
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els millors administradors del tresor de Déu són els captaires. 
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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  

 
 

Reunió 74 

Data 16 de març de 2016, dimecres 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 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 abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
10.20 

 
 
 
 
 

11.00 
 
 
 
 

12.00 
 

12.30 
 

13.15 
14.15 

 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3.        Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2015 
4.        Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2015 
5. Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2016 
PRIMER MOMENT 
6. Tema de reflexió, estudi i debat:  
            "L’experiència de Déu en el religiós/la religiosa"  
            a càrrec de la Gna. Teresa Pujal, clarissa del monestir de Reus 
            Exposició i diàleg. 
Descans  
SEGON MOMENT 
7.        Valoració de l’Any de la Vida Consagrada: avaluació i perspectives de futur 
TERCER MOMENT 
8.        Exposició i diàleg sobre el Pla triennal de l’URC 2016-2019 
9. Informacions diverses.  
10 Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor  

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 

13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, 

participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 

13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no 

tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i 

comunitats, poden designar un delegat permanent o 

una delegada permanent, que tindrà veu i vot a 

l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de participar-

hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la 

delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o 

una delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser 

comunicats oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot. 

 74
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REBRÀ LES BENEDICCIONS DEL SENYOR 
  

«Si ets abat, no deixes de ser monjo. Monjo per la professió, abat per necessitat. Si vols 
que la necessitat no perjudiqui la professió, que el càrrec d’abat completi, sense 

suplantar-la, la teva condició de monjo». (Sant Bernat, De moribus et officio episcoporum 
IX,33) 

  

  
  
Aquest 27 de febrer, en un matí de neu i pluja, fra Octavi Vilà ha rebut amb la pregària de 
l’església la benedicció abacial conferida pel nostre Abat General, P. Mauro-Giuseppe 
Lepori, que ha oficiat tota la cerimònia, fins i tot l’homilia, en un català excel·lent. Li agraïm 
aquesta seva sensibilitat envers la nostra realitat nacional i la nostra llengua. 
 
Han estat dues hores de profunda experiència eclesial, fent el que ens exhortava a fer la 
segona lectura: «Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva 
riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts 
a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit» (Col 3,16). 
Dues hores en què, tot acompanyant els primers passos del nostre pare, l’abat Octavi, 
hem rebut i hem tocat la misericòrdia de Déu enmig del temple, aquest temple que és tota 
comunitat monàstica quan sap abaixar-se a rentar els peus dels seus germans i de tothom 
de la misèria i del fang del camí de la vida, com ens recordava l’evangeli del rentament 
dels peus (Jo 13,3-15) glossat per una homilia insuperable. Signe eloqüent d’aquesta 
eclesialitat, a més dels fidels que omplien la nau, ha estat la presència de gairebé tots els 
bisbes de Catalunya, encapçalats pel nostre senyor arquebisbe i primat, Jaume Pujol, 
acompanyat també del senyor cardenal Martínez Sistach. Igualment ho ha estat la 
presència de les mares abadesses i priores benedictines i cistercenques —hi eren 
representats els monestirs catalans de Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona i 
Sant Benet de Montserrat, i les cases germanes de Vallbona i Valldonzella—, del pare 
abat de Montserrat, els monjos germans de Santa Maria de Solius, i altres abats 
benedictins i cistercencs de fora de Catalunya i les abadesses cistercenques de la 

Benedicció abacial de fra Octavi Vilà i Mayo, abat de Poblet 

http://www.poblet.cat/pfw_files/cma/PDF_fitxers/OCTAVI__benedicci__abacial_RITUAL.pdf
http://www.poblet.cat/index.php?OTA%3D&LDQ5&&OTU3
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Congregació de Castella. Destaquem també la presència d’alguns abats i una abadessa 
cistercencs estrangers, i la de molts altres religiosos i religioses, així com també de molts 
preveres diocesans. La presència igualment d’una àmplia representació institucional 
donava fe de l’arrelament de Poblet en la història del país i del compromís que no pot 
deixar d’assumir al servei del nostre poble. Ho ha remarcat també el P. Abat Octavi en la 
seva al·locució final. 
 
En donem gràcies a Déu. La benedicció que el P. Abat ha rebut ho és per a tota la 
comunitat, i de la benedicció de Déu no en pot brollar altra cosa que l’alegria i l’esperança. 

 

FRA OCTAVI VILÀ, ABAT DE POBLET: «L’ABAT HA DE SERVIR AMB 
AMOR I MOSTRAR CARITAT EN EL SERVEI» 

Amb una gran solemnitat, aquest dissabte, dia 27 de febrer, el Monestir de Santa Maria de 
Poblet ha acollit la benedicció abacial de fra Octavi Vilà i Mayo, abat de Poblet, conferida 
per fra Mauro-Giuseppe Lepori, abat general de l’Orde Cistercenc. 

La celebració ha comptat amb la presència del Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol; el Sr. 
Arquebisbe-bisbe d’Urgell; el Sr. Cardenal, Mons. Lluís Martínez Sistach; el Sr. 
Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella; i nombrosos bisbes de les diòcesis 
amb seu a Catalunya com també abats, provincials de diferents congregacions, 
abadesses, el plebà de Montblanc, Mn. Simó Gras; i preveres. També hi han assistit 
nombrosos familiars del pare abat i fidels de l’arxidiòcesi que han volgut ser presents en 
aquest dia històric. 

Entre les autoritats civils hi ha assistit el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Oriol Junqueras; el director d’Afers Religiosos de la Generalitat, Sr. Enric Vendrell; el 
president de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet; representants de municipis com 
l’alcalde de Vimbodí, Sr. Joan Güell o l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep-Fèlix Ballesteros, i 
d’altres institucions presents al territori. 

En la seva homilia, l’abat general de l’Orde Cistercenc, citant la regla de sant Benet, ha dit 
que la Paraula de Déu «ens ha de portar a una escolta oberta i activa.» «L’abat és cridat a 
afavorir aquesta escolta per tal d’ajudar la comunitat, als seus germans. És la Paraula de 
Déu, també, la que fecunda la capacitació d’expressió i genera la bellesa de l’art», ha 
subratllat. Fra Mauro-Giuseppe ha precisat, també, quina és la vocació de l’abat: «servir 
els homes tal i com Déu ho fa.» 

Com a moments significatius de la celebració, propis del ritu de benedicció d’un abat, hi 
ha hagut el cant de les lletanies dels sants amb fra Octavi postrat al terra, i el lliurament 
del llibre de la Regla de Sant Benet, l’anell, la mitra i el bàcul pastoral. Seguidament ha 

http://www.poblet.cat/index.php?OTA%3D&LDQ5&&ODI5
http://lecturesdelamissa.blogspot.com/2010/01/benediccio-dun-abat-o-duna-abadessa.html


  
 

    5 | 34 

tingut un dels moments més emotius de la celebració quan l’abat, acabat de beneir, ha 
rebut l’òscul de pau per part de l’abat general de l’Orde, dels altres prelats, dels monjos de 
la seva comunitat i de les mares abadesses allí congregades. Una de les abraçades més 
càlides i llargues han estat amb l’abat emèrit de Poblet, P. Josep Alegre i amb el prior de 
la Comunitat i procurador general de l’Orde, Fra. Lluc Torcal. 

El nou abat de Poblet, abans de cloure la celebració, ha pronunciat unes paraules 
d’agraïment tot recordant les exigències que comporten aquest nou «càrrec» que ha 
d’estar impregnat de servei i caritat, com ha repetit en diverses ocasions durant la seva 

al·locució. «El servei 
cal fer-se amb amor i 
la caritat s’ha de 
mostrar en el servei», 
ha dit. El pare abat ha 
afegit que «la vida del 
monjo s’esdevé 
gràcies a la pregària, 
el treball, la Paraula 
de Déu i l’eucaristia, 
només així es pot ser 
comprensiu, lleial i 
coherent.» El P. Vilà 
ha recordat que «un 
abat ha de servir més 

que manar i ha de ser estimat més que temut.» També ha esmentat el referent que és 
Poblet per a Catalunya i la seva contribució a la realitat de país, fent referència al 
document dels bisbes amb seu a CatalunyaArrels cristianes de Catalunya. El pare abat, 
finalment, ha adreçat unes paraules d’agraïment i estimació als seus pares, els quals el 
van ajudar a créixer en la fe; al P. Maur Esteva, per la seva proximitat, i al pare abat 
emèrit, Josep Alegre, pel seu mestratge. 

