
    
 
 

 

Dues noves superiores generals amb 

accent català: 

Lourdes Perramon 

de les Germanes 

Oblates del Santíssim 

Redemptor  

 

i  

Montserrat del Pozo 

Roselló, de la 

Congregació de les Filles 

de la Sagrada Família de 

Natzaret  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 19 de setembre de 2013                                                              ANY VI. núm.      

Nou curs, nous reptes, noves esperances 
 

M. Eulàlia Freixas, concepcionista i vicepresidenta de l’URC, 
reelegida provincial per a un tercer mandat 

Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de St. Benet de 
Montserrat, anima la Jornada de Formació Permanent del 19 
d’octubre, amb dues novetats: horari només matinal  i 
reducció de preu. Informació en pàgina 3 

Entrevista al papa Francesc al “Servei de Documentació” 
El P. Fernando Millán, reelegit prior general dels carmelites 
Missatge del 4 Capítol provincial – Maristes L’Hermitage 
La Gna. Sharon Holland, nova presidenta electa de la LCWR 
 
 
 
 

 
 

Sis mirades sobre 

els religiosos màrtirs 

26 setembre 2013, 7 de la tarda 

Sala Pere Casaldàliga 
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La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) i la 
Llibreria Claret 
tenen l’honor de convidar-vos a l’acte 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 
 

Diàleg a propòsit d’algunes publicacions sobre els màrtirs 
que seran beatificats el 13 d'octubre a Tarragona 
En l’acte hi participaran  
 
P. Màxim Muñoz, President de l’URC  
G. Lluís Serra, marista, autor de «El coratge de la fe. 

Comunitats maristes en temps convulsos (1936-
1939)»  

G. Josep Maria Pons, La Salle  
P. Josep Maria Blanquet, Sagrada Família P.Mañanet, 

autor de «Mártires por la Familia»  
P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, autor de «Els 

Màrtirs de Montserrat»  
P. Josep Armengol, claretià, autor de «Missioners 

Claretians Màrtirs de Tarragona» 
P. Juan Pablo Pastor, mercedari, autor de «Mártires de 

la Merced de Aragon en 1936. 19 palmas 
mercedarias». 

 
Dijous, 26 de setembre de 2013, a les 19.00 h. 
Sala Pere Casaldàliga, de la Llibreria Claret 
Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 

Reprenem l’informatiu Horeb després del parèntesi estiuenc. Tot un goig 

retrobar-nos amb les persones i comunitats que ens llegeixen setmanalment. 

Tres observacions: 

1. La creació del nou web de l’URC i la situación provisional de la 

secretaria  poden provocar algunes variacions en el sistema informatiu 

així com en el volum de notícies de l’Horeb. També es poden produir 

limitacions a l’hora d’atendre al públic. 

2. Provisionalment i fins a una nova indicació, per posar-se en comunicació 

amb l’URC es podrà utilizar el telèfon habitual 933 024 367 i en casos 

més urgents el mòbil 635 898 395, preferiblement en horaris de matí o en 

horaris de tarda de 4 a 7. Encara molt millor que les gestions es realitzin 

a través del correu electrònic: sec.general@urc.cat 

3. Demanem que ens trameteu notícies importants ocurregudes a l’estiu 

(nomenaments, capítols generals o provincials…) per a la seva inclusió 

en els propers informatius Horeb. Gràcies per la vostra col·laboració. 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 

mailto:sec.general@urc.cat
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 Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - 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. 

“EN QUIN JESÚS 
CREIEM? 

Repercussions 
vocacionals en 
les noves 
generacions”  

a càrrec de  

Montserrat Viñas, 
abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat 

El fet de creure, de tenir fe, en sentit genèric, és propi de tota persona humana. Tots i totes necessitem creure 

en algú, confiar en algú o en alguna cosa que ens doni seguretat, que doni sentit al que fem i pel que lluitem. 
Així cada persona, cada família, cada grup, cada comunitat, cada cultura, té les seves creences: hi ha qui creu 

en l'horòscop, en les cartes, en l'animisme, en els esports, en el president de torn, en el partit, en els famosos, 

en el poder, en els diners....  

Amb tot la fe a la que ens referim va par un altre camí. És una fe que va a l'interior de la persona, que la fa 

conscient de la seva realitat i del seu desig i set del transcendent, com també ho són les altres religions 
marcades per una espiritualitat profunda i concreta. És la fe com a do, com a regal, no l'hem anat a comprar, 

l'hem rebut. La nostra experiència de fe es complexa. 

Seria interessant que cadascú expliqués quin ha estat el seu camí de trobament en Jesús. El meu és molt 
senzill, no té res d'especial. Jo vaig rebre la fe dels meus pares i creure era una cosa normal. Amb tot, Jesús a 

mida que vaig anar entenent el seu missatge, la fe va anar prenent una exigència i un desig de viure estimant 
com ell. A poc a poc vaig anar passant del Déu de la por, que podia castigar si no complíem els seus 

manaments, al Jesús de l'amor sense límits, al “Déu compassiu i benigne i entranyable” de què ens parla el 
salm 102. El meu desig de conèixer Jesús va anar creixent en mi i el seu missatge em va apassionar tant que 

vaig voler donar tota la meva vida per viure d'aquest amor que donava sentit a tot el que fes. 

Les noves generacions: canvi social i set de felicitat. Els compromís religiós en la nova cultura. Els vots. 
 
 
 

 
Data: 19  doctubre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 
Preu: 10 euros. 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 MV 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Iniciem la nostra Assemblea Capitular a Arenys de Mar, e la casa d’Espiritualitat de les 
germanes Escolàpies d’aquesta localitat. Des del primer dia ens acompanyen un grup de 8 
laics/laiques. 

