
  
 

 

 

ISA SOLÀ, religiosa de Jesús-Maria 

Barcelona, 8 de setembre de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Estimar fins al final 
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Catalunya Cristianya dedica una atenció especial a Isa Solà en les seves pàgines del 
número d’aquest setmana. 
 

Isabel Solà, religiosa de Jesús-Maria, ha estat assassinada a Port-au-Prince (Haití). 
La notícia ha saltat als mitjans i l’ha tret, per un moment, de l’anonimat d’una vida 
apassionadament entregada en gestos propers i implicacions compassives envers 
els qui pateixen. Publiquem l’experiència que ella mateixa compartia l’any 2011, 
després del terratrèmol que va assolar Haití: 
 
Quan vaig volar cap a Haití fa tres 
anys, recordo l’esquinçament que 
vaig sentir per tot el que vaig deixar 
a l’Àfrica, el vertigen del salt que 
em tocava fer vers el desconegut i, 
alhora, recordo també la llibertat 
que em donava la decisió de 
deixar-ho tot una vegada més per 
ajudar a construir aquest Regne 
que sempre vaig creure que Déu 
tenia pensat per a nosaltres. El que 
no em podía imaginar quan volava 
cap a Haití era tot el que 
m’esperava en aquest petit i sofert 
país. I aquestes són les sorpresas i 
lliçons que Déu ens té preparades.  
Per començar, no em podia 
imaginar el que era realment la 
misèria de Portau-Prince, però 
tampoc la impotencia que sentiria 
enmig seu. De manera que, al final, 
per poder viure allí, vaig haver de 
comprendre i acceptar que no hi 
havia arribat per salvar ningú o per 
canviar res.  

I ni de bon tros no em podia 
imaginar que un terratrèmol em faria abaixar el cap literalment i espiritualment fins a fer-me 
comprendre profundament que l’únic que salva és Jesús. No em podia imaginar que em 
tocaria sobreviure a una de les catàstrofes més grans de la història i que això em canviaria 
radicalment la concepció de la vida, del sofriment, de la mort i de la fe. 

Després de viure una cosa així, he experimentat cada dia com un regal de Déu i que no 
mereixem res, tot és do, tant el que considerem bo com dolent: que el patiment no és una 
cosa dolenta que ens succeeix sinó una lliçó que no ens hem de saltar perquè ens fa més 
humans i menys ambiciosos.  

Després del terratrèmol, la temptació del desànim i de la queixa a Déu era enorme.  

Em sentia molt trista, desanimada, sacsejada i rebel. Em retreia a mi mateixa haver-ne 
sortit amb vida i, com molts, em preguntava per què Déu permetia una cosa així en un 
poble tan castigat al llarg de la història. Però el poble haitià mai no va tenir aquesta reacció: 
resar, acceptar, cantar i demanar fortalesa. Aquesta ha estat la seva reacció. En lloc de 

Isa Solà, algú que va viure per als altres 
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queixar-se i rebel·lar-se, han demanat coratge i força per suportar el patiment. Tant de 
patiment n’ha fet un poble tremendament humà, humil i valent. 

Entre les runes tornaven a plantar els para-sols per continuar venent i guanyar-se la vida. 
La vida continua i Déu és amb nosaltres. Aquesta era la seva única certesa. Mentre jo em 

lamentava, ells continuaven caminant. Els vaig sentir cantar amb llàgrimes «Gràcies, 
Senyor», i això va desmuntar tots els meus esquemes, encara sense acabar d’entendre-
ho. No sé per què, però encara que el cap no ho entén, el cor sí.  

La meva vida religiosa la sento, 
ara més que mai, com un regal 
que no mereixo, així com la 
vida que Déu m’ha volgut 
guardar, entenc que la meva 
missió en aquesta vida no és 
fer i fer, sinó ser i ser perquè 
per molts projectes, treballs, 
plans que estigui tirant 
endavant, al final el més 
important és el que som i no el 
que fem. No crec que Déu 
m’hagi mantingut amb vida 
només per fer alguna cosa, 
perquè jo no puc salvar res ni 
ningú, però puc ser una 
germana per als germans. I és 
l’única cosa que ara m’importa.  

Tinc la curiosa experiència que 
em falta tot i em sobra tot. Si ho 
enteneu, potser és perquè 
també, alguna vegada, us ha 
passat un terratrèmol pel 
damunt que us ha esclafat, us 
ha ensorrat, us ha fet miques, 
us ha ferit, us ha amputat, però 
no ha acabat amb el més 
important, que són les ganes 
de viure, de creure i potser de 
servir. No desitjo el patiment de 

ningú, per descomptat, però com que és inevitable, el que voldria és que aprenguéssim les 
lliçons que ens dóna d’humanitat, d’humilitat i de simplicitat, que és el que veritablement 
necessitem per ser feliços. 

Us preguntareu com puc continuar vivint a Haití, entre tanta pobresa i misèria, entre 
terratrèmols, huracans, inundacions i còlera... L’únic que puc dir és que Haití és ara l’únic 
lloc on puc estar i guarir el meu cor. Haití és casa meva, la meva família, la meva feina, el 
meu sofriment i la meva alegria, i el meu lloc d’encontre amb Déu.  