En acabar la celebració litúrgica a l’església abacial la celebració ha prosseguit a la sala 
dels Conversos amb un refrigeri per a tots els assistents.  

Cliqueu aquí: Arquebisbat de Tarragona 
 
 

HOMILIA PREDICADA PEL P. MAURO-GIUSEPPE LEPORI, ABAT 
GENERAL DE L’ORDE CISTERCENC 

 
Poblet, 27 febrer 2016 

 
Pr 2,1-9; Sl 1; Col 3,12-17; Jo 13,3-15 

 
«Fill meu, si aculls el que jo et dic i guardes com un tresor tot el que et mano, si escoltes 
atentament la saviesa i el teu cor és amatent a entendre…» (Pr 2,1-2) 
 
Estimat Abat Octavi, estimat Abat Josep, estimada Comunitat de Poblet, estimat senyor 
Arquebisbe Jaume, estimat senyor Cardenal, estimats Bisbes, estimats Abats i 
Abadesses, benvolgudes autoritats, estimats germans i germanes. 
 

http://www.arquebisbattarragona.cat/noticies/index.php?arxiu=fitxa_noticies&idnoticia=16206&id=9&id_subfamilia=0&


  
 

    6 | 34 

La paraula de Déu ens demana d’escoltar. L’escolta és la nostra primera resposta a la 
paraula de Déu. La Paraula es guarda amb una escolta oberta, sempre activa. La saviesa, 
en efecte, no és un arxiu, un registre, sinó l’escolta constant d’un Déu que ens parla 
sempre, que ens parla ara. És el primer que ens demana sant Benet a la Regla: «Escolta, 
fill!» (Pròl. 1). I el primer «fill» a qui sant Benet demana que escolti és segurament el 
mateix abat, el qui ha d’encarnar el «mestre», i el «pius pater», el pare misericordiós, per 
als seus germans (cf. RB Pròl. 1). Perquè si l’abat ha de representar Crist en la comunitat 
(RB 2,2), ho ha de fer sobretot com a Verb que el Pare pronuncia eternament, també ara i 
aquí, en el present de la nostra vida. I Crist és la Paraula-Escolta, és el Verb que es deixa 
sempre pronunciar per un Altre, pel Pare, en el buf de l’Esperit Sant. 

Escoltar vol dir també invocar, cridar: «...si crides la intel·ligència i la invites a venir, si la 
busques com si fos plata i et deleixes per ella com pels tresors amagats...» (Pr 2,3-4). La 
nostra resposta a la paraula de Déu és una petició, responem demanant, invocant. És 
aquesta l’escolta activa, lliure, responsable que Déu vol: demanar sempre la paraula del 
Pare, això és, demanar el do del Fill a l’Esperit Sant. 
 
També el salm 1 ens ensenya a alimentar-nos i a desassedegar-nos en la Llei del Senyor, 
evitant la xerrameca amb els malvats, els arrogants, els qui es creuen ser ells mateixos la 
font de la veritat, de la saviesa, sense arrelar-se en l’escolta de Déu que ens parla 
contínuament, com un riu que s’escola. L’arrogància és la paraula que no escolta, que no 
brolla de l’escolta humil i amorosa de Déu. 
Sant Pau ens recorda però que aquesta escolta no es demana únicament a l’abat, al qui 
presideix la comunitat eclesial: «Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en 
tota la seva riquesa» (Col 3,16). L’Esperit, certament, parla sempre a l’Església, a una 
assemblea de germans i germanes convocada pel Verb fet carn per continuar la seva 
encarnació en la història del món. El Verb té sempre necessitat de l’escolta de Maria, 
figura i model de l’Església, per deixar-se engendrar pel Pare en el temps, en tot temps, 
en el nostre temps, això és, per fer-nos néixer a la vida nova de membres del seu Cos. 
L’abat és cridat a afavorir aquesta escolta de la Paraula per tal que s’encarni en la vida de 
comunió de la seva comunitat. Per això sant Benet li demana en primer lloc que s’esmerci 
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en l’escolta i l’evangelització de la seva comunitat. Costa molt avui convèncer-ne els 
superiors i les superiores, ja que creuen sovint que han de privilegiar un paper de govern, 
d’administració (de vegades limitada als afers econòmics), o com a molt de servei caritatiu 
a la comunitat. No s’adonen que la primera caritat que tot pastor està cridat a oferir al seu 
ramat és l’Evangeli, la Paraula de Déu que il·lumina el camí, que conforta, que encoratja, 
que corregeix en profunditat els cors, i no tan sols la superfície dels comportaments i de 

les formes externes. Quina 
pena fan les comunitats que 
no han estat educades a 
escoltar la bellesa lluminosa 
de l’Evangeli, això és, de 
Crist mateix, present enmig 
nostre per parlar-nos! 
 
La paraula de l’abat, per sant 
Benet, ha d’educar doncs 
l’escolta dels seus germans, 
l’escolta de la comunitat. El 
beat Guerric d’Igny defineix 
el monestir com a 

«auditorium Spiritus Sancti– auditori de l’Esperit Sant» (Sermó per a l’Advent 5,2; Sermó 
per a Nadal 5,2; Sermó per a Epifania 3,6), un lloc consagrat a l’escolta de l’Esperit, on 
ens reunim per escoltar Déu. Lloc, doncs, de silenci, de comunió en el silenci. No un 
silenci buit, ans un silenci dins el qual l’orella està prompta a escoltar l’única Paraula que 
val la pena escoltar, el Verb de Déu, fins i tot quan se senten totes les altres paraules. 
Una Paraula que no és només teòrica, que no és només un concepte, sinó una bellesa i 
una bondat que la comunitat està cridada a fer ressonar en l’harmonia de l’art. La paraula 
de Déu fecunda la capacitat humana d’expressió i genera la bellesa, genera l’art: l’art del 
cant, de la música, de la dansa, de la icona, de l’ensenyament fascinant que abrusa els 
cors com als deixebles d’Emmaús... L’art, al capdavall, de la litúrgia. Tot just ens ho 
suggeria sant Pau: «Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva 
riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts 
a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit» (Col 3,16a). 
 
Hi ha però una bellesa de la paraula de Déu que és la més gran de totes: la caritat. La 
caritat no és una alternativa a la paraula, a la saviesa, a la veritat. La caritat és l’origen i la 
finalitat, el significat més profund i sublim de la paraula de Déu. Perquè el Logos és 
Àgape. El Verb es va fer carn per expressar fins al fons que Déu és amor. 
 
Per això Jesús insereix el rentament dels peus en la litúrgia del sopar pasqual. Ho fa com 
a Mestre i Senyor, és a dir, per expressar i revelar la profunditat del seu ensenyament i de 
la seva autoritat divina. 
 
Trobant-se la comunitat dels apòstols reunida en la comunió de la pregària, de l’escolta de 
la paraula de Déu, per celebrar l’Aliança, «cantant amb agraïment salms, himnes i càntics 
de l’Esperit» (cf. Col 3,16), Jesús s’aixeca i es despulla com per revelar la bellesa 
essencial del seu Cos, que és la bellesa del servent de Déu, la veritat última de l’Evangeli 
i la màxima glòria del Senyor. I aquesta veritat i aquesta glòria es concentren en la 
misericòrdia de Déu que ve a rentar-nos els peus, a rentar el que tenim de més baix i més 
brut en el camí de la vida. Jesús s’aixeca per ajupir-se, per abaixar-se en la caritat 
misericordiosa que assumeix la cura de la nostra misèria. 
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Jesús invita els apòstols i a cadascun de nosaltres a transmetre als altres el que ell ens 
dóna, el que ell és per nosaltres. Ens demana de fer això en memòria seva, com 
l’Eucaristia. Ens demana de ser misericordiosos tal com ell és misericordiós, per ser, a 
través d’ell, misericordiosos com el Pare. Misericordiosos com el Pare, misericordiosos 
com el Fill, misericordiosos com Déu. Això és la caritat. 
 