 

Iniciem l’Apertura del Capítol amb una celebració que presidida per la Paraula i la Llum de 
Crist ressuscitat, centres de la nostra assemblea. Amb un ritus processional ens dirigim a la 
Sala Capitular. Acabada la pregària, Marisa Remírez, superiora general,  obre el Capítol 
convidant-nos a “viure amb responsabilitat i transparència, a superar pors i a obrir-nos a la 
Ruah pel que més convingui al bé comú”. A continuació aprovem el Reglament i els diversos 
serveis capitulars. Acabem el primer dia amb una pregària en la que aportem la nostra aigua 
i ens disposem a acollir la realitat del nostre món i de la nostra missió en ell. 

Compartim les Memòries Informatives presentades per la Província i pels laics. Ha estat un 
moment per visualitzar la fotografia d’aquests darrers 5 anys al servei de la vida en els 
diferents àmbits de missió. 

AGRAÏM  tanta VIDA i ACOLLIM les esperances i reptes de futur. Les aportacions dels laics 
ens han ofert un major coneixement de cadascuna de les realitats i una visió des d’una 
perspectiva diferent que ens enriqueix i qüestiona.. 

Iniciem aquesta segona tarda amb una pregària  que ens introdueix en l’etapa d’INTUIR el VI 
que necessitem i que ja ens va preparant per a la festa del dia 4 d’Agost, festivitat de la 
nostra fundació. Anem a celebrar la tarda a Mataró, a la nostra Casa Mare. Ens sabem 
acompanyades de la mà de Maria i Mare Alfonsa que coneixen la nostra realitat i se la 
presenten a Jesús: “Mira que no tenen vi”. 

El dia 4 d’agost, festivitat grossa per a tots nosaltres: 163 aniversari de la Fundació de la 
nostra Congregació- Matí de recés: “Ens disposem a l’escolta i a fer el que Ell ens digui”. 
Mirem la realitat amb estimació acceptant -la i disposades a traspassar-la, a mira el que no 
hi veiem, com Maria, que va “més enllà2. Acabem refrescant la fidelitat i renovant l’Aliança i 
el compromís. Per la tarda viatgem en tren cap a Mataró. Les germanes d’aquella comunitat 

Missioneres Immaculada Concepció – XX Capítol provincial 
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ens esperaven amb goig. Visitem l’habitació de la M. Alfonsa i amb una senzilla pregària 
recordem i demanem per tot l’ Institut: que sapiguem  estar atents a les necessitats d’avui 
adaptant-nos en cada moment i realitat. 

Ens presideix l’Eucaristia Pascual Piles, 
germà de Sant Joan de Déu, renovem el 
nostre compromís com a Missioneres de 
la Immaculada Concepció. Al final de la 
celebració els laics són enviats per la 
Marisa Remírez, sup. Gral. en nom del 
Senyor, de tota la Congregació i 
mitjançant la mediació de les germanes 
capitulars. “Enviats a ser testimonis de la 
fe..., potenciadors de vida..., portadors 
de la llum del Crist, constructors de 
nova humanitat,... fent possible que el Carisma Concepcionista es faci visible i creïble en 
els àmbits de les seves tasques, famílies i entorns socials, essent misericordiosos i 
compassius amb tota persona. Va ser un moment emotiu i d’agraïment. 

Passem a l’etapa del Projectar i del Compromís. Des de l’etapa en la que vàrem anar intuint 
“el vi que ens falta”,revisem les Opcions que en el procés capitular varem anar treballant a 
totes les comunitats i en el grup dels laics.  

GRÀCIES pel 
servei donat: 
Rosa Álvarez, 
Ma.Eulàlia 
Freixas, 
Begoña 
Burguete, 
Lucia 
Peñacoba 

 

 

 

 

Intensifiquem aquesta reflexió i deixem definides les línies que ens conduiran al llarg del 
pròxim quadrienni. Contemplem les aportacions fetes pels laics participants en el Capítol i 
dialoguem sobre alguns temes concrets. Acabem el dia amb l’Eucaristia. 

Dia següent, dia d’elecció del nou equip de govern.   

GRÀCIES per 
l’acceptació en 
l’animació del 
nou tram de 
camí a fer:  

Rosa Álvarez, 
Ma Eulàlia 
Freixas, 
Lourdes 
Taberner, 
Isabel 
Vázquez 

  GRÀCIES pel servei donat 

Rosa Àlvarez, Eulàlia Freixas, Begoña Burguete, Lucia 

Peñacoba 
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Dimecres dia 7 donem per clausurat el XX Capítol Provincial . Ens torna a acompanyar el 
germà Pascual Piles en l’Eucaristia de cloenda.  

Donem gràcies a Déu perquè iniciem una nova etapa amb il·lusió i esperança. Hem renovat 
el nostre compromís i sabem que quelcom nou ha començat. LA festa continua amb EL VI 
REGALAT i que arribi a tots els que més necessiten d’aquesta JOIA. 

 

 
 
 

 
 
Las Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor celebraron 
el XX Capítulo General en  
Ciempozuelos (Madrid), del 20 
de julio al 3 de agosto de 
2013. Participaron 46 
hermanas en representación de 
todos los países donde se 
encuentra la Congregación. 
En este capítulo se retomó el 
recorrido congregacional de los 
últimos veinticinco años y 
emanan las Líneas Orientativas 
que impulsarán la vida de la congregación los próximos seis años. 
Los temas centrales fueron: La resignificación de la vida religiosa hoy, la Misión Compartida y 
la consolidación del proceso de reestructuración congregacional. 
La reflexión estuvo orientada por Dolores Aleixandre RSCJ y Alfonso Carlos Palacio SJ. 

