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ES VA FER POBRE 

PER ENRIQUIR-NOS AMB LA SEVA POBRESA (cf. 2Co 8,9) 

Benvolguts germans i germanes, 

En ocasió de la Quaresma us proposo algunes reflexions, a fi que us serveixin per al camí 
personal i comunitari de conversió. Començo recordant les paraules de sant Pau: «Coneixeu 
prou bé la generositat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent ric, es va fer pobre per 
vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa» (2Co 8,9). L’Apòstol es dirigeix als 
cristians de Corint per encoratjar-los a ser generosos i ajudar els fidels de Jerusalem que 

passen necessitat. Què ens 
diuen, als cristians d’avui, 
aquestes paraules de sant 
Pau? Què ens diu avui, a 
nosaltres, la invitació a la 
pobresa, a una vida pobra en 
sentit evangèlic? 

La gràcia de Crist 

En primer lloc, ens diu quin és 
l’estil de Déu. Déu no es revela 
mitjançant el poder i la riquesa 
del món, sinó mitjançant la 
debilitat i la pobresa: «Essent 
ric, es va fer pobre per 
vosaltres.» Crist, el Fill etern de 
Déu, igual al Pare en poder i 

glòria, es va fer pobre; va descendir enmig nostre, es va acostar a cadascun de nosaltres; es 
va despullar, es «va fer no res», per ser en tot semblant a nosaltres (cf. Fl 2,7; Heb 4,15). 
Quin gran misteri és l’encarnació de Déu! La raó de tot això és l’amor diví, un amor que és 
gràcia, generositat, desig de proximitat, i que no dubta a donar-se i sacrificar-se per les 
criatures a les quals estima. La caritat, l’amor és compartir en tot la sort de l’estimat. L’amor 
ens fa semblants, crea igualtat, enderroca els murs i les distàncies. I Déu va fer això amb 
nosaltres. Jesús, en efecte, «va treballar amb mans d’home, va pensar amb intel·ligència 
d’home, va obrar amb voluntat d’home, va estimar amb cor d’home. Nascut de la Maria 
Verge, es va fer veritablement un de nosaltres, en tot semblant a nosaltres excepte en el 
pecat» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). 

La finalitat de Jesús en fer-se pobre no és la pobresa en ella mateixa, sinó —diu sant Pau— 
«perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa». No es tracta d’un joc de paraules ni d’una 
expressió per a causar sensació. Al contrari, és una síntesi de la lògica de Déu, la lògica de 
l’Amor, la lògica de l’Encarnació i la Creu. Déu no va fer caure sobre nosaltres la salvació 
des dalt, com l’almoina de qui dóna part del que per a ell és superflu amb aparent pietat 
filantròpica. L’amor de Crist no és això! Quan Jesús entra a les aigües del Jordà i es fa 
batejar per Joan Baptista, no ho fa perquè li calgui penitència, conversió; ho fa per estar 
enmig de la gent, necessitada de perdó, entre nosaltres, pecadors, i carregar amb el pes 
dels nostres pecats. Aquest és el camí que ha elegit per a consolar-nos, salvar-nos, alliberar-
nos de la nostra misèria. Ens sorprèn que l’Apòstol digui que vam ser alliberats no per mitjà 
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de la riquesa de Crist, sinó per mitjà de la seva pobresa. I, això no obstant, sant Pau coneix 
bé les «insondables riqueses de Crist» (Ef 3,8), «hereu de tot» (He 1,2). 

Què és, doncs, aquesta pobresa amb què Jesús ens allibera i ens enriqueix? És 
precisament la seva manera d’estimar-nos, de ser a prop nostre, com el bon samarità que 
s’acosta a aquell home que tots havien abandonat mig mort a la vora del camí (cf. Lc 10,25-
37). Allò que ens dóna llibertat vertadera, salvació vertadera i felicitat vertadera és el seu 
amor ple de compassió, de tendresa, que vol compartir amb nosaltres. La pobresa de Crist 
que ens enriqueix consisteix en el fet que es va fer carn, es va carregar les nostres debilitats 
i els nostres pecats, comunicant-nos la misericòrdia infinita de Déu. La pobresa de Crist és la 
riquesa més gran: la riquesa de Jesús és la seva confiança il·limitada en Déu Pare, és 

encomanar-se a ell en tot 
moment, cercant sempre i 
només la seva voluntat i la 
seva glòria. És ric com ho 
és un nen que se sent 
estimat pels seus pares i 
els estima, sense dubtar ni 
un instant del seu amor i la 
seva tendresa. La riquesa 
de Jesús rau en el fet de 
ser el Fill, la seva relació 
única amb el Pare és la 
prerrogativa sobirana 
d’aquest Messies pobre. 

Quan Jesús ens invita a prendre el seu «jou suau», ens invita a enriquir-nos amb aquesta 
«pobresa rica » i «riquesa pobra» seves, a compartir amb ell l’esperit filial i fraternal, a 
convertir-nos en fills en el Fill, germans en el Germà primogènit (cf. Rm 8,29). S’ha dit que 
l’única tristesa veritable és no ser sants (L. Bloy); podríem dir també que hi ha una única 
misèria veritable: no viure com fills de Déu i germans de Crist. 

El nostre testimoni 

Podríem pensar que aquest «camí» de la pobresa va ser el de Jesús, mentre que nosaltres, 
que venim després d’ell, podem salvar el món amb els mitjans humans adequats. No és així. 
En tota època i en tot lloc, Déu continua salvant els homes i salvant el món mitjançant la 
pobresa de Crist, el qual es fa pobre en els sagraments, en la Paraula i en la seva Església, 
que és un poble de pobres. La riquesa de Déu no pot passar a través de la nostra riquesa, 
sinó sempre i només a través de la nostra pobresa, personal i comunitària, animada per 
l’Esperit de Crist. 

A imitació del nostre Mestre, els cristians estem cridats a mirar les misèries dels germans, a 
tocar-les, a fer-nos-en càrrec i a realitzar obres concretes a fi d’alleujar-les. La misèria no 
coincideix amb la pobresa; la misèria és la pobresa sense confiança, sense solidaritat, sense 
esperança. Podem distingir tres tipus de misèria: la misèria material, la misèria moral i la 
misèria espiritual. La misèria material és la que habitualment anomenem pobresa i toca tots 
aquells que viuen en una condició que no és digna de la persona humana: privats dels seus 
drets fonamentals i dels béns de primera necessitat com el menjar, l’aigua, les condicions 
higièniques, el treball, la possibilitat de desenvolupament i de creixement cultural. Enfront 
d’aquesta misèria l’Església ofereix el seu servei, la seva diakonia, per a respondre a les 
necessitats i curar aquestes ferides que desfiguren el rostre de la humanitat. En els pobres i 
en els últims veiem el rostre de Crist; estimant i ajudant els pobres estimem i servim Crist. 
Els nostres esforços s’orienten així mateix a trobar la manera de fer cessar en el món les 
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violacions de la dignitat humana, les discriminacions i els abusos, que, en tants casos, són 
l’origen de la misèria. Quan el poder, el luxe i els diners es converteixen en ídols, 
s’anteposen a l’exigència d’una distribució justa de les riqueses. Per tant, és necessari que 
les consciències es converteixin a la justícia, a la igualtat, a la sobrietat i a compartir. 