L’abat, com Pere, ha de permetre que Crist tingui cura de la seva misèria. Ai dels 
superiors que es creuen obligats a ser perfectes! Pere és cridat a estimar Jesús més que 
els altres (cf. Jo 21,15), no perquè en sigui capaç o digne, sinó perquè Crist li ha perdonat 
molt més que a tots els altres, perquè Crist ha rentat els seus peus bruts del fang de la 
presumpció i de l’orgull molt més que els de tots els altres. A qui molt se li ha perdonat se 
li demana d’estimar més (cf. Lc 7,47). 

Quan un superior vol obtenir una gràcia per a la seva comunitat, el mètode més segur és 
recordar-se d’oferir al Senyor la seva pròpia misèria. Els millors administradors del tresor 
de Déu són els captaires. 
 
Sant Benet, en el fons, no voldria sinó això de les seves comunitats. Al capítol 53 de la 
Regla, que tracta de l’acolliment dels hostes, i, per tant, del que el monestir està cridat a 
ser per al món, sant Benet prescriu que l’abat i tota la comunitat, després d’haver 
expressat a l’hoste tots els signes de l’acolliment espiritual i material necessaris, renovin 
en ell el rentament dels peus transmès per Jesús. I després d’aquest gest, sant Benet vol 
que tota la comunitat canti un verset del salm 47: «Suscepimus, Deus, misericordiam 
tuam, in medio templi tui – Hem rebut, oh Déu, la vostra misericòrdia enmig del vostre 
temple» (Sl 47,10; RB 53,13-14). 
 
M’he adonat, fa poques setmanes, parlant de la misericòrdia en la Regla als nostres 
germans i germanes del Vietnam, que per sant Benet el monestir és el temple de la 
misericòrdia de Déu. La comunitat esdevé temple de la misericòrdia quan s’abaixa a 
rentar els peus de la misèria dels propis germans i germanes i de tots. És així que un 
monestir acull la misericòrdia de Déu per a tot el món. El monestir per sant Benet no és, 
com diu en el Pròleg de la Regla, «escola del servei diví» (Pròl. 45) només en el sentit que 
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hi aprenem a servir Déu, sinó també, i segurament sobretot, com a lloc en el qual 
aprenem a servir l’home com Déu el serveix, com Crist el serveix, fent memòria de Jesús 
mort i ressuscitat per nosaltres, del Fill misericordiós com el Pare, que l’abat té la vocació, 
la missió i la gràcia de fer present, de representar constantment davant els seus germans. 
 

RITU DE LA BENEDICCIÓ DE L’ABAT 
 

PETICIÓ DE LA BENEDICCIÓ 
Un dels monjos assistents es dirigeix a l’abat general amb aquestes paraules: 
Reverendíssim Pare: El nostre monestir de Santa Maria de Poblet, de l’Orde Cistercenc i 
de l’Arxidiòcesi de Tarragona, ha escollit en reunió capitular aquest monjo, fra Octavi Vilà, 
que ara us presentem, perquè sigui abat d’aquesta comunitat. Per això, us preguem 
humilment que vulgueu beneir-lo com a abat d’aquest monestir. 
 
L’abat general li diu: 
Testimoni com sóc d’aquesta elecció, perquè la vaig presidir, demano al Senyor que 
beneeixi aquesta comunitat i aquell que s’ha escollit com a abat. Donem-ne gràcies a 
Déu. 
 
HOMILIA 
L’elegit i els seus assistents seuen als seus llocs, i l’abat general pronuncia l’homilia. 
 
EXAMEN I COMPROMÍS 
Després de l’homilia, l’abat general interroga l’elegit, que està dret davant d’ell: 
L’antic mestratge dels pares ens ensenya i ordena que un elegit per regir les ànimes en 
representació de Crist ha de ser interrogat i examinat de les condicions i qualitats 
convenients i necessaries per a aquest ofici. D’acord amb aquesta norma et demanem, 
germà estimat: 
 
¿Vols ser fidel a la teva professió i a l’observança de la Regla de sant 
Benet, i vols instruir els teus germans, perquè facin el mateix i 
avancin en l’amor a Déu, en la vida evangèlica i en l’amor fratern? 
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L’elegit respon: 
Sí, ho vull. 
 
Abat general: 
¿Vols guiar i ensenyar els teus germans amb la doctrina i l’exemple, 
amb els fets més que amb les paraules? 
Elegit: 
Sí, ho vull. 
 
Abat general: 
¿Vols portar cap a Déu els teus germans, sense menysvalorar mai el 
bé de les ànimes que et són confiades? 
Elegit: 
Sí, ho vull. 
Abat general: 
¿Vols conservar fidelment els béns del monestir que se’t confia i ad- 
ministrar-los amb prudència per al servei dels germans, dels po- 
bres i dels forasters? 
Elegit: 
Sí, ho vull. 
 
Abat general: 
¿Vols guardar sempre, perfectament i en totes les coses, fidelitat, obe- 
diència i respecte a la santa Església, al Papa i als seus successors? 
Elegit: 
Sí, ho vull. 
 
Abat general: 
¿Vols guardar fidelitat i obediència segons les Constitucions a l’Or- 
de Cistercenc, al seu Capítol General i a la Congregació Cister- 
cenca de la Corona d’Aragó? 
Elegit: 
Sí, ho vull. 
 
Abat general: 
Que el Senyor t’ho concedeixi, et doni tota mena de béns i et guardi 
sempre i en tot lloc. 
Tothom respon: 
Amén. 
 
ORACIÓ DE BENEDICCIÓ 
Déu, Pare totpoderós, 
que heu enviat al món el vostre Fill únic 
perquè fos servidor dels homes 
i, com a bon pastor, donés la vida per les seves ovelles, 
us preguem que us digneu a beneir i a confortar 
el vostre servent Octavi, 
elegit abat d’aquest monestir. 
Concediu-li que amb una vida santa 
sigui digne del nom que li donen, 
perquè la seva doctrina 
difongui en els cors dels deixebles 
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el llevat de la justícia divina. 
Que sàpiga, Senyor, quina cosa tan difícil 
i tan àrdua no accepta, de governar ànimes 
i acomodar-se a moltes maneres de ser; 
que comprengui que més li pertoca servir que manar. 
Inspireu-li una sol·licitud extrema 
per a vetllar amb tot l’enginy i amb tota la traça 
a fi de no perdre cap de les ovelles que té encomanades, 
sinó que ho disposi i ho temperi tot 
de tal manera que la comunitat, 
vivint constantment en l’amor de Crist i dels germans, 
corri amb el cor eixamplat pels camins dels manaments. 
Digneu-vos, Senyor, a omplir-lo 
dels dons de l’Esperit 
perquè treballi per la vostra glòria 
i el servei de l’Església, 
i encoratgi sempre els seus germans. 
Que no anteposi res a Crist; 
que ensenyi que res no se li ha d’anteposar, 
perquè el gran dia que Ell retornarà, 
pugui rebre amb tots els seus germans 
el premi del Regne. 
Per Crist Senyor nostre. 
R. Amén. 

LLIURAMENT DEL LLIBRE DE LA REGLA 
Acabada l’oració de benedicció, l’abat general s’asseu i li donen la mitra. L’abat 
que acaba de ser beneït, se li acosta i rep la Regla de mans del prelat, que li diu: 
Rep aquesta Regla 
que ve de la tradició dels sants pares 
per regir i guardar els germans 
que et són encomanats, 
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amb les forces que Déu et doni 
i tenint en compte la fragilitat humana. 
 
LLIURAMENT DE L’ANELL 
L’abat general posa l’anell al dit anular de la mà dreta del nou abat, tot dient: 
Rep aquest anell, 
signe de fidelitat, 
per tal que amb fortalesa i amor fratern 
guardis la comunitat que Déu t’encomana. 
 
IMPOSICIÓ DE LA MITRA 
Tot seguit l’abat general li imposa la mitra, sense dir res. 
 
LLIURAMENT DEL BÀCUL 
Finalment li lliura el bàcul pastoral, tot dient: 
Rep el bàcul que significa l’ofici pastoral 
i vetlla pels germans que et són confiats 
i dels quals hauràs de donar compte. 
 