Fue elegido el nuevo equipo general que dinamizará la Congregación en los próximos seis 
años, que está formado por: 
Superiora General: Lourdes Perramon Bacardit 
Consejeras: Luz Angélica García Plata, Roseli Consoli do Prado, Julita Nuñez López y Rosario 
Echarri Preboste. 

La nueva superiora general, Lourdes Perramon Bacardit, nació en Manresa (Barcelona) en 
1967. Actualmente era directora del LLoc de la Dona, Proyecto Social que la comunidad de 
Oblatas desarrolla en Barcelona. 
 

 

El proceso inicia al cumplirse el centenario del nacimiento de la sierva de Dios Madre Mª del 
Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez 

ROMA, 11 de septiembre de 2013 (Zenit.org) - La apertura del proceso de canonización de 
la sierva de Dios, madre Mª del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, fundadora de las 
hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, tendrá lugar el próximo sábado, 14 de septiembre. 
El acto será presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, en el 
claustro del Monasterio de Santa María de la Almudena. 

Germanes Oblates del Santíssim Redemptor – XX Capítol general 
Lourdes Perramon Bacardit, nova superiora general 

Fins ara era directora del Lloc de la Dona a Barcelona 
 

S’obre el procés de beatificació de la fundadora de les Oblates 
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El pasado 3 de septiembre, las hermanas Oblatas celebraron el Centenario del nacimiento 
de su fundadora, con una eucaristía en la Capilla del Monasterio. 

En una biografía publicada en la web de la archidiócesis de Madrid narra que Mª del Carmen 
Hidalgo de Caviedes y Gómez nació en Madrid el 3 de septiembre de 1913, de padres muy 
cristianos, D. Rafael Hidalgo de Caviedes (arquitecto y 
pintor) y Dña. María Gómez, fue la séptima de ocho 
hermanos. Bautizada en la parroquia Santos Justo y 
Pastor el 20 del mismo mes y año, el día 15 de agosto 
de 1923 recibió por primera vez la eucaristía, y desde 
muy joven, sintió la llamada a consagrarse al Señor. 

 Al comenzar la guerra civil española, el día 20 de julio 
de 1936, durante el bombardeo del Cuartel de la 
Montaña, encontrándose ella en una Capilla cercana a 
su casa -la Iglesia de las Capuchinas, donde acudía a 
oír la Santa Misa- experimentó una fuerza interior que la 
movió a ofrecer su vida como víctima “pro eis” -por los 
sacerdotes-, al profundizar en el significado y la 
necesidad urgente del sacerdote santo, al considerar su 
puesto vital en la Iglesia, su ‘misión insustituible’ en el 
plan salvífico de Dios, para llegar a las almas… Vivió la 
guerra civil, 1936-1939, con una apertura heroica a la 
gracia y moción del Espíritu, que fue guiando sus pasos 
junto con los del sacerdote D. José Mª García 
Lahiguera, al que conoció en esa etapa de la guerra, 
porque acudía a su casa a confesar y atender 
espiritualmente a quienes allí se reunían. Trabajó en el 
“Socorro blanco” con sus hermanas, llevando la 
eucaristía a cuantos la solicitaban o estaban en peligro 
de muerte, y facilitando a sacerdotes ocultos, cuanto 
necesitaban para las celebraciones clandestinas. En las 
horas de bombardeo se refugiaban todos los vecinos en 
el sótano, y ella, con su madre y hermanas -pues los varones estaban refugiados en 
Embajadas- permanecían en adoración ante el Santísimo que, discretamente, guardaban en 
un portaviático. 

Estas andanzas, llenas de heroísmo, le ayudaron a conocer diversas congregaciones 
religiosas, y así pudo cerciorarse de su vocación claustral, en entrega de holocausto por 
“ellos” y por la Iglesia. El 25 de abril de 1938, después de unos Ejercicios Espirituales 
practicados con la orientación de Don José María García Lahiguera -cuyo Proceso de 
Canonización está ya en su fase romana-, habiéndole expuesto Mª del Carmen cuanto el 
Señor le había inspirado, se comprometen ambos a fundar una Congregación de vida 
íntegramente contemplativa, que prolongue en la Iglesia la ‘Oración Sacerdotal’ de Cristo: 
“Pro eis, ego rogo et sanctifico meipsum” (Jn. 17). Ambos espíritus vibraban al unísono, por 
ello, Don José María terminó diciéndole: Esto no existe, pero existirá”. Y este compromiso se 
selló ante el Señor en la Comunión del día siguiente, 26 de abril de 1938. La semilla de lo 
que iba a ser en la Iglesia la Congregación de las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote, quedó 
ya sembrada en el surco callado y oculto que, no mucho después, había de germinar y dar 
su fruto. 
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Concedido el nihil obstat en mayo de 1950 para ser erigida como Congregación de Derecho 
Diocesano, Madre María del Carmen emitió sus votos canónicos, como primera Oblata de 
Cristo Sacerdote, el día 16 de junio de ese mismo año, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Trabaja con celo incesante por infundir en sus hijas el perfil propio de la Oblata: oración 
continua y oblación del ser. La eucaristía, centro de todo el vivir. El gran don de ser “familia 
en Dios”, unidas por la caridad de Cristo, y la tierna y filial devoción a María, a quien llaman 
siempre 'Madre'. 

En 1949 reclaman la primera fundación en Salamanca, por su fin específico. Se siguen 
nuevas peticiones y Monasterios en Zaragoza, Huelva, Moncada (Valencia), Javier (Navarra) 
y Oropesa (Toledo), última fundación llevada a cabo en vida de la Madre Mª del Carmen y de 
Don José Mª García Lahiguera. 

