesta també en les 
situacions de dolor, perquè el sofriment i la mort no són la realitat definitiva, no són un camí 
sense sortida”. 
 
La cura envers els malalts és expressió i instrument de l’amor de Déu envers ells 

“Això significa que afrontar les proves 
de la vida, les contradiccions, les 
renúncies, les etapes difícils, la 
fragilitat del cos o del psiquisme no és 
un absurd si es viu com una ocasió de 
maduració i una crida a viure un amor 
més gran”, ha explicat el P. Josep M. 
Soler. “Un aspecte concret d’això –ha 
continuat– és tot l’àmbit de la malaltia 
d’Alzheimer i de la demència que 
comporta tant de sofriment i exigeix 
tanta paciència als malalts mateixos 
en algunes etapes del procés, i 
especialment als familiars i a tots els 
qui en tenen cura”. “Déu estima el 

món; també als malalts i als qui els atenen –ha dit–. A més, Déu ens crida a ser instruments 
del seu amor, perquè compta amb nosaltres per expressar el seu amor i la seva sol·licitud 
envers els altres. La cura envers els malalts és expressió i instrument de l’amor de Déu 
envers ells”. 
“En el fet de la Misteriosa Llum que avui commemorem –ha concretat– hi va haver la 
intervenció divina de la llum, que manifestava l’amor del Déu Trinitat, però també hi va haver 
l’esforç i el compromís dels manresans per resoldre la situació que afligia la ciutat. Com 
sempre, Déu dóna el seu ajut però compta amb la nostra aportació i el nostre compromís 
viscut des de l’amor per resoldre els problemes, per ajudar les persones”. 
 
Només podrem construir una societat més humana si posem en pràctica la compassió, 
la solidaritat, la col·laboració, la fraternitat 
“Eixamplant l’horitzó, podem afirmar que això és necessari, també, en la situació actual, 
davant la crisi que aclapara la societat, el món del treball i l’economia. Sembla com si un 
mantell de foscor hagués baixat sobre el nostre temps i no deixés veure amb claredat la llum 
del dia, deia fa poc el Papa Benet XVI. Però no hem de caure en el desànim. Hem de treballar 
amb fermesa i d’una manera ben solidària, perquè la llum hi és. I hem de procurar que es 
respecti i es valori en tota circumstància la dignitat de cada persona i s’atenguin els seus 
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drets, també dels malalts. Això vol dir que no són vàlids només els criteris d’utilitat, de profit, 
del tenir, de la recerca aferrissada del guany; cal l’amor i una bona consciència social que ens 
facin anar més enllà del que fos just. Només podrem construir una societat més humana si 
posem en pràctica la compassió, la solidaritat, la col·laboració, la fraternitat. Per això, hem de 
tenir una actitud activa en la societat i ajudar a despertar les consciències per avançar vers 
una societat més justa a més de buscar modes adequats de redistribució de la riquesa, de la 
promoció del creixement, de la cooperació al desenvolupament i de la resolució dels 
conflictes, com va dir el Papa Benet XVI en el Missatge per la Jornada Mundial de la Pau 
2012. Hi ha una part que toca als àmbits que regeixen la política, l’economia i les finances a 
nivell mundial, hi ha una part que toca als governs i als diversos nivells de l’administració, hi 
ha una part que toca a l’àmbit laboral i a les entitats socials i als mitjans de comunicació. Però 
hi ha una part, gran o petita segons les possibilitats que tinguem, que toca a cadascun de 
nosaltres, i l’hem de saber descobrir”. 
 
“El missatge de la Festa de la Misteriosa Llum, el saber que Déu fa camí amb nosaltres, ens 
porta a mirar amb esperança el present i el futur. Animem-nos mútuament, doncs, en el nostre 
camí, treballem per donar a la ciutat de Manresa i, més en general, al nostre món, un rostre 
més humà i fratern, sentim-nos units, també creients i no creients, en l’exercici de les nostres 
responsabilitats per fer una societat millor”, ha conclòs el P. Abat Josep M. Soler. 
 
Nota informativa 

La Festa de la Llum commemora l'arribada d'un raig d'una llum misteriosa que, 
procedent de Montserrat, va arribar fins a l'església del Carme, fet ocorregut durant el 
segle XIV. 
Aquest succés es va interpretar com un senyal diví, el qual va fer que el Bisbe de Vic, que 
s'oposava violentament al pas, per terres del Bisbat, de la Sèquia que havia de portar l'aigua 
fins a Manresa, canviés de parer i concedís aquest permís. 
Aquesta Sèquia va permetre el desenvolupament de Manresa durant els segles posteriors i ha 
estat l'obra civil més cabdal de la història de la comarca. 