 
 

L’ abat ha de tenir una sol·licitud 
extrema i ha de vetllar amb tot 
l’enginy i amb tota la traça per no 
perdre cap de les ovelles que té encomanades. 
Sàpiga que ha acceptat la cura d’ànimes 
malaltisses, no pas una tirania sobre ànimes 
sanes; i temi el retret del profeta, pel qual diu 
Déu: El que vèieu gras ho preníeu, i el que era 
flac ho rebutjàveu. Que imiti també l’exemple 
de tendresa del bon pastor, el qual, deixant les 
noranta-nou ovelles a la muntanya, se n’anà a 
cercar-ne una de sola que s’havia esgarriat; i es 
compadí tant de la seva feblesa, que es dignà a 
posar-se-la damunt les seves espatlles sagrades 
i així retornar-la al ramat. 
 
Sant Benet 
Regla per als monjos 27,5-9 
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AL·LOCUCIÓ FINAL DEL P. ABAT OCTAVI 

 
Grazie, Padre Abate Generale, per la sua presenza e la sua vicinanza a questa comunità. 
 
Gràcies estimat senyor Arquebisbe, pastor de la nostra Església de Tarragona i successor 
de Fructuós, gràcies senyor Cardenal, arquebisbes i bisbes, pare abat de la comunitat 
germana de Montserrat, mares abadesses, monjos, monges, preveres i diaques. 
 
Gracias a las abadesas y abades que nos acompañan como signo de comunión de 
nuestra Orden y de la familia cisterciense y benedictina, discípulos todos de san Benito, 
bajo cuya Regla militamos. 
 
Merci pères Abbés et mères abbesses pour votre présence et votre amitié. 
 
Molt agraïts a l'Honorable senyor Vicepresident del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Honorable senyor Conseller d'Interior i altres representants del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, President de la Diputació de Tarragona, alcaldes de Vimbodí i 
Poblet, l’Espluga i Montblanc, moltes gràcies senyor Alcalde de Tarragona per la seva 
presència en representació de la meva estimada ciutat, gràcies a totes les autoritats, 
familiars i amics del monestir que ens acompanyeu. 
 
L’eix del paper de l’abat, com el primer dels monjos en el deure, és el servei i la caritat, 
servei fet amb amor i caritat mostrada en el servei. Per assolir això l’abat ha de nodrir-se 
de les fonts de la vida del monjo que són la pregària, el treball, la Paraula i l’Eucaristia; 
sols així pot esdevenir comprensiu, lleial, realista, dialogant i coherent, com li cal ser. En 
la línia de sant Agustí podria dir: Soc abat per a vosaltres, soc cristià amb vosaltres. La 
condició d’abat comporta un deure, la de cristià un do; la primera comporta un perill, la 
segona la salvació. Per això cal que l’abat no anteposi res a Crist i que ensenyi que res no 
se li ha d’anteposar, perquè el monjo és primer que tot un cercador de Crist, del rei 
veritable. L’abat tot fent les vegades de Crist al monestir, ha d’ensenyar els preceptes més 
servint que manant, seguint les petjades del mestre, que com hem sentit en l’Evangeli, 
ens ha donat exemple perquè nosaltres fem als altres allò que Ell ens ha fet. El servei de 
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l’abat demana doncs una sol·licitud extrema, enginy i traça i tot això centrat en l’amor als 
germans, imatge de Crist, i al lloc que han de ser el guió i l’escenari de l’actuació de l’abat. 
Un servei que és fruit de l’amor. 
 
Servei i amor al país, ja que així com l’Església encarnada en aquest poble dóna fe de la 
realitat nacional de Catalunya, tal com ens diu el document dels bisbes catalans Arrels 
Cristianes de Catalunya, també aquest lloc, el nostre monestir, profundament arrelat al 

país, és una part fonamental del seu passat, 
alhora un protagonista del seu present i un 
referent pel seu futur. 
 
Però el centre de Poblet són les pedres 
vives que l’omplen de sentit. Aquí els monjos 
menen, per fer-ne casa de Déu i porta del 
cel, donant-li vida, una vida recuperada fa tot 
just setanta-cinc anys. Ben aviat, de la mà 
del meu pare vaig conèixer, és a dir vaig 

aprendre a estimar aquestes pedres. Algunes han estat per a mi pedres angulars; no puc 
recordar-les ara totes però juntament amb els meus pares dels qui vaig rebre la fe, vull fer 
esment de l’abat Maur Esteva, l’amistat i proximitat del qual m’han acompanyat la major 
part de la meva vida; i de l’abat Josep Alegre sota el mestratge del qual vaig iniciar el 
camí de la vida monàstica cistercenca, aquell camí que el Senyor, amb la seva bondat, 
ens va mostrant. Un camí que és servei i amor i que l’abat ha de fer cercant de ser més 
estimat que temut i tenint sempre present que ha de donar comptes a Déu dels qui li han 
estat confiats. 
 
L’eix de la vida de l’abat és el servei i la caritat, 
servei fet amb amor i caritat mostrada en el 
servei, no anteposant res a l’amor del Crist, ja 
que on hi ha el cor de l’home allí hi ha també el 
seu tresor. La comunitat monàstica està 
constituïda a imatge de les primeres 
comunitats cristianes, on l’abat fa les vegades 
de Crist i intenta mostrar el camí a cada monjo, 
després és cadascú qui ha de deixar que la 
pregària, la lectura i el treball ompli la seva 
vida ja que si l’abat ha d’ensenyar més amb 
l’exemple que amb la paraula, la comunitat ha 
d’escoltar i respondre més amb actes que amb 
mots. Els camins del Senyor són nombrosos i 
Ell en persona és el camí. No anteposant res 
absolutament al Crist la vida del monjo respon 
al compromís amb el Senyor, el qual ens ha de dur tots junts a la vida eterna. 
 
Vida de compromís amb Déu i amb els germans. Quan el monjo vesteix l’hàbit demana la 
misericòrdia de Déu i de l’Orde, és a dir l’amor de Déu i de la seva comunitat. L’abat ha de 
viure en l’amor a Déu i als germans, no deixant de ser monjo, és monjo per la professió, 
es deu a la seva vocació de cercador de Crist i és abat per necessitat, per servei. Cal 
doncs que la necessitat no perjudiqui la professió i que a l’abat el càrrec li completi, sense 
suplantar-la, la seva condició de monjo, com ens diu sant Bernat. Invoquem la saviesa i 
que el Senyor inclini el cor d’aquest pobre servent seu a la prudència, per poder córrer per 
la via dels manaments de Déu en la inefable dolcesa de l’amor. 
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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. 

 “Una relectura del 
Shalom: una proposta 
de persona i comunitat 

avui” a càrrec de   

Maria del Mar Albajar,  
benedictina, abadessa del Monestir de Sant Benet  de Montserrat 
M. del Mar Albajar, de 45 anys, és filla de Caldes de Montbui. Al moment de la seva elecció com 

abadessa, el juny de 2015, era mestra de novícies, responsable del cant en aquesta comunitat i mestra 

de Focusing. A més dels estudis musicals que va cursar des de petita, és diplomada en Ciències 
Empresarials i llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Albajar és també 

diplomada en Ciències Religioses a l’ISCREB i llicenciada en Teologia per la Jesuit School of Theology 
de la Universitat de Santa Clara a Berkeley, als Estats Units, i mestra del Focusing per l’Institut de 

Focusing de Nova York. 

 

Contingut 
 

Una relectura de Mc 1, 15 ens permetrà fer una relectura de la proposta de Jesús 
avui com a proposta de persona i comunitat humana amb tota la creació. 
 

1. Què entenem com a Regne de Déu. Shalom. 
2. Persona, ésser relacional 
3. Justícia, dinamisme del Shalom 
4. Temps: dinamisme del present. Procés.  