Mostraba una fe y entrega incondicional a la Iglesia y su Jerarquía, y aunaba en todos sus 
trabajos la abnegación generosa con una confianza tan plena en la Providencia, que 
contagiaba a todos el entusiasmo de su intensa visión de fe. Su único norte fue siempre la 
búsqueda de la voluntad de Dios. 

El “Decretum Laudis” de la Congregación, se concedió el 24 de enero de 1967, y en esta 
misma fecha del año 1984, después de las adaptaciones al nuevo Derecho Canónico 

exigidas por Roma a todas las Congregaciones, fue 
concedida la Aprobación definitiva de las Constituciones. 

 Trabajó incansablemente, unida al padre fundador, Don José 
María García Lahiguera, por conseguir la inserción de la 
Fiesta de Cristo Sacerdote en el calendario litúrgico de 
España, fiesta que fue aprobada para España, el 22 de 
agosto de 1973; y deseó ardientemente se hiciera también 
una realidad en la Iglesia Universal. 

Hasta el 7 de octubre de 1993, ocupó el cargo de superiora 
general de la congregación. En esa fecha, en el V Capítulo 
general ordinario, aunque había sido elegida por unanimidad 
de votos para seguir rigiendo la congregación, renunció a 
dicho cargo, para dar paso a una nueva superiora general, a 
la que poder ayudar y orientar, aún en vida suya, si fuera 

necesario. Es la actual superiora general, Madre Montserrat Mirada Barrull. 

Falleció  el día 1 de febrero de 2001, en el Monasterio de Santa María de la Almudena, de 
Madrid, casa madre de la Congregación de HH. Oblatas de Cristo Sacerdote. Ante sus 
restos mortales rezaron cardenales, obispos, numerosos sacerdotes, familiares y amigos de 
la madre y de la congregación. 

 

 
Masdecerca,13 septiembre 2013  

(RV.-) El madrileño Fernando Millán seguirá siendo el superior de los carmelitas de todo el 
mundo, reelegido para otros 6 años más como Prior General de la Orden Carmelita 
(www.ocarm.org), que engloba más de 2.000 religiosos y más de 1.300 sacerdotes en 32 
países. 

El P. Fernando Millán, reelegit prior general dels carmelites 
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En el marco del Capítulo General de la Orden del Carmen, en curso del 2 al 21 de 
septiembre, este jueves 12 el P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., miembro de la 
Provincia Bética de España, fue re-elegido para el cargo de Prior General por un periodo de 
seis años. 

Asimismo, se llevó a cabo la votación consultiva y deliberativa para el cargo de Vice Prior 
General: P. Christian Körner, O.Carm., miembro de la Provincia de Alemania, (re-elegido). 

El P. Michael Farrugia, O.Carm., Prior Provincial de la Provincia de Malta, es el nuevo 
Procurador General de la Orden y el padre Carl Markelz, O.Carm., Prior Provincial de la 
Provincia PCM de EEUU ejercerá el servicio de Ecónomo General de la Orden. 

“Una palabra de esperanza y salvación (Const. 24): Vivir el carisma carmelita y la misión del 
Carmelo hoy”, es el lema del Capítulo General de la Orden del Carmen, la Orden de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. 

Los padres capitulares fueron 110, en representación de los 32 países donde los carmelitas 
están activamente presentes. 

La Orden oficialmente nace como Orden Mendicante en el siglo XII, con la devoción a la 
Virgen del Carmel (o del Carmelo) y la figura del profeta Elías. 

El padre Fernando Millán Romeral comenta que hoy Asia se encuentra en el centro de la 
Orden y que Indonesia es la Provincia más extensa. 

Fernando Millán Romeral nació el 19 de agosto de 1962 en Madrid. Realizó sus estudios en 
el Colegio Santa María del Carmen de Madrid. Durante estos años, en el colegio y en su 
parroquia carmelita de Sonsoles, conoció la Orden del Carmen y sintió la llamada a vivir este 
carisma. A los dieciocho años ingresó en el 
postulantado de Madrid. Inició el noviciado 
en Hinojosa del Duque el 3 de octubre de 
1981. 

Después de la Profesión Simple, realizó 
estudios de Filosofía en la Universidad 
Pontificia Comillas (Madrid) y en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Sevilla. 
Cursó sus estudios de Teología en el C.E.T. 
de Sevilla, en Milltown Institute for 
Philosophy and Theology (Dublin) y en 
Comillas (Madrid). Se licenció en Teología 
por la Pontificia Universidad Comillas de 
Madrid en 1990. 

Hizo la Profesión Solemne en Madrid el 7 
de diciembre de 1986 y en la misma ciudad, el 23 de septiembre de 1988, fue ordenado 
sacerdote. Trabajó durante varios cursos como profesor del Colegio Santa María del Carmen 
de Madrid. 

Pasó unos años en el Colegio Internacional San Alberto de Roma donde consiguió el título 
de Doctor en Teología por la Pontificia Università Gregoriana de Roma con la tesis titulada: 
“Reconciliatio cum Ecclesia como Res et Sacramentum de la penitencia. Presencia e 
influencia de la tesis de B.F.M. Xiberta (1897-1967) en la Teología penitencial del siglo XX.” 
Dicha tesis fue publicada en 1997 por Edizioni Carmelitane de Roma. 

A su vuelta a España, enseñó como Profesor Ordinario de Sacramentos en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid desde febrero de 1995. Al mismo 
tiempo impartió cursos como Profesor invitado en la Pontificia Università Gregoriana de 
Roma en los cursos 1997-98, 1999-2000, 2001-02 y dictó numerosas conferencias y cursos 
de verano. 