No és menys preocupant la misèria moral, que consisteix a convertir-se en esclaus del vici i 
del pecat. Quantes famílies viuen angoixades perquè algun dels seus membres —sovint 
jove— té dependència de 
l’alcohol, de les drogues, del joc 
o de la pornografia! Quantes 
persones han perdut el sentit de 
la vida, estan privades de 
perspectives per al futur i han 
perdut l’esperança! I quantes 
persones es veuen obligades a 
viure aquesta misèria per 
condicions socials injustes, per 
manca d’un treball, la qual cosa 
els priva de la dignitat que dóna 
portar el pa a casa, per manca 
d’igualtat respecte als drets a 
l’educació i a la salut. En 
aquests casos la misèria moral 
bé podria anomenar-se gairebé 
suïcidi incipient. Aquesta forma 
de misèria, que també és causa de ruïna econòmica, sempre va unida a la misèria espiritual, 
que ens colpeja quan ens allunyem de Déu i rebutgem el seu amor. Si considerem que no 
necessitem Déu, que en Crist ens dóna la mà, perquè pensem que ens bastem a nosaltres 
mateixos, ens encaminem a un camí de fracàs. Déu és l’únic que veritablement s alva i 
allibera. 

L’Evangeli és l’antídot veritable contra la misèria espiritual: en cada ambient el cristià està 
cridat a portar l’anunci alliberador que hi ha perdó del mal comès, que Déu és més gran que 
el nostre pecat i ens estima gratuïtament, sempre, i que estem fets per a la comunió i per a 
la vida eterna. El Senyor ens invita a anunciar amb goig aquest missatge de misericòrdia i 
d’esperança! És bonic experimentar l’alegria d’estendre aquesta bona nova, de compartir el 
tresor que se’ns ha confiat, per a consolar els cors afligits i donar esperança a tants germans 
i germanes sumits en el buit. Es tracta de seguir i imitar Jesús, que va anar a la recerca dels 
pobres i dels pecadors com el pastor amb l’ovella perduda, i ho va fer ple d’amor. Units a ell, 
podem obrir amb valentia nous camins d’evangelització i de promoció humana. 

Estimats germans i germanes, que aquest temps de Quaresma trobi tota l’Església 
disposada i sol·lícita a l’hora de testimoniar a tots els qui viuen en la misèria material, moral i 
espiritual el missatge evangèlic, que es resumeix en l’anunci de l’amor del Pare 
misericordiós, disposat a abraçar en Crist cada persona. Podrem fer-ho en la mesura que 
ens conformem a Crist, que es va fer pobre i ens va enriquir amb la seva pobresa. La 
Quaresma és un temps adequat per a desposseir-se; i ens farà bé preguntar-nos de què 
podem privar-nos a fi d’ajudar i enriquir d’altres persones amb la nostra pobresa. No oblidem 
que la pobresa vertadera fa mal: no seria vàlid donar el que ens sobra sense aquesta 
dimensió penitencial. Desconfio de l’almoina que no costa i no fa mal. 

Que l’Esperit Sant, gràcies al qual «ens tenen per miserables, però n’enriquim molts; sembla 
que no tenim res, però som amos de tot» (2Co 6,10), sostingui els nostres propòsits i 
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enforteixi en nosaltres l’atenció i la responsabilitat davant la misèria humana, perquè siguem 
misericordiosos i agents de misericòrdia. Amb aquest desig, asseguro la meva pregària per 
tots els creients. Que cada comunitat eclesial recorri profitosament el camí quaresmal. Us 
demano que pregueu per mi. Que el Senyor us beneeixi i la Mare de Déu us guardi. 

Vaticà, 26 de desembre de 2013 

Festa de Sant Esteve, diaca i protomàrtir 
 

 

 
 

ANGÉLIQUE NAMAIKA Monja congolesa. Premi Nansen per als refugiats 2013 de 
l’Acnur Càlida S’ha convertit en una veu d’esperança al nord-est de la República 
Democràtica del Congo, on treballa des de fa deu anys atenent les nenes i dones 

segrestades, violades i torturades per l’Exèrcit de Resistència del Senyor, liderat 
per Joseph Kony 
 
MARIONA FERRER I FORNELLS. Ara. 21 febrer 2014 
 

Angélique Namaika no deixa de somriure. El seu somriure t’envolta i tens la sensació que li 
confiaries qualsevol cosa. Deu ser amb aquesta calidesa que aconsegueix que les víctimes 

de segrestos, tortures, violacions i 
mutilacions de l’LRA se sincerin i afrontin 
el repte de tornar a començar. Des de la 
seva comunitat a Dungo, al nord-est de la 
República Democràtica del Congo, 
aquesta monja de 46 anys atén desenes 
de nenes que han estat abduïdes per 
l’Exèrcit de Resistència del Senyor (LRA), 
liderat per Joseph Kony. La guerrilla 
ugandesa ja fa més de dues dècades que 
sembra el terror en aquesta regió i el sud-
est de la veïna República Centroafricana, 
on ja hi ha 370.000 desplaçats a causa 
dels atacs. Després d’una dècada “ajudant 
nenes i dones a aixecar-se”, Namaika va 
veure “recompensades les seves 
pregàries” i el 2013 va rebre el premi 
Nansen pels refugiats de l’ACNUR. La 
revista africana Mundo Negro li ha 
concedit també el Premi a la Fraternitat 
2013. 
 
M’han dit que a Dungu és la monja que 
va en bicicleta... 
M’és imprescindible per anar de la nostra 
casa d’acollida als camps de refugiats i al 
centre de formació, a més de passar pels 

nostres camps i el mercat. Vaig demanar 
a la comunitat que em deixessin viure amb 
els orfes, així que en tinc cura a la nit i el 

“Segresten les nenes amb 11 anys i tornen amb un nadó als braços” 

Angélique Namaika ha visitat Barcelona convidada pel 
grup de Cooperació Aguiluchos i la revista Mundo 
Negro. PERE TORDERA 
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vespre, al matí vaig als camps a veure si han arribat noies de la selva i després vaig a 
impartir classes. De tant en tant també vaig a comunitats més rurals, també en bicicleta. Cap 
dia és igual. Hi ha molt per fer! 
 
Atén moltes coses, ja pot amb tot?  
És la meva responsabilitat, el meu servei. Em va obrir els ulls una monja alemanya que 
venia a la nostra capella a ajudar les persones malaltes. La seva feina era primordial i vaig 
sentir la vocació de dedicar-me 
en cos i ànima al meu país. No 
calia anar gaire lluny per fer el 
bé.  
 