 

 

Data: 12 de març de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
MOLT IMPORTANT SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS: 
Pas 1 -  Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com     
                indicant el nom i cognom de la persona o persones inscrites així com la congregació 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”,  
               tot indicant el nom i el cognom de la persona o grup que s’hi inscriu 
               i al costat les lletres MA 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

 

La proposta de Jesús, una proposta de persona i comunitat avui 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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QUARESMA 2016 
Trobada – recés – convivència 

Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2013-2014 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

TEMA Les obres de misericòrdia 
 JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA 

Animen  Isabel Varela, Patricia Vázquez, Verónica Gutièrrez, Mª Dolors Mejía Pacheco i Félix 
Chirinos 

Data 5 de març de 2015, dissabte 

Hora De 11 del matí fins després de dinar 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 

Casal La Verna 

Noviciat, 1 

08780 Pallejà 
Tel. 936 630 407 

Transport Públic: Ferrocarrils de la Generalitat. Pallejà:      

Privat. 

Convocats Participants al Curs Sistemàtic de Formació Inicial i mestres de noviciat 

Horari 10:30 Pregària  

11:30 Reflexió-treball en grups sobre les obres de misericòrdia 

12:30 Descans 

13:00 Eucaristia 

14:00 dinar de germanor 

 

Dinar Cadascuna porta el dinar i el compateix 

 

 

 

CEVRE 

Recès de Quaresma sobre les obres de misericòrdia 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=S4
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=S8
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R5
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R50
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R6
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EE1 
 Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 
Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: 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 a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. 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 i la seva confirmació. 
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, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

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

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 
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 Jornada Presbiteral Interdiocesana 
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Vic - Sepulcre del bisbe Torres i Bages a la capella de Montserrat 
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Joan Josep Omella | CARTA DOMINICAL 
 
Tots som ben conscients que en les nostres converses, moltes vegades, 
introduïm qüestions que afecten altres persones: “Saps què li ha passat a 
en tal? Saps què m’han dit d’aquell altre?” I comencem a fer comentaris 

sense estar segurs del que diem i en absència de la persona afectada. Fem miques la 
fama d’aquesta persona i anem contra el vuitè manament, que ens diu: “No diràs falsos 
testimonis ni mentiràs”. 

Quant de bé ens faria a tots tenir més cura de la nostra llengua i no parlar més del 
compte! I seria molt bo, cosa no sempre fácil de fer, comentar més les coses bones dels 
altres i felicitar-los-hi.  

Mireu quin consell tan savi va donar, en el 
seu temps, el filòsof grec Sòcrates a un 
amic que el va abordar un dia dient-li: 
“Saps què he sentit sobre el teu amic? 
“Espera un moment –va replicar Sòcrates–, 
abans que em parlis sobre el meu amic, pot 
ser una bona idea filtrar tres vegades el 
que estàs a punt de dir-me. Per això 
l’anomeno l’examen del triple filtre”. 

“El primer filtre és la veritat: estàs 
absolutament segur que el que em diràs és 
cert? “No –va dir l’home–, en realitat vaig 
sentir parlar sobre això i...”. “Bé –va dir 
Sòcrates–, llavors no saps si és cert o no. 
Permet-me ara aplicar el segon filtre, la 
bondat: és alguna cosa bona el que em 
diràs del meu amic? “No –va dir l’home–, al 
contrari”. “Llavors –va replicar Sòcrates–, 
vols dir-me alguna cosa dolenta sobre ell, 
però no estàs segur que sigui cert. Però 
podria voler escoltar-ho... Ara bé, falta el 
tercer filtre, el filtre de la utilitat: em serveix 
d’alguna cosa saber el que em diràs del meu amic? “No –va dir l’home–, la veritat és que 
no”.  

“Bé –va concloure Sòcrates–, si el que desitges dir-me no saps si és cert, ni és una cosa 
bona d’ell i fins i tot no és útil per a mi, per què vull saber-ho?”. D’aquesta manera, 
Sòcrates va tallar el comentari que pretenien fer-li sobre el seu amic. Bella manera de 
tallar aquest corrent tan perniciós de comentaris, de xafarderies sobre els altres. Que bo 
que és saber vencer la morbositat sobre les coses dolentes dels altres! Que bo que és no 
escoltar aquests comentaris ni propagar-los! Si ho practiquéssim, segurament la 
convivència entre famílies i entre veïns seria molt més bella i harmoniosa. El papa 
Francesc ens recorda moltes vegades que hem d’evitar les crítiques i les murmuracions, 
ja que són un corc per a la convivència.  

Prenguem aquest compromís de no escoltar, de no propagar tot allò que no sabem si és 
cert, si no és una cosa bona ni és útil per a nosaltres. Recordem les paraules de Jesús: 
“No jutgeu i no sereu jutjats, no condemneu i no sereu condemnats”. 

 El triple filtre de Sòcrates 
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Vaig assistir a l’aula Pau VI a l’audiència que el papa Francesc va concedir amb motiu del 
Jubileu de la Vida Consagrada. A les dotze del migdia, les més de 5.000 persones, 
procedents de diferents punts de la geografia mundial, esperàvem el Papa. La gent 
s’amuntegava al passadís central per gaudir d’una vista privilegiada i aconseguir una foto 
de record. Emoció a l’arribada. Un cop ja al magnífic 
escenari de l’aula, va deixar els fulls del discurs preparat 
i va expressar el seu desig de parlar des del cor de 
manera improvisada. Sens dubte, la seva intervenció va 
guanyar en vivesa i en profunditat de comunicació. Va 
desenvolupar el seu discurs al voltant de tres paraules: 
profecia, proximitat i esperança, que va considerar com 
tres pilars de la vida consagrada. 

Quan va parlar de proximitat, va dir: «Una manera 
d’allunyar-se dels germans i de les germanes de la 
comunitat és el terrorisme de la murmuració. Escolteu bé: 
no a la murmuració, al terrorisme de les murmuracions, 
perquè qui parla malament dels altres és un terrorista. És 
un terrorista dins de la mateixa comunitat, perquè llança 
com una bomba la paraula contra aquest, contra aquell, i 
després continua com si res. Destrueix! Qui fa 
això destrueix com una bomba i ell se n’allunya.» No és la 
primera vegada que exposa aquesta idea, que aplica a 
diferents grups humans. La paraula com una bomba que 
destrueix. Més endavant, va insistir: «Si llances la bomba d’una murmuració a la teva 
comunitat, això no és proximitat: això és fer la guerra! Això és allunyar-te, això és provocar 
distàncies, provocar anarquisme en la comunitat.» 

El papa Francesc no fa cap joc de paraules. Anomena les coses pel seu nom. Hi ha 
un terrorisme que destrueix la vida física de les persones. Un altre terrorisme aniquil·la 
moralment l’honor i la fama dels altres. En destrueix la xarxa relacional i li impossibilita la 

defensa. Passa en les comunitats religioses, així com en qualsevol 
grup humà. Els mitjans de comunicació amplifiquen l’impacte de la 
bomba quan es produeix l’explosió en cercles mediàtics de gran 
potència. Existeix en l’àmbit social i polític. Hi ha diaris que han filtrat 
informes falsos sobre persones amb l’objectiu de destruir la 
confiança dels seus electors. En aquest cas, no es busca la 
veritat —que seria una feina encomiable—, sinó eliminar l’adversari, 
neutralitzar-lo... Sense escrúpols. Per afany de poder, de diners, de 
motivacions inconfessables. Heinrich Böll va publicar el 1974 la seva 
novel·la L’honor perdut de Katharina Blum. L’any següent, Volker 
Schlöndorff i Margarethe von Trotta la van portar a la pantalla. 
Diversos estaments, entre els quals el periodisme no era el menor, 
van esquarterar la protagonista de la història. Mitges veritats, 
històries no comprovades, ànsies d’audiència, finalitats tèrboles... 

són també expressions d’aquest terrorisme de la murmuració al nostre país. La veritat 
requereix un altre tractament. Les bombes cerquen el seu objectiu sense pensar en els 
danys col·laterals, que acostumen a ser molts i greus. Les institucions i les persones que en 
són seves víctimes ho saben. 
 
Lluís Serra i Llansana 

 L’altre terrorisme 
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       Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida 
Cloenda Any Vida Consagrada 6/2/2016 – Acadèmia 

Mariana 
 

Hem celebrat la 
cloenda  de l’Any de 
la Vida Consagrada 
i el nou Any de la 
Misericòrdia, presidits 
pel Bisbe Salvador. 