10 
 

Fue nombrado miembro del Institutum Carmelitanum de Roma, de la Comisión Internacional 
de Cultura de la Orden del Carmen en el sexenio 2001-2007, y elegido Consejero Provincial 
de la Provincia Bética en 2002-2005 y en 2005-2008. 

Es miembro de la redacción de las revistas: Escapulario del Carmen de Jerez de la Frontera, 
donde desarrolla desde hace treinta años su faceta literaria, escribiendo no sólo sobre 
teología; Sal Terrae (Madrid); Fonte (Madrid) y Estudios Eclesiásticos (Madrid). Asimismo, 
ha ganado varios premios literarios con pequeños relatos o novelas breves. 

Como Jefe de Estudios y profesor del TUP (Teología Universitaria para Posgraduados) de la 
Pontificia Universidad Comillas en Madrid, ha impartido clases de teología a seglares 
durante más de diez años. En 2001 fue nombrado Asesor Teológico del Capítulo General. 

Fruto de su interés por el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo fue nombrado miembro 
del Centro de Estudios judeo-cristianos de Madrid, participando en varias ocasiones en el 
Congreso Hispano-Israelí. 

Fue elegido Prior General de la Orden del Carmen en el Capítulo General celebrado en 
Sassone (Roma), el 13 de septiembre de 2007. 

 

 
 

La Hermana Sharon M. Russell Holland, IHM de las Hermanas Siervas 
del Inmaculado Corazón de María de Monroe, Michigan, reconocida 
especialista en Derecho Canónico,  ha sido elegidaPresidenta-electa 
de la LCWR (Leadership Conference of Women Religious (LCWR). 

Antes de su labor en el gobierno de su congregación, la hermana Sharon 
ha trabajado por más de 2o años en el Dicasterio vaticano 
de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica(CIVCSVA). 

Hasta el próximo año 2014, la presidenta oficial de la LCWR será la 
hermana Caroll Zinn, de las hermanas de S. José de Chesnut Hill. 

 

 

 

En el Capítol General de la Congregació de les Missioneres 
Filles de la Sagrada Família de Natzaret celebrat a Barcelona 
els dies 2 al 13 d’agost 2013 s’ha elegit Superiora General per 
un sexenni a la M MONTSERRAT DEL POZO ROSELLO. 

Nascuda a Caracas el 13 de setembre de 1954 la seva família 
- d'origen català- es va traslladar a Badalona-Barcelona.  
Va entrar en la Congregació el 4 d'octubre de 1975. Al llarg de 
la seva vida ha destacat per la seva innovació pedagògica.  
Ha publicat diversos llibres sobre intel·ligències múltiples i 
experiències docents i ha donat infinitat de cursos per formar 
professors i pares. 

S’han elegit també les Conselleres Generals: 

M. Montserrat del Pozo Roselló, nova superiora general de la Congregació 

de les Filles de la Sagrada Família de Natzaret 

La Gna. Sharon Holland, nova presidenta electa de la LCWR 
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M Ramona Gabarró, 
vicària, M Adriana 
Quintero, M María Helena 
Da Silva i M. María 
Ángeles Melero. 
Secretaria General M. 
Monika Horch, Ecònoma 
General M. Ramona 
Gabarró i Delegada 
d’Espanya-Cameroun M. 
María Ángeles Melero. 

 

 

 

 

 

Estimats germans i laics maristes, 

A les Avellanes, casa de Maria, lloc del testimoniatge de molts dels nostres germans màrtirs, 
en el desè aniversari de la nostra Província L‘Hermitage, hem participat en el quart Capítol 
provincial i amb goig us fem arribar aquest missatge. 

 

Cinquanta-dos germans capitulars; amb sis laics; el G. Antonio Ramalho, Conseller general; 
el nostre capellà, P. Emmanuel de Marsac; i cinc germans que ens han ajudat en la 
traducció i la secretaria, hem viscut una experiència intensa de vida fraterna durant aquests 
dies per reflexionar sobre el futur de la nostra Província. 

Missatge del 4 Capítol Provincial – Maristes L’Hermitage 
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes ● 30 de juliol al 4 d’agost 
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Us donem gràcies per les cartes 
i les aportacions que heu enviat 
–en particular les dels germans i 
comunitats. Hem valorat i tingut 
en compte les conclusions del 
Fòrum «Vida marista en 

comunió» que es va celebrar a Notre Dame de l’Hermitage. Agraïm també al G. Emili Turú, 
Superior general, la seva carta del passat mes d'abril i als germans Antonio Ramalho i 
Ernesto Sánchez l’informe de la visita a la Província. Ens han ajudat a fer una bona anàlisi 
de la situació i a concretar els reptes de futur. 

 

 

Durant els cinc dies, i en un clima de pregària, reflexió i convivència, hem elaborat i aprovat 
quatre orientacions per al proper trienni: 

Una orientació per als Germans i les comunitats, amb suggeriments per a una vida personal 
renovada. 

Una sobre la pastoral vocacional, inserida en la pastoral juvenil, i que implica germans, 
comunitats i laics. 

Una sobre la vida de comunió germans-laics per continuar el camí i crear nous espais de 
vida marista. 

Una per a la missió evangelitzadora en les nostres obres educatives i la solidaritat amb els 
infants i joves més pobres. 

Per a nosaltres, aquestes orientacions són crides del Senyor per a viure un nou dinamisme a 
la Província. 