Com definiria la seva feina?  
Mmm... No hi ha una definició 
exacta, però diria que és 
estendre la mà a les víctimes 
de l’LRA. Però no es tracta 
només d’una ajuda, és aixecar-
les per treballar després totes 
juntes. Elles m’ajuden cada dia.  
 
Qui són aquestes víctimes? 
N’hi ha moltes, però en concret 
vetllo per les nenes que han segrestat als 11 o 12 anys, se les han endut a la selva i obligat 
a atendre tots els seus desitjos. Viuen com esclaves durant uns anys i si no moren, molt 
sovint tornen amb un nadó als braços. 
 
Com les identifica? 
Cada dia vaig als camps de desplaçats a veure si n’han arribat de la selva. De vegades 
s’escapen, d’altres vegades les alliberen perquè creuen que ja no serveixen per a res. Són 

fàcils d’identificar perquè estan a part. Tenen por de relacionar-
se amb els altres, estan espantades, no saben quina serà la 
reacció de la gent després del captiveri. 
 
En quina situació arriben? 
Deplorable. Han hagut de fer molts quilòmetres per la selva, 
moltes vegades sense sabates, i sovint tenen cops de matxet i 
ferides per tot el cos. He vist gent sense llavis, sense orelles, 
braços tallats per trets...  
 
Com les ajuden? 
Primer cal atendre-les en l’aspecte sanitari, d’això se 
n’encarreguen ONGs. Un cop ja estan bé, arriba el nostre torn, el 
del retrobament amb la família. Gràcies a la sensibilització que 
hem fet durant anys la gent no les identifica com a rebels. 
 
I com refan la seva vida? 
Al Centre de Reintegració i Desenvolupament les ajudem a ser 
autosuficients. Alfabetitzem, ensenyem a cuinar, a fer costura, a 
obtenir ingressos per als seus fills i, sobretot, els donem un lloc 
on expressar el que senten i que no se sentin soles.  

ANGÉLIQUE 
NAMAIKA 
 
Un passatge 
INICI DE 
L’‘EVANGELI 
SEGONS 
SANT MARC’ 
 
un indret 
LA SELVA, 
PERQUÈ ENS 
PROTEGEIX 
 
una figura 
LA BEATA 
CONGOLESA 
MARIECLÉMENTINE 
ANUARITE 
NENGAPETA 
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Expliqui un cas que la colpís. 
M’identifico molt amb una dona que té la meva edat i a qui li havien segrestat tres dels seus 
fills en moments diferents, quan es veia obligada a desplaçar-se pels combats. Estava 
desesperada: un havia mort, l’altre seguia en mans del rebels i la nena va tornar amb sida. 
Vaig convèncer-la perquè vingués al centre, on va apuntar-se a tots els cursos. Quan vaig 
anar l’any passat a Ginebra a recollir el premi vaig demanarli que em substituís en un taller a 
80 km de Dungu. Va fer-ho tan bé que ara ja només la volen a ella! 
 
Quins interessos hi ha a la regió? 
A part dels de l’LRA, que també actua als països veïns, no li sabria dir. El meu interès, la 
meva responsabilitat, passa per ajudar aquestes dones víctimes de la guerrilla a reconstruir 
les seves vides. 
 
¿El desplegament de les tropes de l’ONU ha servit d’alguna cosa? 
La seva presència ens ha consolat. Ha permès que hi hagi una certa calma als camps de 
refugiats on treballem, però no oblidem que fora de les àrees d’intervenció continuen els 
atacs, segrestos i assassinats. La gent es veu obligada a desplaçar-se cada dos per tres i 
acabar vivint on només hi ha ONGs. No és la solució. 
 
Quina és la solució al conflicte? 
Si cadascú pren consciència de la responsabilitat que té el càrrec que ocupa, podrà tornar la 
pau. És a dir, perquè la pau torni, cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat. Sumant les 
responsabilitats de tothom, podrem viure tranquils a la República Democràtica del Congo.  
 
 
 
 

El 15 de febrer es van conèixer els noms dels guanyadors en un acte a Sant Marti de 
Sesgueioles durant la trobada Familia-Escola A més de rebre el seu guardó, els 

premiats van compartir el 
dinar amb tots els 
presents a la trobada.  
 

Desprès de uns mesos 
d’espera, dissabte 15 de 
febrer vam conèixer als 
guanyadors del VI Premi La 
Salle Catalunya d’Educació. 
Juntament amb els seus 
familiars, es van apropar a 
Sant Martí Sesgueioles per 
rebre el seu guardó i 
compartir un dinar de 
celebració amb els 
participants de la Trobada 
Familia-Escola, que es 
celebrava el mateix dia.  
 

Els treballs guanyadors 
destaquen per la seva qualitat, originalitat i aplicació a la realitat que ens envolta. El premi, 
1.000 euros per al millor treball de cada etapa educativa, es va entregar als centres per a 
material educatiu, i els alumnes guardonats van rebre un diploma acreditatiu. 

Lliurament del IV Premi La Salle Catalunya d’Educació 
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El 7 d'agost de 2014 es compleixen exactament 200 anys de la Restauració de la 
Companyia de Jesús. La Companyia de Jesús va estar extinguida a l'Església durant 41 
anys (1773-1814) i va ser restablerta per Pius VII el 7 d'agost de 1814 per la 
Butlla Sollicitudo omnium ecclesiarum, iniciant el moment històric que anomenem 
Restauració. Part dels jesuïtes van sobreviure aquelles dècades a Prússia i Rússia (i els 
darrers anys també a Itàlia), d'on sorgiria la renovada orde. 
Avui, 200 anys després, els jesuïtes volem “aprendre de les llums i les ombre del nostre 
passat, amb la finalitat de percerbre amb major claredat i entregarnos amb més generositat a 
allò que el Senyor demana de nosaltres en el moment present” (Adolfo Nicolás, Superior 
General de la Companyia de Jesús). A tot el món, aquest ressorgiment es recorda amb el 
lema Ite inflammate omnia, que apunta a portar la llum de Crist a tots els indrets i persones. 

 
Conmemoración del segundo centenario de la 
Restauración de la Compañía de Jesús  
2013/17  
 
A TODA LA COMPAÑÍA 
 
Queridos hermanos y amigos en el Señor,  
 
Hace ya casi dos años, el día 1 de enero de 2012, 
escribí a todos los superiores pidiéndoles que 
comenzaran la preparación de la conmemoración, el 
año 2014, del segundo centenario de la Restauración 
de la Compañía de Jesús. Con la presente carta 
deseo invitarles a todos, jesuitas y colaboradores 
nuestros, a toda comunidad, obra apostólica, Región 
y Provincia de la Compañía a celebrar el 200 

aniversario de la Restauración de la Compañía con humilde y sincero agradecimiento al 
Señor, con deseo de aprender de nuestra historia y viviéndolo como una ocasión de 
renovación espiritual y apostólica.  