 

Ens ha dit el Bisbe: “El Papa, que encarna el missatge de l’evangeli amb una credibilitat 
impressionant, ha convocat un any de la misericòrdia, en el que vol treure l’Església al 
carrer i posar-la en estat de missió a través de la forma més didàctica i efectiva: l’amor al 
proïsme. Jesús està present allà on hi ha els pobres, ha dit en el seu viatge a Àfrica i a la 
Casa de Caritat a Nalukolongo (Uganda).” 

MISERICORDIOSOS  COM  EL  PARE  

 Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida: cloenda AVC 
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Algunes aportacions de les reunions dels grups: 

Aquest any dedicat a la Vida Consagrada ha estat un toc d'atenció per als qui hem fet 
aquesta opció. Ha estat un temps d'oportunitat per repassar la nostra persona amb el 
suport de les idees donades pel Papa. Tots hem  de sentir-nos implicats, tant 
comunitàriament com personalment.  Si enllacem  tot això amb l'any de la Misericòrdia, té 
un encaix que entra dins de la nostra vitalitat i felicitat, per a nosaltres i per als que tenim 
al nostre costat o en perifèries, buscant misericòrdia. 

Creiem que ha crescut la consciència de la Vida Consagrada, sobretot en els mateixos 
consagrats; però també amb persones de fora, encara que de vegades es fixen més en allò 
que fem, però no tant en per què o fem o com ho vivim. 

Com a religiosos/ses hauríem 
de ser més contemplatius, és a 
dir, veure més el que succeeix 
al nostre entorn, per tal que 
els nostres germans/es –tant 
consagrats, com no, i sobretot 
els necessitats– es sentin 
estimats en ser acollits i 
escoltats i, en notar que “com-
patim” amb ells/es les seves 
necessitats, els pugui arribar a 
través nostre la compassió i la 
misericòrdia de Déu, el nostre i el seu Pare. 

Vam cloure el dia amb una eucaristia als peus de la Verge 
Blanca, i un molt bon dinar, aplegats al voltant d’una 
taula molt gran. 
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 Estudi l'acció social de les entitats d'església. Fundació Pere Tarrés 
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(http://www.un.org/es/events/womensday/) El Dia Internacional de la Dona és un bon 
moment per reflexionar sobre els avanços assolits, demanar més canvis i celebrar la 
valentia i la determinació de dones del carrer que ha jugat un paper clau en la història dels 
seus països i comunitats. 
 
El tema de 2016 per al Dia Internacional de la Dona és «Per un Planeta 50-50 en 
2030: Fem el pas per a la igualtat de gènere».  
El 8 de març l'observança de les Nacions Unides reflexionarà sobre com accelerar 
l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible per impulsar l'aplicació efectiva dels 
nous Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així mateix, se centrarà en nous 
compromisos dels governs sota la iniciativa «Fem el pas» d'ONU Dones i altres 
compromisos existents en matèria d'igualtat de gènere, l’empoderament de les dones i els 
drets humans de les dones. 
 
Alguns dels objectius clau de l'Agenda 2030: 

 Per 2030, vetllar per que totes les nenes i tots els nens acabin els cicles de 
l'ensenyament primari i secundària, que ha de ser gratuïta, equitativa i de qualitat i 
produir resultats escolars pertinents i eficaços 

 Per 2030, vetllar per que totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis 
d'atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar 
de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l'ensenyament primari 

 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot 
el món 

 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els 
àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació 

 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la 
mutilació genital femenina. 

8 de març: Dia Internacional de la Dona 

http://www.un.org/es/events/womensday/
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HOMENATGE A  SOR GENOVEVA. SECRETARIAT DE MARGINACIÓ 

Testimoni entre els pobres,  
  
El dissabte dia 5 de marc, el secretariat de 
marginació de Barcelona, celebrarà la 
trobada “ testimoni entre els pobres”, 
enguany el record i reconeixement serà per 
Sor Genoveva Massip, morta el julio l de 
l’any passat. L’acte se celebrarà al Col·legi 
de les Teresianes del carrer Ganduxer  n 
85 de Barcelona. 

S’iniciarà a les 11 del matí, amb una 
conferència del bisbe Sebastià Taltavull, 
sobre la misericòrdia, taula rodona 
amb  persones que han conegut a Sor 
Genoveva, presentació del llibret, sobre Sor 
Genoveva, escrit per Victòria Molins.  

Hi ha la possibilitat de dinar al col·legi (preu 
10€  , cal avisar abans, a la Delegació de 
Pastoral social,Tel 933 17 63 97 de 10 a 13 
h), i per la tarda projecció i fòrum d’una 
pel·lícula. L’acte acabarà  a les 18 h  

El acte és obert a tothom. Convidem d’una 
forma especial a totes les persones que en 

un moment o altre va conèixer a Sor Genoveva, i a totes les persones que treballen en el 
camp de l’exclusió social. Sor Genoveva és un referent per a tots. 

 

SETMANA SANTA A LA COVA DE MANRESA 

Cova St. Ignasi – 08241 Manresa – 93 872 04 22  
info@covamanresa.cat – www.covamanresa.cat  
CINC DIES D’EXERCICIS  
div. 18 març (19h.) – dmc. sant 23 (17h.).-  
Llorenç Puig, sj. i equip (personalitzats, preferentment joves)  
 
dijous sant 24 març (18h.) – dium. pasqua 27 (10h.)  

A càrrec de Carles Marcet i David Guindulaín, jesuïtes de la Comunitat de la Cova  

Cada dia tindrà com a eix un aspecte de la Misericòrdia, tot celebrant-ne l’Any Sant.  

 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 
 

Recés de Quaresma 
Escolta Déu que et parla al cor 

amb Catalina Terrats, monja de la comunitat 
dissabte 5 de març 
de les 10 del matí a les 5 de la tarda 

Només s'ha d'inscriure qui es vulgui quedar a dinar. 

Cursos, actes, activitats i formació 
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Espai Contrapunt Musical 

Audició musical en directe 
diumenge 13 de març 
a les 6.45 de la tarda, abans de vespres 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

LLEIDA: COMISSIÓ DE VIDA CONSAGRADA 

EL TALLER DE RÀDIO DELS ALUMNES DE CINTRA 

Estem contents de compartir amb vosaltres 
la feina feta aquest trimestre amb els 
alumnes de 3r d'ESO, que han realitzat un 
taller de Ràdio amb la col·laboració de 
l'Associació TEB. Com a treball final  han 
preparat un programa especial en el que 
parlen de l'Escola, del barri, d'ells mateixos i, 
com a convidat especial d'en Santi Martinez, 
actual tutor de 4t 
 
El podreu escoltar entrant  
a http://www.escolacintra.com/tallers.html#R
àdio  i clicant sobre Escoltar aquí el Programa de Ràdio-3r ESO Cintra a Ravalnet 
 
No us el  perdeu! 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.escolacintra.com/tallers.html#R%C3%A0dio
http://www.escolacintra.com/tallers.html#R%C3%A0dio
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SETMANA DE LA DONA - 8 DE MARÇ 

 

 

El dia 8 de març- Dia Internacional de la Dona-  s’acosta, i 
el Casal Claret se suma a la important i reivindicativa data 
preparant diferents tallers que es duran a terme al llarg 
d’aquella setmana, unes activitats lúdiques i pensades per 
a compartir amb les dones que participen al Casal i obert a 
tothom 

Per el dimarts 8 de març s’ha establert l’Espai de cura i 
bellesa, aquest es desenvoluparà a l’espai Oikia 
(c/Ramada 14- Baixos). Un espai de trobada per a les 
dones. Durant l’activitat es faran diferents activitats de 
perruqueria, maquillatge, henna, auto-massatges, etc. 

El dimecres 9 de març, Espai de creativitat, per aquesta 
activitat es vol treballar específicament la creativitat i per 
això s'elaborarà una torratxa de ciment. Aquesta activitat 
es durà a terme al 1r pis del Casal Claret (C/Ramada 14). 

Per últim, el dijous 10 de març, es deixaran endur una 
mica per els ritmes musicals i a través de l’Espai de música i moviment, es ballarà 
a ritme de zumba, es farà ball àrab, i es realitzarà una sessió de txi kung, etc. 
Aquesta activitat es desenvoluparà al 1r pis del Casal Claret (C/Ramada 14). 