 

Mons. Saiz Meneses presideix l'Eucaristia amb motiu del 50è aniversari de 
les Germanes Missioneres de Jesús, Maria i Josep a Sabadell 

 

El dissabte dia 18 de febrer Mons. Saiz Meneses 
va presidir la missa a les 12 del migdia a la 
parròquia de Sant Francesc d'Assís de Sabadell 
amb motiu del 50è aniversari de la presència de 
les germanes Missioneres de Jesús, Maria i 
Josep. 
Van concelebrar Mn. Joan Carles Montserrat, 
Vicari Episcopal de Collserola, el P. Francesc 
Ribalta, rector, i diversos preveres vinculats amb 
la congregació. Va assistir la Gna. Alicia Elizalde, 
Superiora General i el Sr. Ramon Burgués, 
regidor, en nom de l'alcalde de la ciutat.  

El poble fidel omplí el temple. El Sr. Bisbe agraí la presència religiosa de les germanes i la 
seva tasca en el món educatiu des de l'any 1962 a la ciutat de Sabadell. En acabar la missa 
tingué lloc un refigeri amb tots els assistents. 
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Suport al projecte NOVALLAR 
 

Queridas Comunidades: 

Somos las Hijas de San José  y nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para 
ofreceros nuestro servicio como empresa de limpieza y de ayuda a domicilio. Ya hace unos 
meses en la revista Horeb os contábamos el proyecto de actualización de nuestro carisma 
aquí en Calella, lugar donde nacimos como Congregación, pensado especialmente para 
mujeres en riesgo de exclusión social. Como ya sabéis consta de tres partes: Una Residencia 

temporal para mujeres, con o sin hijos; un Centro de 
Promoción y un Taller Microempresa Social. 

Nos gustaría pediros vuestro apoyo, de manera especial, 
para la Microempresa Social, llamada Novallavor. Tenemos 
como objetivo ofrecer una alternativa de trabajo a la mujer 
excluida del sistema laboral, con condiciones de trabajo 
dignas, y contratadas por NOVALLAVOR legalmente y con 
Seguridad Social, en unos ámbitos donde se trabaja, 
lamentablemente y sin a veces poder evitarlo, a través de la 
economía sumergida.  

Necesitamos darnos a conocer, para así conseguir 
particulares y también empresas que nos contraten. A 
medida que tengamos más trabajo, nuestra microempresa 
podrá contratar más mujeres en riesgo de exclusión social. 
Por lo que os pedimos que si necesitáis de nuestro 
servicio no dudéis en llamarnos, de esta manera juntos 

podremos dar repuesta en clave de justicia y dignidad de la mujer.  

Ofrecemos: 
 Atención a personas mayores, proporcionándoles un trato humano, cariñoso y 

cordial, donde se sientan totalmente reconocidas y cuidadas. Atendidas desde 
diferentes niveles asistenciales, haciendo más fácil y llevadera su realidad. 

 Limpieza a domicilio, de quienes puedan requerir nuestros servicios. 
 Inserción laboral de la mujer, así como su integración humana y cristiana. 

Por eso, y porque creemos que podéis ser sensibles a nuestro proyecto, también os 
pedimos vuestra ayuda para: 

--Dar a conocer el proyecto (a nivel personal, a través de actos, reenviando nuestro e-mail, 
incluyendo en vuestra web nuestra información que os adjuntamos) 

--Ponernos en contacto con posibles clientes para Novallavor: particulares, ayuntamientos o 
empresas. 

Somos una empresa social con valores Evangélicos y nuestro lema, “Compromiso, ilusión y 
trabajo”, es la filosofía que queremos transmitir en la atención a las personas. Evangelio es 
Buena Noticia y esto es lo que queremos contagiar, tanto a las mujeres que trabajen con 
nosotras como a los hogares y familias que atenderemos con cariño y profesionalidad. 

Muchas gracias, 
  
Paki Rubio, fsj 
619 421 392 -  novallavor@fsjcalella.org 

mailto:novallavor@fsjcalella.org
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Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    FEBRER 
23 dl. Reunió de Delegats episcopals de Vida Consagrada (Barcelona) 

27 dl. Reunió de Superiores majors al Monestir de les benedictines del carrer Anglí (Barcelona) 
 

    MARÇ 

6 dt. Junta Directiva URC 10.00 

7 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dc. 66 Assemblea general de l'URC 

24 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

28 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 
 

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 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