2014 va a ser un año importante para el estudio de nuestra historia como Compañía. En 
distintos lugares del mundo se han programado estudios académicos, publicaciones, 
conferencias y reuniones de estudio para impulsar un conocimiento más profundo y ayudar a 
entender mejor la compleja realidad de la Supresión y de la Restauración de la Compañía: 
sus causas, sus principales protagonistas y sus consecuencias. Estoy muy agradecido por el 
trabajo que se ha hecho hasta ahora, y espero que un esfuerzo tan importante de 
investigación y de estudio de la historia prosiga también después de 2014. Como bien 
sabemos, memoria e identidad están ligadas por profundos vínculos: el que olvida su pasado 
no sabe quién es. Cuanto mejor conozcamos nuestra historia y cuanto más profundamente 
la comprendamos, mejor nos entenderemos a nosotros mismos y mejor conoceremos 
nuestra identidad como cuerpo apostólico en la Iglesia.  

Deseo también que durante 2014 nuestra oración personal y comunitaria, por medio de la 
reflexión y el discernimiento, den profundidad al estudio de la historia. Pienso que el mejor 
modo de entrar espiritualmente en este año tan especial - 200 aniversario de la Bula 
Pontificia Sollicitudo omnium ecclesiarum, promulgada por el Papa Pío VII el 7 de agosto de 
1814 – es buscar la gracia que san Ignacio nos propone en la Contemplación para alcanzar 
amor: pedir al Señor “cognoscimiento interno de tanto bien recibido, para que yo 

200 anys de la Restauració de la Companyia de Jesús 
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enteramente reconosciendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233). En 
otras palabras, no sería deseable que nuestra atención quedara fijada sólo en el pasado. 
Desearíamos comprender y estimar mejor nuestro pasado para así seguir caminando hacia 
el futuro, en nuestra vida y nuestra misión de hoy, “con renovado impulso y fervor” (CG 35, 
Decreto 1).  

Permitan que les proponga algunos 
temas que puedan ayudarles en su 
oración, reflexión y discernimiento 
durante el año próximo.  

1. Fidelidad creativa: ¿Qué significa 
para nosotros hoy el hecho de que la 
Compañía, si exceptuamos el Imperio 
Ruso, lo perdiera todo durante la 
Supresión y que fuera capaz de 
comenzar de nuevo cuando carecía de 

recurso alguno? Más aún, ¿qué podemos aprender de los esfuerzos de la Compañía 
restaurada por ser fiel al legado de Ignacio en unas circunstancias tan diferentes?  

2. Amor a nuestro Instituto: Según la importante carta titulada Por amor a nuestra 
Compañía y a nuestro Instituto (1830), escrita por una de las figuras más significativas de la 
Compañía restaurada, el P. General Jan Roothaan, una tentación que podía amenazar a 
algunos miembros de la Compañía restaurada era amarla, podríamos decir, de modo 
externo y superficial: valorando la riqueza que suponía tener muchas instituciones, sintiendo 
el honor de ver que otros les estimaban, el orgullo de ser de nuevo poderosos e influyentes. 
En dirección opuesta, el P. Roothaan procuraba impulsar el amor hacia la realidad interior de 
la Compañía: hacia su Instituto, sus valores espirituales, hacia un modo de proceder 
enraizado en los Ejercicios Espirituales. ¿Qué significado tiene para nosotros, en el día de 
hoy, esta llamada de atención a centrarnos sobre todo en el conocimiento y amor de nuestro 
Instituto?  

3. Relación fraternal: Otra de las figuras importantes de este período fue San José 
Pignatelli, que, en aquellos difíciles tiempos en que vivían expulsados y sin techo, supo 
infundir unión, fortaleza y ánimo en sus hermanos. Alentó, en medio de la supresión, la 
comunicación, la amistad y la esperanza entre los antiguos compañeros. En estos días, ¿no 
dice algo a nosotros, llamados por la CG 35 a vivir la “comunidad como misión”, el testimonio 
de aquellos hombres, que en tiempos de crisis se desvelaban por sus hermanos?  

4. Misión universal: Uno de los rasgos de la Compañía restaurada era su notable actividad 
y su espíritu misionero. Ya en el generalato del P. Roothaan, de los 5.209 miembros de la 
Compañía, el 19% trabajaba fuera de las provincias en que habían entrado. Muchas de las 
provincias de Asia, África, América y Australia tienen su origen en estos años de la 
Compañía restaurada. ¿Qué significado puede tener hoy para nosotros este fuerte sentido 
de misión universal de la Compañía recién restaurada?  

5. Fe en la Providencia: Los que nos precedieron en la Compañía vivieron tiempos que 
eran todo un reto: la Supresión, la precaria existencia de la Compañía en el Imperio Ruso; el 
reconocimiento de la Compañía a nivel sólo local, hasta que no llegó su Restauración 
universal en 1814; los difíciles y frágiles comienzos de la Compañía restaurada. ¿Qué 
podemos aprender de la paciente resistencia que tuvieron nuestros hermanos durante aquel 
turbulento período, de su fortaleza, de la fe y la confianza que mostraron en la Providencia 
de Dios y en la presencia del Espíritu en la Iglesia?  
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Quiero repetir de nuevo lo que ya les pedí en mi anterior carta sobre el año 2014: que 
nuestra conmemoración de la Restauración - que comienza oficialmente el día 3 de enero, 
fiesta del Sacratísimo Nombre de Jesús, y concluye el día 27 de septiembre, aniversario de 
la confirmación de la Compañía en 1540 - evite cualquier señal de triunfalismo o de orgullo. 
Espero sin embargo que, aun sencilla y modestamente, todas las comunidades, regiones y 
provincias de la Compañía hagan un esfuerzo por conmemorar este aniversario de modo 
memorable y lleno de significado a nivel personal y comunitario.  

Contemplando este hito de nuestra historia como Compañía, demos humildemente gracias 
a Dios porque nuestra mínima Compañía sigue existiendo: porque nosotros mismos, 
miembros de la Compañía, seguimos encontrando en la espiritualidad de San Ignacio un 
camino hacia Dios; porque seguimos creciendo gracias al apoyo y el estímulo de nuestros 
hermanos en comunidad, porque experimentamos aún el privilegio y el gozo de servir a la 
Iglesia y al mundo, especialmente a los más necesitados, por medio de nuestros 
ministerios. Pido a Dios que la conmemoración agradecida de este 200 aniversario de la 
restauración de la Compañía sea bendecida por una más profunda asimilación de nuestro 
modo de vida y por el compromiso cada más creativo, generoso y alegre de entregar 
nuestras vidas al servicio de la mayor gloria de Dios. Fraternalmente en el Señor,  

Adolfo Nicolás, S.I. Superior General  
 

 

 

 

 

Abadia de Montserrat 

Els dies 3 i 4 de març se 
celebraran a Montserrat 
les cinquenes Jornades 
Universitàries de Turisme 
Religiós, organitzades per 
l’Abadia de Montserrat i 
les Universitats de 
Barcelona i de Girona. 
Durant aquests dos dies 
s’oferirà als estudiosos i 
professionals del turisme 
un espai de reflexió i 
debat sobre els diversos 
aspectes que conformen 
aquest àmbit específic del 
món del Turisme. 