I, si no, veniu i ho veureu.  

Aprofito també per agrair de tot cor el que des d’Espanya heu fet i recollit per ajudar Haití, 
sóc testimoni de la vostra immensa solidaritat i suport en els moments més durs que hem 
viscut. De cor, i en nom de tots els haitians, gràcies. 
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Rosa Ros Castelló 
Religiosa de Jesús-Maria 
 
El dia 2 de setembre ens trucaven 
des d’Haití per comunicar-nos la 
mort de la nostra germana i amiga. 
Isa Solà, religiosa de Jesús-Maria, 
moria assassinada als 51 anys, al 
seu estimat Haití.  

Dona vital i alegre, va néixer a 
Barcelona fa 51 anys. Allí es va 
apassionar per Jesús i el seu 
Regne, i des de ben jove va deixar 
que Ell anés conduint la seva vida: 
catorze anys a Guinea Equatorial 
van consolidar la seva clara 
vocació envers els més 
necessitats i Haití va culminar la 
seva entrega. El terratrèmol del 
2010 va comprometre la seva vida 
per sempre. El febrer del mateix 
any, afectada per l’«immerescut» 
regal d’haver sortit amb vida, 
escrivia: «Sense saber-ho, ells 
m’han guarit més a mi que jo a ells. 
Això em dóna motius per continuar 
vivint per aquesta gent. (…) La 
meva vida està vinculada a Haití i, 
tot i que no tinc ni idea de com, 
continuaré vivint i treballant per 
aquest poble, amb aquest poble i 
com aquest poble. Aquí seguiré, 
mentre Déu ho vulgui.» 

I des d’aquest moment, la seva vida va quedar profundament entrellaçada amb la d’aquest 
petit país. Per ells, amb ells i com ells: donant i rebent, compartint la festa i el dolor, la taula 
i la casa, el plor i el cant, la bellesa d’aquesta terra i la injustícia que pateix. 

Infermera i mestra, va treballar incansablement per atendre els centenars d’amputats 
a conseqüència del terratrèmol; va recórrer els barris més devastats, va donar suport 
a l’educació de tants nens i nenes víctimes del desastre. Aquest estiu, tornava a Haití 
amb la il·lusió d’un nou projecte educatiu. El treball és important, però el més important és 
Ser des de l’Amor. Escrivia ella: «Pots perdre la casa, els amics, la feina [fins i tot la vida, 
podríem afegir avui], però el que no es destrueix és l’amor.» 

Des de la nostra fe en Jesús Ressuscitat, sabem que aquest amor continuarà donant fruits. 
«Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de 
fruit» (Jn 12,24).  

Isa, com ells vas voler viure i has mort com molts d’ells, víctima de la violència 
indiscriminada. Que la teva mort sigui llavor de pau i justícia per al «teu poble». Gràcies per 
tanta vida entregada i per tanta vida acollida. Tal com tu volies, seràs recordada com «algú 
que va viure per als altres».  
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Margarita Bofarull Buñuel rscj 

El primer que vull dir és «gràcies». Gràcies a Déu per crear persones com l’Isa, i gràcies a  
l’Isa per la seva vida, per la manera com l’ha viscut i compartit.  

La vida de l’Isa ha estat una benedicció constant, i estic segura que la seva mort, 
aparentment absurda, donarà molt de fruit. El seu testimoni ens ha colpit, ens ha fet dirigir 
la mirada cap als més desafavorits de la Terra, perquè van indestriablement units a la seva 
vida i a la seva vocació. 

L’amistat de l’Isa eixamplava el cor. El seu somriure era transparència d’un Déu Amor que 
estima entranyablement tot el que ha creat. Gaudia amb la Creació, la natura, la bellesa. 
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La seva gran sensibilitat ens feia el regal de fotografies precioses, de músiques que ella 
componia. L’Isa ens ha ajudat a pregar, a lloar Déu, a no conformar-nos amb la injustícia.  
Tenia molts dons que compartia amb senzillesa.  

Entre les moltes coses que m’han impressionat és el fet que la seva mort ha estat just 
trenta-tres anys després de la de Carmen Samaranch, religiosa de Jesús-Maria també 
assassinada, en aquest cas, a Guinea Equatorial, el mateix 2 de setembre, si no recordo 
malament. 

L’Isa es va oferir de seguida per anar a Guinea, on va passar-hi catorze anys. La seva 
passió per Jesucrist i el seu Regne la va portar sempre, amb valentia i generositat, a ser 
amb els més pobres i petits d’aquest món. 

Agraïda per la seva vocació religiosa, a la congregació de Jesús-Maria, no va dubtar mai 
que el més important era ser, ser germana, més que fer. La seva senzillesa la duia a viure 
amb naturalitat l’heroïcitat. Recordo que a vegades li deia «Isa, qué valiente» i em responia 
«No, para nada».  