Que com Església –amb el papa Francesc– i en el servei al nostre món siguem, cada cop 
més, testimonis en els nostres llocs de vida i entre els joves. 
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Hem elegit vuit Consellers provincials, que compartiran el treball del G. Maurice Berquet, 
provincial. Són els germans: André Déculty, Pere Ferré, Xavier Giné, Manel Martín, Michel 
Morel, Jaume Parés Jean Ronzon i Gabriel Villa-Real. 

Properament rebreu una informació més detallada d'aquest Capítol i de les orientacions 
aprovades. Podeu trobar les cròniques i les conclusions a la pàgina www.maristes.com  

La presència de Maria ha estat viscuda com una invitació a sentir-nos enviats pel Senyor per 
fer present el rostre marià de l’Església en les nostres vides. 

Maristes en camí, donem gràcies al Senyor per aquest Capítol i ens sentim propers a 
vosaltres a l‘inici d’aquest nou trienni que ens prepara al bicentenari de l’Institut. 

Que el Senyor ens ajudi a construir «la nostra casa comuna» com volia Champagnat. 

 

 

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 
15 DE OCTUBRE DE 2013 

ROMA, ITALIA. 
  
ASAMBLEAS REGIONALES PRE-CAPITULARES 
AMÉRICA DEL NORTE: 8-10 de marzo, en Levis, 

Canadá. 
ASIA: 16-18 de abril, en Agra India o en Kandy, Sri 

Lanka. 
EUROPA: 12-14 de mayo, en la Casa General, Roma 

Italia. 
AMÉRICA LATINA: 20-22 de junio, en Cochabamba, 

Bolivia. 
 
LAS RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA, 
PEDIMOS ORACIONES POR LA CELEBRACIÓN DE 
NUESTRO 36 CAPÍTULO GENERAL 
 
TEMA:  
LLAMADAS A UNA MISIÓN PROFÉTICA COMO ÚNICO CUERPO APOSTÓLICO 
Texto bíblico: Pentecostés (Hech. 2, 1-11) 
 
GRACIAS DE ANTEMANO POR SUS ORACIONES,  
Maria Ángeles Aliño RJM, 
Superiora general 
Françoise Barras RJM, Carmen Aymar RJM, Mónica Joseph RJM, Lizbeth Vega RJM. 
Consejeras generales 
Pueden seguirnos en la página web: www.rjmgeneral.org/cgeneral2013. 

 
 

El dissabte 21 de setembre anem a LA COVA DE SANT IGNASI de Manresa. 
09:00 h Sortida del Bisbat en autocar 
10:30 h Eucaristia a l'església de La Cova 

Visita a la Santa Cova 
11:30 h Cafè al claustre del Santuari 

Vida consagrada – Bisbat de Lleida 

Religioses de Jesús-Maria – 36 capítol general a Roma 

http://www.maristes.com/
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12:00 h Sala del “Pelegrí” 
Presentació de la Vida de l’Ignasi manresà  
Audiovisual de St. Ignasi 
Presentació del “Projecte Cova 2022” (inclou el Camí Ignasià) 

12:45 h Presentació activitats Vida Consagrada i comunicacions Comunitats 
13:30 h Visita breu al Museu 
14:00 h Dinar als menjadors de la galeria del Centre d’Espiritualitat  

Cafè i sobretaula 
15:15 h Pujar al jardí. Foto de grup. 

Sortint del mateix Jardí, visita breu a la Maresa Ignasiana (Creu del Tort, 
Hospital de Sta. Llúcia, Basílica de la Seu). 

17:15 h Sortida cap a Lleida. 
 

50 i 25 anys de camí al servei de Crist i de l’Església 
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A partir d’aquest setembre el SAF, en 
col·laboració amb la comunitat de 
Sant Daniel de Girona i de la Comissió 
del Mil·lenari d’aquest monestir, 
oferirà cada tercer dissabte de mes a 
les onze del matí, visites guiades al 
Monestir de Sant Daniel de Girona.  
És imprescindible fer reserva prèvia ja 
que l'aforament és limitat. 
 
Trobareu tota la informació en la 
postal adjunta o a la 
web http://www.federaciobenedictines.
cat/wordpress/visites-guiades-al-
monestir-de-sant-daniel-de-girona/ 

Per més informació o inscripcions envieu un correu a saf.mbc@gmail.com. 
 
 
 
 

SAF. Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 
saf.mbc@gmail.com   
www.federaciobenedictines.cat 
 

 

SAF : visites guiades al Monestir de Sant Daniel de Girona 

El SAF us ofereix una petita història 

http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/visites-guiades-al-monestir-de-sant-daniel-de-girona/
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/visites-guiades-al-monestir-de-sant-daniel-de-girona/
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/visites-guiades-al-monestir-de-sant-daniel-de-girona/
mailto:saf.mbc@gmail.com
mailto:saf.mbc@gmail.com
http://www.federaciobenedictines.cat/
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En una entrevista concedida a setze revistes jesuïtes de diversos països i publicada avui, el 
Papa Francesc ofereix la seva visió sobre temes com el govern de l’Església, l’ecumenisme, 
qüestions morals o l’experiència cristiana, a més de reflexionar sobre la seva condició de 
jesuïta. 

 Setze revistes de cultura de la Companyia de Jesús publiquen avui una llarga entrevista al 
Papa Francesc, realitzada pel jesuïta italià Antonio Spadaro S.J., director de La Civiltà 
Cattolica. El text recull un diàleg de més de sis hores que es va desenvolupar en tres 

sessions els dies 19, 23 i 29 d’agost. 
A Espanya, l’entrevista la publica la 
revista centenària Razón y Fe, avui 
a la seva web i en el número 
d’octubre de la seva edició impresa. 