El tema d’aquesta cinquena edició és "El sagrat, un camí cap al Transcendent". El mot 
sagrat significa, literalment, separat. Es considera quelcom com a sagrat perquè s’ha separat 
del seu ús comú i natural i s’ha associat a una realitat diferent de la realitat humana i 
material, anomenada sobrenatural, és a dir, que va més enllà; que és diferent del que és 
natural, físic o visible. En les religions, es designa com a sagrat tot allò que és pròxim o està 
relacionat directament amb el Transcendent. Els espais sagrats, les persones sagrades, les 
experiències personals de relació amb el sagrat, es podria dir que fan de pont entre el 
Transcendent i l’home creient.  

"El sagrat, un camí cap al Transcendent", 
tema de les jornades de turisme a Montserrat 

http://www.abadiamontserrat.net/(S(gfp2jlieadg4nwofij141kvy))/App_Themes/White/Documents/Noticies/catala/jornades.pdf
http://www.abadiamontserrat.net/(S(gfp2jlieadg4nwofij141kvy))/App_Themes/White/Documents/Noticies/catala/jornades.pdf
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Les jornades dels dies 3 i 4 de març estaran dividides en tres àrees, a més de l’activitat final. 
La primera és la de "L’experiència del sagrat", la segona és "Com explicar els llocs sagrats a 
través de l’experiència", i la tercera està dedicada a "L’experiència turística". Finalment, a 
partir de la visita a la cripta, la sagristia i l’orgue de Montserrat tindrà lloc una taula rodona 
sobre "Casos de turisme religiós i gestió de l’experiència".  
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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. 

 

“Antropologia i 
espiritualitat dels vots 
religiosos avui”  

a càrrec de  Lluís Serra, marista 
 

           “Quan amb els vots no s'arrisca gens, sinó que només s'evita alguna cosa, s’adquireixen 
fàcilment trets masoquistas” J.B. Metz, Pasión de Dios, pasión del mundo. 

“Los votos nos hieren y nos duelen, y esto no podemos ocultarlo. Esto no es masoquismo 
porque esta herida nos lleva a sanar: porque vivimos la herida en nuestra tendencia a la posesión, 
podemos sanar a los esclavizados por el dios dinero (…) Sólo cuando nuestro yo prepotente se siente 
herido, puede empezar la historia de seguimiento” Toni Català, Seguir a Jesús en pobreza, castidad 
y obediencia desde los excluidos 
 

Lluís Serra Llansana (Igualada, 1948) és germà marista. Mestre, llicenciat en Teologia i en Filosofia, doctor 

en Psicologia. Imparteix docència a la Facultat de Teologia, a l’ISCREB i a Espailúdic. Secretari general de la 
Unió de Religiosos de Catalunya. S’ha dedicat a l’animació pedagògica de les escoles maristes de Catalunya. Ha 

estat director de comunicació de l’Institut Marista a Roma. Columnista a Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio 
Estel. Entre les seves publicacions destaquen Educació i solidaritat (1994), El coratge navega mar 

endins: vivències en un camp de treball a Antananarivo (Magadascar) (1997), La vida com a regal 

(1998), La Babel neoyorquina: paseos por New York antes de la tragèdia (2002), Códigos del 
despertar interior: la transformación de sí hacia la verdad, el amor y la libertad (2010), La força de 

la fraternitat: maristes, cent anys a les Avellanes (1910-2010) (2011), El eneagrama de las 
pasiones: anatomía psicológica de las pasiones dominantes (2012), El coratge de la fe: comunitats 

maristes en temps convulsos (1936-1939) (2013),  

 
 
 

 
Data: 8 de març de 2014, 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: urc.info @gmail.com 
Preu: 10 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres LLS 

 

Jornada de Formació Permanent 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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  SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
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 
 

 

TEMA Protecció de la infància 
Data 7 de març de 2014, divendres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 
Barcelona 

Assistents Membres de les institucions integrants de l’URC que vulguin participar de la reflexió 
i de l’intercanvi, especialment els responsables provincials o generals de la 
protecció de la infància. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Tractar el tema de la Protecció de la Infància, on s’inclouen les formes de preveure i 
resoldre les situacions d’abús infantil. El 21 de maig de 2012 es va celebrar una 
primera reunió sobre el tema. Ara, en aplicació de l’acord dels participants, es 
tractaria de veure els processos seguits i compartir iniciatives. 

Ordre del 
dia 

1. Pregària inicial 
2. Presentació dels participants i motivació de la reflexió 
3. Compartir els processos realitzats fins al moment sobre els plantejaments 

institucionals sobre la protecció de la infància, closes les situacions d’abús 
infantil 

4. Concreció de criteris comuns entre les institucions membres de l’URC 
5. Possibilitat de compartir referències d’assessorament professional, materials 

i protocols 
6. Torn obert de paraula 

Confirmació Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 4 de març de 2014, a través del correu 
electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant (933 024 367), en horari 16.30-19.00 
(dilluns i dimecres) i 10.00-13.00 (divendres) 

 

 

 

Protecció de la infància 
 

de la infància 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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El fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI cede el 37% de su comisión de gestión, y 
Sabadell Urquijo Cooperación SICAV, es un vehículo de inversión que aúna la gestión 
profesional de inversiones elegidas con criterios de inversión éticos, con la asignación de 
contribuciones con carácter solidario cediendo el 50% de su comisión de gestión. Estas 
comisiones se destinan a apoyar proyectos de ayuda humanitaria y acción social, en 
especial en los ámbitos de la salud, la educación, alimentación, la atención e integración de 
colectivos desfavorecidos y la construcción de infraestructuras. 
 
Para seleccionar los proyectos que recibirán los fondos correspondientes a Sabadell Urquijo 
Cooperación SICAV en 2014, el banco valorará los proyectos presentados por las Entidades 
de la Guía de la Transparencia.  
 
Requisitos  

 El presupuesto total del proyecto no podrá superar los 20.000€ (veinte mil euros). 

 Las actividades, o al menos la mayor parte de ellas, incluidas en el proyecto presentado 
se desarrollarán a partir de mayo de 2014. No se financiarán actividades desarrolladas 
entre enero y abril de 2014. 

 
Las entidades que presenten proyectos 
deberán contar con al menos 3 años de 
experiencia. 
 
Se valorará positivamente que la entidad 
que presenta el proyecto esté analizada por 
la Fundación Lealtad, o bien que en el 
momento de presentar su candidatura haya 
iniciado el proceso de análisis de 
transparencia y buenas prácticas con la 
Fundación Lealtad. Para ello deberá haber 
firmado el convenio de colaboración para el 
análisis y entregado toda la documentación requerida por Fundación Lealtad (para más 
información sobre la Fundación Lealtad www.fundacionlealtad.org).  
 