El Casal us hi espera! 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 

EXERCICIS ESPIRITUALS PER A RELIGIOSOS/ES 

DEL 14, VESPRE, AL 20 D’AGOST MATÍ 

DIRECTOR: P. JOSEP ARMENGOL TORRENT, CMF. 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESCOLANIA 

 
Montserrat, 26 de febrer de 2016. La Jornada de Portes Obertes a 
l’Escolania, prevista per al 27 de febrer, s’ajorna fins dissabte vinent, 
dia 5 de març, a causa de la previsió meteorològica, que indica pluja, 
vent i neu arreu de Catalunya durant tot el cap de setmana. Tenint en 

compte que moltes de les famílies que han de venir a visitar el centre provenen de 
diferents indrets del país, i que hauran de fer molts quilòmetres fins a Montserrat, des de 
l’Escolania s’ha considerat adient ajornar les Portes Obertes fins dissabte vinent. 
 
Cal recordar que aquesta diada festiva està pensada especialment per a nens que 
estiguin cursant actualment de 1er. a 3er. d’Educació Primària, i les seves famílies. Des 
de la direcció del centre es recomana, per això, que el primer contacte es produeixi abans 
del 3er. de Primària, ja que, com més aviat ho facin, se’ls pot oferir un seguiment i una 
orientació musical molt més acurats, que en el futur poden ser positius per aconseguir uns 
resultats òptims a l’hora d’entrar a formar part de l’Escolania. 
 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=b2ce417893&e=8d81ec1b2d
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La 12a. edició de la Jornada de Portes Obertes a l’Escolania començarà el dissabte 5 
de març, a les 10h, amb una xocolatada al polisportiu del centre. A continuació, els propis 

escolans són els 
encarregats d’oferir una 
visita guiada per les 
dependències de l’edifici a 
cadascuna de les famílies 
interessades. Durant el matí 
també es farà una reunió 
informativa als pares, i 
paral·lelament una activitat 
musical per als més petits, 
amb la presència del 
gegantó Nicolau, que han 
construït els pares dels 
escolans. Per acabar, 
l’Escolania cantarà un 
motet polifònic, la Salve 
Regina i el Virolai a la 

Basílica de Santa Maria. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens de 6 a 
8 anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web www.escolania.cat o 
trucant al telèfon 93 877 77 67. 
 
Des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l’Escolania entren a 4rt de Primària –i algun 
a 5è-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical. L’estada 
a la residència, de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels 
propis nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a 
casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans prenen part a la Missa 
Conventual del Monestir, i a la tarda participen a l’ofici de Vespres amb la comunitat 
benedictina. Fora d’aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus 
pares i germans. 
 
Al maig, gira per Hongria; i a la primavera, nou disc amb obres del P. Ireneu Segarra 
 
A banda dels concerts per Catalunya que fa durant el curs, l’Escolania va realitzar el 
passat mes de novembre una gira per Alemanya, on va oferir dos concerts: a l’Abadia 
benedictina de Maria Laach i a la Catedral de Colònia. El proper mes de maig viatjarà a 
Hongria, on ha estat convidada a participar en un festival internacional, que la portarà a 
cantar a les ciutats de Nyiregyháza (11 de maig), Szseged (12 de maig) i Pécs (13 de 
maig). I a la primavera té previst d’enregistrar un nou disc, amb obres del P. Ireneu 
Segarra, de qui el 2017 es compliran 100 anys del seu naixement. 
 

IDENTIDADES: http://entreparentesis.org/identidades/ 
 
Como denunciaba el Papa en su viaje reciente a la frontera mejicana:  ” Un paso, un 
camino cargado de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, 
muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tránsito humano, de la trata de 
personas”.  
Son Personas violadas y troceadas, falseadas , trampeadas,  autovendidas por un papel o 
revendidas para un trabajo esclavo ¿Son Alguien? ¿Son Nadie? 

Jose Luis Pinilla Martin S.J. Director | migraciones@conferenciaepiscopal.es 

http://www.escolania.cat/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-en-la-frontera-clama-no-mas-muerte-ni-explotacion/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-en-la-frontera-clama-no-mas-muerte-ni-explotacion/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-en-la-frontera-clama-no-mas-muerte-ni-explotacion/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-en-la-frontera-clama-no-mas-muerte-ni-explotacion/
mailto:migraciones@conferenciaepiscopal.es
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EVANGELI FILM 
 

4a Setmana 6 de març Lc 15,1-3; 11-32 

Temps de consol 
 

Aquest germà teu, que donàvem per mort, ha tornat viu. 
 

1 Els publicans i els altres pecadors s'acostaven tots a Jesús per 

escoltar-lo. 2 Els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven i deien: 

--Aquest home acull els pecadors i menja amb ells. 

Paràbola de l'ovella perduda 

3 Jesús els va proposar aquesta paràbola: 

 

Paràbola del fill pròdig 

11 I digué encara: 

--Un home tenia dos fills. 12 Un dia, el més jove digué al pare: 

»--Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. 

»Ell els va repartir els béns. 13 Al cap d'uns quants dies, el més jove 

va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país 

llunyà. 

»Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. 

14 Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell 

país i començà a passar necessitat. 15 Llavors es va llogar a un 

propietari d'aquell país, que l'envià als seus camps a pasturar porcs. 

16 Tenia ganes d'atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, 

però ningú no li'n donava. 17 Llavors reflexionà i es digué: "Quants 

jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí m'estic morint de 

fam! 18 Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el 

cel i contra tu. 19 Ja no mereixo que em diguin fill teu; tracta'm com 

un dels teus jornalers." 20 I se n'anà a trobar el seu pare. 

»Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a 

tirar-se-li al coll i el besà. 21 El fill li digué: 

»--Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em 

diguin fill teu. 

22 »Però el pare digué als seus criats: 

»--De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li també 

l'anell i les sandàlies, 23 porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i 

celebrem-ho, 24 perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, 

estava perdut i l'hem retrobat. 

»I es posaren a celebrar-ho. 

25 »Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, 

s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls 26 i cridà un dels 

criats per preguntar-li què era allò. 27 Ell li digué: 

»--El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha 

fet matar el vedell gras. 

28 »El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va 

sortir i el pregava. 29 Però ell li respongué: 

»--Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels 

teus manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa 

amb els meus amics. 30 En canvi, quan ha tornat aquest fill teu 

després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el 

vedell gras. 

31 »El pare li contestà: 

»--Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. 32 Però 

calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha 

tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat. 

 

Las manos 
 
(per Alejandro Doria. 
Argentina 2006) El 
sacerdot argentí Mario 
Pantaleo, amb un cert 
poder diagnosticar i 

guarir la malaltia amb 
la imposició de mans, 
recorre al sagrament 
de la reconciliació per 
curar i ser curat. 
 

 

Jubileu de la Misericòrdia 



  
 

    31 | 34 

 

L’Olivera, cooperativa de treball associat i d’iniciativa 
social, sense ànim de lucre amb 75 membres fundada 
l’any 1974 a Vallbona de les Monges. Alguns dels socis i 
treballadors de la Cooperativa són persones amb 
dificultats (amb alguna discapacitat psíquica i/o mental) i 
poden trobar d’aquesta manera una feina i una forma de 
vida.  

Treballem la terra seguint els criteris de l’agricultura 
ecològica i elaborem els seus productes: vins i olis.  

Des de l'any 2010 també estem al parc de Collserola a la masia de Can Calopa de Dalt al 
terme municipal de Barcelona, gestionem un CET (Centre Especial de Treball) i un Servei 
d'Acolliment Residencial per a 12 persones amb discapacitat psíquica i intel·lectual. 

El projecte Can Calopa respon a les necessitats laborals, a les dificultats d'inserció social i 
a les necessitat d’habitatge del col·lectiu de joves amb discapacitat psíquica. Proposem  
una alternativa de treball a través del model que planteja l'anomenada Agricultura Social. 