En aquesta entrevista el pontífex 
revela molt del seu sentir com a 
jesuïta i de l’espiritualitat ignasiana i, 
a més, ofereix la seva visió sobre 
moltes qüestions eclesials com el 
govern de l’Església, les possibles 
reformes, l’ecumenisme, temes 
morals o l’experiència cristiana.  

Segons l’entrevistador, P. Spadaro, “ha estat més una conversa que una entrevista”. En ella, 
el Papa parla d’ell mateix, de les seves experiències personals, les seves preferències 
literàries i cinematogràfiques, la seva manera preferida de pregar… Confessa, per exemple, 
que en la seva decisió d’entrar a la Companyia de Jesús una de les coses que va valorar va 
ser la vida en comunitat: “no em veia sacerdot sol”, diu el Papa. I aquest és també el motiu 
pel qual va decidir fixar la seva residència a Santa Marta: “necessito viure la meva vida al 
costat dels altres”. 

Defineix el discerniment com a guia en la seva manera de governar i prendre decisions, fins i 
tot aquelles que afecten a la seva vida més quotidiana: “Desconfio de les decisions que es 
prenen improvisadament”, afirma el Papa, i adverteix que el discerniment requereix temps: 
“Són molts, per posar un exemple, els que creuen que els canvis i les reformes poden arribar 
en un temps curt. Jo sóc de l’opinió que cal temps per a posar les bases d’un canvi veritable 
i eficaç. Es tracta del temps de discerniment”.  

Sobre el model de govern per a l’Església, apunta a la necessitat de diàleg i consultes: “Els 
consistoris i els sínodes, per exemple, són llocs importants per a aconseguir que aquesta 
consulta arribi a ser veritable i activa. El que cal és donar-los una forma menys rígida. Desitjo 
consultes reals, no formals”. Reconeix haver arribat a aquesta conclusió aprenent de 
dificultats viscudes en el passat quan, sent molt jove i en un context difícil es va convertir en 
superior provincial: “El meu govern com a jesuïta, al principi, patia de molts defectes (…) Jo 
prenia les meves decisions de manera brusca i personalista (…) El Senyor ha permès 
aquesta pedagogia de govern encara que hagi estat per mitjà dels meus defectes i pecats.” 

Entrevista al papa Francesc realitzada pel director de La Civiltà Cattolica 
“Busquem ser una Església que troba nous camins” 
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Sobre els jesuïtes i la Companyia de Jesús, confessa la seva admiració pel beat Pere Favre, 
jesuïta savoià company de Sant Ignasi de Loiola, pel seu “diàleg amb tots, fins i tot amb els 
més allunyats”. Considera el Papa que “el jesuïta ha de ser persona de pensament incomplet 
i de pensament obert” i que ha de ser creatiu i estar immers en el context en què actua i 
sobre el que reflexiona.  

El Papa Francesc parla també en aquesta entrevista sobre l’Església i les possibles reformes 
a realitzar. “Veig amb claredat que el que l’Església necessita amb més urgència avui és una 
capacitat de curar ferides i donar calor als cors dels fidels”, afirma el Papa. “Els ministres de 
l’Església han de ser misericordiosos, fer-se càrrec de les persones, acompanyant-les com 
el bon samarità que renta i dóna consol. Això és Evangeli pur”. “Les reformes organitzatives i 
estructurals són secundàries, és a dir, venen després. La primera reforma ha de ser la de les 
actituds”.  

D’aquesta manera, reclama una Església que surti de sí mateixa: “Busquem més ser una 
Església que troba nous camins, capaç de sortir de sí mateixa anant cap al que no la 
freqüenta, cap el que en va marxar, cap a l’indiferent. El que va abandonar l’Església de 
vegades ho va fer per motius que, si s’entenen i valoren bé, poden ser el començament d’un 
retorn. Però és necessari tenir audàcia i valor”. 

El Papa destaca la imatge de l’Església com a “poble sant, fidel a Déu”, ja que la dimensió 
comunitària és essencial a la fe cristiana: “ningú se salva sol, com a individu aïllat” sinó que 
“Déu entra en aquesta dinàmica popular”, en l’entramat de relacions interpersonals. Pel què 
fa a la vida religiosa, el Papa subratlla que “els religiosos són profetes”, una profecia que de 
vegades “crea enrenou” i  “anuncia l’esperit de l’Evangeli”. 

No defuig el Papa temes controvertits com la qüestió dels cristians que viuen situacions 
irregulars per a l’Església, els divorciats tornats a casa, parelles homosexuals, o altres 



18 
 

circumstàncies. El Papa demana tenir sempre en compte a la persona: “Déu acompanya a 
les persones i és el nostre deure acompanyar-les a partir de la seva condició. Cal 
acompanyar amb misericòrdia”. Al mateix temps, el Papa adverteix que “no podem seguir 
insistint només en qüestions referents a l’avortament, al matrimoni homosexual o a l’ús 
d’anticonceptius (…) Si es parla d’aquestes coses cal fer-lo en un context”.  

Preguntat sobre el paper de la dona en l’Església, respon apostant per una major presència 
femenina: “Als llocs on es prenen les decisions importants és necessari el geni femení. 
Afrontem avui aquest repte: reflexionar sobre el lloc específic de la dona fins i tot allà on 
s’exercita l’autoritat en els diversos àmbits de l’Església”. 

Sobre l’experiència cristiana i com buscar i trobar Déu, el Papa ens demana allunyar les 
temptacions i trobar Déu en el nostre avui: “el Déu concret, per dir-ho així, és avui. Per això 
les lamentacions mai ens ajudaran a trobar Déu”. Al mateix temps, demana una actitud 
d’humilitat: “Si una persona diu que ha trobat Déu amb certesa total i sense cap marge 

d’incertesa, alguna cosa no va bé”.  