Selección de proyectos y dotación económica 
El Comité Ético del Banco, formado en su mayoría por expertos independientes, 
seleccionará los proyectos beneficiarios que recibirán una aportación máxima de 20.000€ 
por proyecto. La decisión del Comité será inapelable. El Banco comunicará los proyectos 
seleccionados en el mes de mayo de 2014. 
 

Plazo y forma de presentación  
Los proyectos podrán presentarse hasta las 19:00h del día 16 de abril de 2014. Cada 
entidad podrá presentar un único proyecto. 
 
Una vez cumplimentado en todos sus apartados el formulario, podrá tener una extensión 
máxima de 6 páginas. Como documentación adicional, las entidades podrán adjuntar una 
memoria descriptiva del proyecto de 5 páginas máximo.   
 

Finançament per a projectes solidaris 

https://grupbancsabadell.quefondos.com/bsinversion/web/main/app/bsiv-wpc/es/infofiNotifDefaultV.do?isin=ES0182543035
http://www.fundacionlealtad.org/
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La carta de presentación, el formulario y, en su caso, la memoria descriptiva, se deberán 
remitir por correo electrónico a Celia Torija (torijacelia@sabadellurquijo.com) amb còpia a 
Vidal@sabadellurquijo.com en uno o dos archivos preferentemente en formato PDF, 
siendo también válido PPT o Word.  
 
** No se admitirá documentación adicional por separado (ej: fotografías, detalles del 
presupuesto, recortes de prensa, etc., deben ir en el formulario del proyecto o, en su caso, 
en la memoria descriptiva). 
 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Un saludo cordial con los mejores deseos en cualquier circunstancia. 
 
Os escribo con motivo de la I Jornada del Laicado que, como sabéis, organiza CONFER y 
está programada para el día 22 de marzo de 2014, dentro de un mes. Hay ya un buen 
número de participantes inscritos, pero todavía podemos hacer crecer este número para 
visibilizar mejor la «misión compartida» que realizamos laicos y consagrados. Juntos 
somos más no es un deseo, sino una realidad que afortunadamente cultivamos en nuestros 
Institutos compartiendo nuestros carismas con los laicos. Reunir una buena muestra de esta 
realidad ordinaria en una Jornada extraordinaria, nos servirá para agradecer y tomar 
conciencia de la fuerza que el seguimiento de Jesús tiene desde los distintos carismas que 
el Espíritu ha inspirado en la Iglesia compartidos en diversas formas de vida. Juntos también 
reforzamos la vocación particular de cada uno. 
 
 
 

Núria Calduch-Benages: “La Paraula celebrada” 

CONFER: I Jornada del Laicado 

mailto:torijacelia@sabadellurquijo.com
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Como ya ha informado en diversas ocasiones el P. Elías Royón, sj, Coordinador de esta 
Jornada, «pretendemos concienciar, reflexionar, visibilizar y celebrar la dimensión eclesial 
del laicado que comparte la espiritualidad y la tarea evangelizadora de la vida consagrada en 
misión compartida; laicos/as que en su profesión realizan su vocación cristiana desde la 
espiritualidad de las diversas familias religiosas y/o que comparten la misión de Obras o 
Instituciones apostólicas de los diversos Institutos religiosos. Tienen una vivencia firme de su 
fe, buena formación, con fuerte sentido de misión que realizan en diversos ámbitos: 
educativos, asistenciales, de liderazgo, sociosanitario, etc.» 
 
Igualmente os recuerdo que, además de laicos/as, conviene que se inscriban algunos 
religiosos y religiosas que comparten misión con ellos más directa y cotidianamente y 
pueden y deben acompañarles este día. 

 
Hemos de agradecer, reconocer y  valorar el trabajo de la comisión organizadora con 
algunos religiosos/as y casi una veintena de laicos/as entusiastas y, particularmente, el 
acompañamiento cuidado del coordinador, P. Elías Royón, sj y de la Hna. Julia García, 
ichdp. 
 
Confío y deseo que encontréis y encontremos los medios para que juntos seamos más el 
próximo 22 de marzo en el colegio Ntra. Sra. del Recuerdo de Madrid y, por supuesto, en la 
«misión compartida» de cada día. 
 
Con una oración humilde y confiada, recibid un abrazo fraterno de comunión. 
Luis Ángel, cmf 
President de CONFER 
17 de febrer de 2014 
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Fa bo de viure una temporada de Silenci en els espais on St. Ignasi visqué els 
seus Exercicis, 

amb la possibilitat de pregar a la Cova, a l’Hospital de pobres, a la riba del 
Cardener, en el Pont Vell, la Seu, la Creu del Tort, en el lloc de la “Il·luminació del 

Cardener”, etc. 
A poc a poc, de la mà d’Ignasi, anirem “sentint i gustant” els Exercicis. 

 
 

1. OFERTA INTERNACIONAL (diversos idiomes)  
 

En anglès, francès, italià, català i castellà. La Cova de St. Ignasi vol facilitar a 
persones d’arreu del món la possibilitat de fer un “recés ignasià”, en el lloc “fundant” de 
Manresa; des del mes sencer d’Exercicis fins a uns dies de reflexió i pregària.  
- Especialment maig i juliol. Demaneu informació.  

 
2. MES D’EXERCICIS 
 

S’ofereix l’experiència completa dels Exercicis tal com la proposa St. Ignasi. Molt de 
silenci i pregària, jornada relaxada, entrevista diària amb l’Acompanyant que 
personalitza l’experiència segons les 
necessitats de cadascú. 

 
03-30 juliol. - Francesc Riera, sj.  
01-30 agost.- David Guindulain, sj 
01-30 setem.-  Carles Marcet, sj. 
13 nov - 12 des.- Josep Sugrañes, sj. 
 

3. CINC DIES D’EXERCICIS  
 

abril.-     11-16.- Llorenç Puig, sj. i equip 
(personalitzats, en col·laboració amb el 
Casal Loiola) 
juliol.-     04-10.- Victoria Hernández (amb ajuda de Dansa Contemplativa) 
                21-27.- Josep Rambla, sj. (veure 2.4) 
agost.-    25-31.- Josep L. Iriberri, sj. (amb l’ajuda de l’Enneagrama) 

 
4. VUIT DIES D’EXERCICIS 
 

juny.-       21-30.- Josep M. Bullich, sj.  
juliol.-     11-20.- Oriol Tuñí, sj.  

     21-30.- Josep Rambla, sj.  
agost.-     01-10.- Josep Baquer, sj., Antoni Riera, sj. (personalitzats) 
                 11-20.- Jordi Font, sj. Luis Muñoz, sj. Maite Valls, rjm. (personalitzats) 

     15-24.- José I. González Faus, sj.  
     21-30.- Hermann Rodríguez Osorio, sj. 

setem.-   01-10.- Avelino Fernández, sj. 
                12-21.- Toni Català, sj.  