Actualment algunes de les persones de la Llar-Residència estan preparades per escollir el 
seu propi itinerari vital, disposen dels aprenentatges suficients per iniciar una vida 
autònoma contant amb el suport de l’Olivera.  Es important remarcar, aquests joves no 
tenen recursos propis, ni xarxa familiar que els pugui donar suport econòmic de cap tipus.  

Per aquest motiu necessiten un habitatge fora de la Llar-residència que els permeti viure 
de forma independent i alhora poder  continuar treballant a Can Calopa. 

Ell nostre repte és poder acompanyar-los en aquesta nova etapa, dóna’ls-hi continuïtat en 
l’aspecte laboral i facilitar l’accés a un habitatge assumible econòmicament. 

El context socioeconòmic actual, respecte a l’habitatge, és precari (manca d’habitatges 
protegits i d’iniciatives i lloguers  socials) això i les seves pròpies dificultats agreugen 
encara mes l’accés a l’habitatge. Estem cercant iniciatives socials, com la vostre, que 
puguin donar resposta a aquesta necessitat. 
 
Per les característiques personals dels usuaris i atès que han de poder  desplaçar-se fins 
al lloc de treball ( Carretera BV1468 de Molins de Rei a Vallvidrera, km.4,8 ), els 
habitatges haurien de comptar amb certes característiques: 
 

 Localització: Preferentment situat al Baix Llobregat (Molins de Rei com a localitat 
idònia per proximitat al CET). Encara que també seria possible algun barri de 
Barcelona amb fàcil accés a Molins de Rei. 

 Ubicació: propera a alguna estació de Renfe o FGC 
 Preu: Lloguer màxim de 300€   
 Bona accessibilitat (planta baixa o ascensor) 
 Mínim de 2 habitacions 

 
Contacteu amb: M.Dolors Llonch. L'OLIVERA COOPERATIVA 
Masia Can Calopa de Dalt. Tel.: 646 619 188 Mòb.: 656 808 903 
E-mail: mdolors@olivera.org www.olivera.org 

Necessitats d’habitatge del col·lectiu jove de Can Calopa 

mailto:mdolors@olivera.org
http://www.olivera.org/
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De nou, un debat excepcionalment inquietant  
Des de diferents ajuntaments s’està efectuant una campanya en què, fins i tot de manera 
explícita, s’arriba a demanar el tancament d’unitats dels nostres centres. Aquestes 
actuacions certament excepcionals, a banda de no respectar l’ordenament jurídic vigent, 
són profundament injustes.  
Ho són perquè en tot moment obliden que l’escola concertada forma part del Servei 
d’Educació de Catalunya, que és, tal com recull la nostre Llei d’Educació, un servei 
“constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i de titularitat 
privada i és el resultat de la tradició educativa i social del país”.  
Ho són perquè, amb aquesta manifestacions, s’obvia que els pares i les mares tenen tant 
dret a triar una escola pública com una de privada concertada o, si fos el cas, una que no 
rebi cap tipus de finançament públic. No podem oblidar que al nostre país existeix el dret a 
la creació de centres docents i el dret de pares i mares que els seus fills rebin l’educació 
religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions.  
Ho són perquè no es té en cap consideració el bon servei que les institucions d’iniciativa 
social han prestat a tantes generacions. Escoles arrelades al país, a la seva cultura i que 
col·laboren activament amb la realitat dels municipis on s’ubiquen.  
Aquest procés de preinscripció no serà fàcil, no en falten exemples. La davallada de la 
natalitat, amb perspectives molt negatives, s’accentua en determinades poblacions i ha fet 
revifar el debat pública/concertada que en ocasions, com les esmentades, esdevé 
punyent i feridor.  
Sense perjudici de les reaccions concretes davant aquestes situacions, la nostra resposta 
ha de continuar sent la que ens defineix i configura com a sector. El servei que oferim a la 
societat és contrastat i desitjat per moltes persones que veuen en les nostres escoles un 
espai educatiu que satisfà les seves pretensions i els inspira seriositat, fiabilitat i 
confiança. Aquesta és la nostra potència, i així ho hem de continuar demostrant. Fem que 
aquest pòsit continuï penetrant en la societat i que la confiança i bon fer de les famílies 
sigui la que finalment acabi decidint l’opció d’escola, tal com ha estat al llarg de tants anys 
de presència i servei de l’escola 
cristiana.  
 
Estem en campanya  
Una escola que formi en valors  
Apuntem un extracte de 
l’entrevista amb el filòsof i 
escriptor Francesc Torralba sobre 
la importància de considerar els 
valors en el procés educatiu. 
També us fem a mans les 
reflexions recollides pel nostre 
col·laborador, Juanjo Fernández, 
sobre el tema. Per a més 
informació, podreu accedir a 
l’entrevista completa a la web 
Tria escola Cristiana.  
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Gairebé tots els pares i mares consideren clau el procés d’elecció d’escola dels 
seus fills. Però per què és tan important?  
D’entrada, perquè l’escola és l’indret on els nostres fills i filles s’hi estaran fins als 16 anys, 
de nou a cinc, cada dia de setembre a juny. Per tant, aquest sol fet justifica que l’elecció 
sigui clau. I l’altre factor és, naturalment, els coneixements i valors que hi rebran.  
 
Cal tenir molt present, doncs, el projecte educatiu?  
Per descomptat. L’escola és –o hauria de ser- un reflex dels valors de la família; si no, es 
produeixen contradiccions entre allò que els nens senten a casa i el que senten a l’escola. 
  
Quins són, al seu parer, els trets més característics de l’Escola Cristiana?  
En primer lloc, cal dir que l’escola cristiana és molt plural. És un mosaic amb diverses 
singularitats. Ara bé, totes tenen en comú l’humanisme cristià. És a dir, hi ha un referent, 
un focus d’inspiració que nodreix tota aquesta diversitat de centres malgrat que tinguin 
accents i estils distints. Dit això, els trets més definitoris de l’escola cristiana són, des del 
meu punt de vista, l’educació integral, el desenvolupament de la dimensió corporal, 
psicològica, social i espiritual de la persona i l’atenció als més vulnerables. Aquest darrer 
punt és, de fet, un imperatiu que baixa directe de l’Evangeli.  
 
A un pares que s’estrenen en el procés de cerca d’escola, què els aconsellaria?  
Abans d’anar a conèixer una escola cristiana, els pares han de fer una operació molt 
important, que es trencar prejudicis. Hi ha pares que no tenen aquests prejudicis perquè ja 
van formar part d’una escola cristiana i en tenen una bona percepció, no cal persuadir-los. 
Però hi ha d’altres famílies que tenen una imatge molt clericalitzada de l’escola cristiana, 
cosa que es injusta perquè el percentatge de laics i laiques és elevadíssim. Un cop 
alliberats dels prejudicis, aleshores que s’interessin pel projecte educatiu, l’ideari. És a dir, 
què es proposen fer aquests professors durant 16 anys amb el meu fill o filla? 
 
 
 
 
Després de tres anys de 
reunions, esforços i 
reformes, les Llars del 
Seminari de Lleida ja són 
una realitat. És un 
projecte solidari del bisbat 
de Lleida impulsat per 
donar resposta al drama 
de les famílies 
desnonades. Una 
iniciativa que ha mobilitzat 
la societat lleidatana i 
també persones i 
empreses d’arreu de Catalunya. “Signes dels temps” visita les famílies que ja viuen en els 
pisos de les Llars del Seminari. 

 
Altres temes: 
- Trobada entre el papa Francesc i el patriarca rus Ciril. Entrevista a Sebastià Janeras, 
director del Seminari de l’Orient Cristià. 

Signes dels temps a TV3: “ Llars del Seminari ” 
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- La classe de religió. Conversa amb Maria Carme Pinilla i Pere Micaló, delegats del 
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya. 

 
Data: 6 de març de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,15 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 
 
 

La reunió del Grup Anawim s’ajorna a una data encara sense determinar.  
 
 
 

    MARÇ | 2016 

5 ds 
CONFER: jornada sobre el laïcat  
Formació inicial: Trobada – recés – convivència Quaresma 2016 a Pallejà 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors REUNIÓ AJORNADA | CEVRE: formació inicial 

12 ds 
URC: formació permanent amb M. del Mar Albajar, abadessa del Monestir Sant Benet de 
Montserrat 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 
 
 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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