 Razón y Fe, revista de la Companyia de Jesús que 
publica aquesta entrevista a Espanya, va ser 
fundada el 1901. S’edita deu vegades a l’any, 
ofereix reflexions sobre el moment polític i 
econòmic de l’estat espanyol i d’Amèrica, destacant 

fets que suggereixen una paraula, amb una actitud creient, compromesa amb l’humanisme i 
la llibertat religiosa. Aborda tot tipus de temes sense desatendre el camp específic en el que 
la fe, la teologia i l’església s’encarnen en la cultura. El seu director és el jesuïta Alfredo 
Verdoy.  

Entre les setze revistes de la Companyia de Jesús que publiquen avui l’entrevista a tot el 
món hi ha La Civiltà Cattolica (Itàlia), America Magazine (EE.UU.), Mensaje (Chile), Études 
(França), Thinking Faith (Anglaterra) o Stimmen der Zeit (Alemanya). A totes elles, el Papa 
anima en aquesta entrevista a seguir servint a l’Església i a la societat des del “diàleg, el 
discerniment i la frontera”. 

Podeu trobar l’entrevista íntegra al “Servei de documentació”. 
 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Papa Francesc entrevistat pel P. Antonio Spadaro, sj 

23 
Títol Entrevista exclusiva al papa Francesc realitzada pel director de 

La Civiltà Cattolica, P. Antonio Spadaro, sj 

Data Revista Razón y Fe  

Font Web de la revista Razón y Fe, 19 de setembre de 2013 

Publicat 19 de setembre de 2013 
 

BUSQUEMOS SER UNA IGLESIA QUE ENCUENTRA 
CAMINOS NUEVOS 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 2/2013-2014 

Data 25 de setembre de 2013, dimecres 

Hora De 4 a 7 (com a màxim) de la tarda 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Convocats Junta directiva URC: P. Màxim Muñoz, Gna. Ma. Eulàlia Freixas, P. Pascual Piles, P. Agustí Borrell, 
Gna. Lourdes Ruiz, Gna. Pilar Rovira i G. Lluís Serra 
Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: P. Pere Cardona, ofm 
Delegacions Episcopals de Missions: Gna. Arantxa Múgica, fmm 
Secretariat Interdiocesà de Joventut: Gna. Anna Maria Domene, hsc 
Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): P. Joan Codina, sdb, i P. Manel Sales, schp. 
Consell Presbiteral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): P. Pascual Piles, ohsjd, i P. Bernabé Dalmau. 

osb 
Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Gna. Dolors Albertí Picornell, mic, P. Pere Codina Mas, cmf,, 

Gna. Colomer Dorgebray, rscj, i G. Lluís Agustí, fms  
Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): G. Santiago Ruiz Gutiérrez, ohsjd, Gna. Begoña 

Burguete Musgo, mic, Gna. M. Antònia Tobella Ferrer, mm 
Fundació Ramon de Penyafort: P. Màxim Muñoz, cmf 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj 
Associació Cintra: Gna. Ma. Eulàlia Freixas, mic 
Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: Joan Prat, schp, Roser Galcerán, ccv 
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: G. Josep Canal, fsc  
Vocalia de Religiosos Joves (JURC): --- 
Centres Sociosanitaris: Gna. Pilar Rodríguez Villarreal, fmn 
Representant de l’URC a CECAS: G. Manel Castillo, fms 
Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Gna. Consol Palomar 
Fundació Vidal i Barraquer: Dr. Carles Pérez 
ISCR Don Bosco: P. Jordi Latorre, sdb 
Representants de l’URC al CEP: P. Miquel Àngel Calavia, sdb 
Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica: Gna. Carme Canadell, fma 
Catalunyareligio.cat: Sr. Jordi Llisterri  
Entitats Socials d’Església: G. Lluís Serra, fms 

Ordre del dia 

 

1. Pregària inicial 

2. Salutació del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 

3. Diàleg: Viure la missió de la vida religiosa en el context eclesial i social actual? Com afavorir 
la missió dins dels diversos organismes des de la participació i la coresponsabilitat? Per 
preparar aquest diàleg disposem de tres fonts de reflexió, que trobareu en l'annex:  

a. conclusions de la reunió de l’any passat 

b. Paraules del papa Francesc: “Vull enrenou a les diòcesis” 

c. En el marc de la comunió eclesial: ““Església particular i vida consagrada. Vies operatives 
per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada de l'Església a 
Espanya” 

5. Espai d’informes: URC i altres entitats participants a la reunió 

6. Torn obert de paraula 

 
 
 

URC: Junta Directiva Ampliada 

 2 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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     SETEMBRE | 2013 
25 dx URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.) 

30 dl URC - Junta directiva 

      

    OCTUBRE | 2013 
7 dl Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1  

18 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

21 dl CEVRE - Formació inicial T1 (inauguració del curs) 

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

 

  

 
 

“Signes dels temps” comença la temporada 2013-2014 recordant la Jornada Mundial de la 
Joventut, celebrada al juliol a Rio de Janeiro. Centenars de milers de joves d’arreu del món 
van viatjar al Brasil per participar en aquesta gran trobada presidida per primera vegada pel 
papa Francesc. El programa emet una taula rodona amb la participació de Bruno Bérchez, 
Ester Bosch i Josep Mas, participants catalans a la JMJ 2013. 
 
Altres temes: 
- Reportatge en record de Teresa Losada, franciscana missionera de Maria i fundadora de 
l’associació Bay al-Thaqafa. 
- “Patrimoni”: Monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. 
 

TV3 Signes dels Temps: «Joves catalans a la JMJ» 

Calendari URC 2013-2014 
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Data: 22 de setembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