 

Exercicis espirituals a la Cova de Manresa – Estiu 2014 
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5. EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ (matrícula completa, llista d’espera) 
 

Es proposa un camí d'oració basat en la quietud postural, la respiració i la repetició 
d'una invocació o mantra mitjançant una successió pautada de meditacions en comú. 
La dieta és vegetariana. 
Xavier Melloni, sj. 
 
juliol.-     01-10: (iniciació) / 11-20: (aprofundiment) / 21-30: (iniciació).-  
agost.-     01-10: (aprofundiment) 

 
 

 

 

 

Portes obertes, jornades breus per reflectir la feina d’anys  

A mesura que el període de sol·licitud de plaça per al proper curs s’apropa (de l’11 al 21 de 
març per a l’educació bàsica i obligatòria), es multipliquen les jornades de portes obertes i 
les iniciatives per donar a conèixer l’oferta de cada escola.  

Bastir una bona escola és una feina lenta, sistemàtica i continuada. No té calendari perquè 
ocupa tots els dies de l’any i requereix l’atenció en molts 
aspectes.  

La feina de donar a conèixer allò que fem i de fer-nos més 
presents en el dia a dia del nostre entorn (al barri, al poble o a 
la ciutat) també ho és de tot l’any, però cada curs hi ha un 
període en què cal intensificar aquesta feina, ja que és quan hi 
ha un major interès o receptivitat per part de les famílies que 
han de fer la preinscripció.  

No podem escatimar esforços en aquesta dimensió de la 
nostra feina. Enguany, la campanya conjunta us hi vol ajudar. 
Per això, us preguem atenció a la primeres informacions del 
fecc informa que, tal com venim fent, dediquem precisament a 
la campanya Tria Escola Cristiana.  

Reforcem la campanya amb una programa especial de Radio 
Estel durant deu dies, del 3 al 14 de març. Serà una 
programació recuperable que podreu redifondre a través dels 
vostres mitjans. Properament en donarem més informació.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 502 24|02|2014 
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5a trobada familiar de pares i mares d’escoles cristianes: 6 d’abril  

La junta de la CCAPAC està acabant de dissenyar una nova trobada familiar de les 
escoles cristianes, que arriba ja a la 5a edició i que tindrà lloc, el proper 6 d’abril, a l’escola 
Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, de Barcelona.  

En conseqüència, la CCAPAC demana la col·laboració dels titulars i directors dels centres 
per animar les juntes de les AMPAs i els pares i mares dels centres a participar en la 
trobada, en què està prevista la celebració de l’eucaristia entorn la taula de Jesús, un espai 
de bones pràctiques o experiències per a les AMPAs, així com una conferència que, sota el 
títol Educar amb bon humor, pronunciarà el periodista i director del diari ARA, Carles 
Capdevila, i una actuació musical.  

Espectacles infantils i tallers lúdics per als infants arrodoniran la festa, que es clourà amb un 

dinar popular. 
 

 
 

 

 Acostumem a pensar en una persona santa com algú 
excepcional, desbordat d’esperit, que manté una 
relació privilegiada amb Déu. Fins i tot capaç de fer 
miracles. Hi ha també algunes distorsions: no toca de 
peus a terra, no sap què passa al món, viu lligada a la 
moral i als aspectes formals de l’espiritualitat. Aquests 
plantejaments dificulten afrontar l’interrogant: jo puc 
ser sant? Hi ha cap interès perquè en sigui? Val la 
pena emprendre aquest camí? No n’hi ha prou de ser 
normal? 

El capítol V de la constitució Lumen gentium (Vaticà 
II) parla sobre la vocació universal a la santedat i 
recorda que «la voluntat de Déu és la vostra 
santificació» (1Te 4,3; cf. Ef 1,4). Si Déu ens vol sants 
i tots estem cridats a ser-ne, quines implicacions té? 
En el document s’afirma: «[La santedat] s’expressa de 
diverses maneres en cada persona que, edificant els 
altres, s’encamina a la perfecció de la caritat en el seu 
estat de vida; i es presenta amb la seva fesomia 

pròpia en la pràctica dels consells evangèlics.» 

Hi ha moltes maneres de viure la santedat. No n’hi ha una de sola. Però totes elles tenen en 
comú, si més no, uns quants elements clau. Primer, la irradiació del testimoni personal en 
l’entorn de vida. No es tracta d’un problema d’imatge. Només consisteix a ser. La santedat 
no és un camí individual desvinculat de les altres persones. Sempre hi ha un compromís 
envers els altres. L’amor necessita els altres per poder expressar-se en fraternitat. Segon, 
tendència a la perfecció de la caritat. L’amor, en el qual es resumeixen tota la Llei i els 
profetes, és el nucli essencial. Com diu sant Joan de la Creu, «a l’hora de la nostra mort, 
se’ns jutjarà per l’amor». Un amor a Déu i al proïsme com a si mateix. Lluny de l’imperi del 
narcisisme i de les exigències de l’ego. Tots volem estimar, però pocs n’encerten el camí. 
Cal perdre l’ego per guanyar amor. Una tasca difícil. Tercer, cada persona segons el seu 
gènere de vida. Sovint caiem en l’error de pensar que només alguns estats de vida 
condueixen a la santedat. Fals. Qualsevol persona està cridada a viure l’essència de l’amor 

La santedat 
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en el seu estat propi i en l’exercici de la seva professió. El guió de l’amor es pot 
desenvolupar en els escenaris més variats de la vida, sigui un monestir, sigui una llar. Quart, 
els consells evangèlics —pobresa, castedat i obediència— han quedat en la imatgeria 
popular freqüentment reduïts a la vida consagrada en convertir-los en vots religiosos. El seu 
missatge moral —revolucionari sens dubte— inclou tothom, però cadascú els viu segons el 
seu estat i vocació. 

El text ens recorda que «tots els fidels cristians, en les condicions, ocupacions o 
circumstàncies de la seva vida, i a través de tot això, se santificaran més cada dia si ho 
accepten tot amb fe de la mà del Pare celestial i col·laboren amb la voluntat divina». I Déu 
vol que les seves filles i fills visquem en germandat, amb atenció preferencial a pobres i 
exclosos. En això consisteix la santedat. 

Lluís Serra 
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Autor P. Dario Mollà, jesuïta Teòleg, especialista en espiritualitat 
ignasiana 

43 
Títol Espiritualitat en l’acció social als barris obrers i ambients populars. 

“Se conmovió por ellos...” (Mt. 9,36). Inspirados/as por el Espíritu 
de Jesús: Propuestas de acción a una vida religiosa afectada por 
la crisis. 

Data 14 de desembre de 2013, amb motiu de les XX Jornada de 
Religioses/os en Barris Obrers i Populars. 

Font Delegació diocesana de pastoral obrera – Barcelona. 

Publicat 27 de febrer de 2014 
 
 
 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 

 

 

El proper dimarts 4 de març es presenta aquest llibre del jesuïta 
i historiador Ignasi Vila, publicat en català i castellà per 

l’Editorial Claret 
 

El jesuïta i historiador Ignasi Vila ha publicat "Els jesuïtes a la 
Rambla de Barcelona" (editorial Claret), una aproximació històrica 
a la presència de la Companyia de Jesús a la ciutat de Barcelona 
durant els segles XVI i XVII. 
 
El P. Vila és autor de "La Companyia de Jesús a Barcelona en el 
segle XVI", investigació històrica sobre els orígens de la Companyia 
a Barcelona que es va publicar fa tres anys. Amb voluntat de posar 
aquesta obra a l'abast del gran públic, l'autor presenta ara aquest 
llibre de divulgació, que parteix del treball anterior.  

 

Espiritualitat en l’acció social als barris obrers i ambients populars 

“Els jesuïtes a la Rambla de Barcelona” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Està estructurat al voltant de tres eixos: el primer, amb Ignasi de Loiola, fundador de la 
Companyia de Jesús, com a figura central, on s'explica la seva estada a Barcelona i 
l'especial vincle que mantingué amb la ciutat; en segon lloc, la Companyia de Jesús és el 
nucli dels capítols següents, amb la construcció dels edificis de l'església i del col·legi a la 
Rambla de Barcelona, i la concreció de la tasca pastoral i educativa dels jesuïtes a la ciutat. I 
finalment, el relat gira a l'entorn de la mateixa ciutat de Barcelona i els fets històrics que hi 
esdevingueren i que afectaren, també, a la Companyia de Jesús.  
 

Acte de presentació del llibre “Els jesuïtes a la Rambla de Barcelona” 
 

Dia: dimarts 4 de març 
Hora: 19:00h 

Lloc: Jesuïtes Catalunya. C/Roger de Llúria, 13 de Barcelona 
Participaran: Pere Fons i Maria Josep Vilaclara, professors d’Història, Ignasi Vila, autor del 

llibre. Presidirà Lluís Magriñà, provincial dels Jesuïtes de Catalunya 
 

 
 

GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
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 
 

 

TEMA INQUIETUDS I RESPONSABILITATS DE GOVERN I ANIMACIÓ 
Reunió 2/2013-2014 

Data 3 de març de 2014, dilluns 

Hora 10.30-15.30 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció (Concepcionistes), passeig Bonanova, núm. 35  
08022  Barcelona – Telèfon 934 175 125 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Finalitat Compartir inquietuds i responsabilitats de govern i animació: com vetllem i els ajudem en 
el creixement personal nostre (salut espiritual, psicològica...), parlem de l’acceptació de 
la diferència entre nosaltres i com l’orientem, dificultats en l’acompanyament d’algunes 
comunitats concretes, com anem resolent la disminució de germanes i forces a la 
província... 

Ordre del dia 10.30 h  Arribada, acollida i cafè                 

11.00 h Pregària 
Compartir i diàleg 

13.30 h Dinar 
Comunicacions compartides 

15.30 h Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 27 de febrer, dijous, exclusivament a través 
del correu electrònic (sec.urc@confer.es) o del fax  (934 123 882) abans del 27 de febrer 
de 2014 inclòs. 

 

 

 

Grup Anawim 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 70 

Data 12 de març de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 

 

 

 
 
 

9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 
 

12.00 
12.30 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica del papa Francesc.  
Crides a la vida religiosa. 
Motivació i diàleg en grups 

Descans 
Posada en comú i col·loqui 

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2013 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2013 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2014 

Pausa breu 
7.        Comunicacions 
8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea 
general) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 70 

70 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


23 
 

 

 
 
 

 SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
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 
 

 

TEMA Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

Data 24 de març de 2014, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) 

Assistents Superiores i superiors majors. Laics i religiosos responsables d’aquesta àrea institucional: 
un religiós/a i un laic/a per cada institució. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat La decisió de la primera reunió, celebrada el 24 d’abril de 2013, fou generar dos espais de 
reflexió. El primer, concentrat en el fet de compartir l’espiritualitat religiosos i laics, tractat 
en la darrera reunió sobre aquest tema. La segona apunta al tema de la missió, des de 
situacions força diversificades i amb vinculacions contractuals i/o personals. La continuïtat 
de projectes dins de l’esperit fundacional. Això implica l’ús apropiat de metodologies 
pastorals i dinàmiques de motivació, adequades al grup. Aquesta trobada adquireix un 
caràcter mixt amb la participació de laics i religiosos/es. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals en la participació 
comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència del carisma i el sentit eclesial 
d’aquesta tasca. 

Ordre del dia 1. Pregària inicial 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Motivació de la reflexió: “Compartir la missió”  
4. Persones destinatàries (target), acció pastoral, formació, possibilitats, dificultats... 
5. Intercanvi de criteris i d’experiències 
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 20 de març, dijous, a través del correu electrònic 
(urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 024 367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2014 
 

EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo de Montserrat 
Tema: Per formar part de la comunitat joànica, primers passos 
Inici: matí del dia 21 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 27 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

 

mailto:sec.general@urc.cat
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EE2 
Dates: 11 a 17 d’agost de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Tema: Dones i homes a la recerca de Déu 
Inici: matí del dia 11 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 17 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 
16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h., a partir del 24 de febrer. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 21-27 juliol) o EE2 (Montserrat, 11-17 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us recordem que el proper dimecres 5 de març a les 12:10h. al carrer Diputació 231 de 
Barcelona, tindrà lloc la conferència «Ramon Llull i la mística sapiencial», a càrrec de Joan 
Andreu Alcina, professor de Teologia sistemàtica de l'Institut Superior de Ciències Religioses 
de Mallorca. És una activitat organitzada conjuntament per la Família Franciscana de 
Catalunya i la Facultat de Teologia de Catalunya. 
 
 
 
 

Ramon Llull i la mística sapiencial 
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El conjunt monumental del Turó 
de la Seu Vella de Lleida és una 
amalgama d'història, art , 
simbolisme i espiritualitat. 
Després d'anys i d'esforços de 
recuperació i restauració, 
l'objectiu ara és divulgar aquest 
patrimoni, fins i tot entre els 
mateixos lleidatans. És en 
aquest marc que s'inscriu la 
candidatura de la Seu Vella de 
Lleida a Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco. 
“Signes dels temps” entrevista Joan-Ramon González, president de l’Associació Amics de la 
Seu Vella.  
 
Altres temes: 
- Resum de la trobada del col•legi cardenalici i del consistori de creació de 19 cardenals. 
- Persones sense llar a Barcelona. Conversa amb Jesús Ruiz, director del Centre d’Acollida 
Assís. 
 

Data: 2 de marçde 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

 

 
 

    FEBRER | 2014 
27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

 

    MARÇ | 2014 
3 dl Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dc Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

7 dv Sessió d’estudi i reflexió: “Protecció de la Infància” 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dc URC – 70 Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dm Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

24 dl 
Sessió d’estudi i reflexió: “Religiosos i laics compartint la mateixa missió” 
CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

TV3 Signes dels Temps: «La Seu Vella de Lleida» 

Agenda 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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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 

 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

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