Va voler sempre córrer la sort dels petits, no fer servir privilegis. Quan el terratrèmol de 
2010 la va deixar sense casa va viure tres setmanes al carrer, i va passar gana, però això 
ho va transformar, com solia fer, en una experiència sòlida i agraïda. El seu amor generós 
ha estat el motor de molts projectes i iniciatives en educació i salut.  

M’havia convidat a acompanyar-la a la clínica mòbil que va crear a Haití. Em deia que tenia 
metges voluntaris haitians de la parròquia del Sagrat Cor. 

Sabia fer equip, trobar col·laboradors d’arreu per al taller de pròtesi dels amputats pel 
terratrèmol, per a l’escola, per a la clínica... 

Era líder i mística. Plena d’esperança i caritat. Res no l’aturava per a fer el bé. 
Identificada amb el poble, i enamorada del seu Senyor, a qui cantava amb música 
pròpia «Preneu Senyor i rebeu...». Ha deixat un món millor allà per on ha passat, perquè 
ha passat fent el bé, estimant sense mesura.  
Acabo dirigint-me a ella: «Isa, amiga, entra al goig del teu Senyor, amb els més pobres i 
senzills a qui et vas entregar amb tot el cor. Al cel ens puguem trobar, en braços d’Aquell 
que eixugarà totes les llàgrimes.» 
 
 

El papa Francesc el dia de la canonització de Mare Teresa de Calcuta: 4 setembre 2016 
 

"Recemos de manera 
particular por la misionera 
española, Sor Isabel, 
que hace dos días fue 
asesinada en la capital 
de Haití, un País tan 
probado, y para el que 
deseo cesen tales actos 
de violencia y haya una 

mayor seguridad para todos. Recordemos también a las otras 
religiosas que recientemente han sufrido violencia en otros países".  
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    lunes 5.sep.2016    por Pueblo de Dios     

 

Isabel Solà, catalana, religiosa de la congregación de Jesús María, misionera en Haití 

desde 2008, fue asesinada el pasado viernes en Puerto Príncipe donde era conocida como 

“la monja de las prótesis”.  Isabel fue una superviviente del terremoto que asoló Haití el 12 

de enero de 2010 dejando un rastro de más de 300.000 muertos y otros tantos heridos y 

mutilados. Su casa se hundió con ella dentro y sin  recuperarse del susto fue a rescatar a 

los niños de una escuela próxima que se derrumbó con un centenar de niños dentro. Como 

era enfermera se ofreció  voluntaria para curar a los heridos en los hospitales en jornadas 

de 24 horas al día.   

En 2011, “Pueblo de Dios” la entrevistó, en Puerto Príncipe, cuando todavía estaba 

traumatizada por lo que había visto y vivido en esos días terribles que le dejaron tocadas 
el alma y la fe. En la entrevista nos decía: "¿cómo Dios puede haber permitido una  tragedia 

de tales dimensiones?  Fue muy duro y me costó mucho asimilarlo. Me sentía impotente y 

prometí que dedicaría toda mi vida a ayudar a este país que ha sufrido tanto y si llegara 

estaría dispuesta a  morir por esta pobre gente”. Y ha cumplido su promesa. Los tiros que 

acribillaron su corazón han matado también la esperanza de muchos pobres haitianos que 

han perdido a su mejor valedora.  

Para paliar los efectos del terremoto, Isabel creó un centro donde, con un equipo de 

profesionales, implantaba  prótesis de piernas y brazos a niños mutilados por el terremoto. 

Para que no costara nada a las familias reciclaba prótesis de segunda mano que le 

enviaban de España. Y por si esto era poco compró, con ayuda  de su congregación, una 

ambulancia. Los fines de semana, con algunos médicos haitianos voluntarios, se 

desplazaba a las zonas rurales más desasistidas para atender a los enfermos. Por segunda 

vez, en 2014, “Pueblo de Dios” viajó a Haití y dedicó un reportaje al centro de prótesis de 

la hermana Isabel. 

Isabel Sola ha sido víctima de la violencia que genera la pobreza extrema y Haití es uno 

de los países más pobres del mundo. La mataron para robarle el coche o para quitársela 

Isabel Solà, la esperanza asesinada 

http://www.rtve.es/noticias/20160903/asesinan-tiros-monja-espanola-haiti-para-robarle-bolso/1394820.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-dia-infierno/1120970/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-tragedia-olvidada/2646620/
http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01b8d21942fa970c-pi
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de en medio que nunca se sabe, como les ha sucedido a tantos misioneros y misioneras 

que han entregado su vida al servicio de los más pobres. Son los mártires del siglo XXI. 

Los equipos de “Pueblo de Dios” que, en dos ocasiones, estuvimos con  Isabel quedamos 

impresionados del testimonio de vida  (antes de Haití había estado 18 años de misionera 

en Guinea Ecuatorial), la  fortaleza de su fe, su generosidad y su compromiso con los 

pobres. Gracias a Dios, quedan muchas personas (misioneras y misioneros) como Isabel 

en Haití y en todo el mundo.   

Julián del Olmo  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-dia-infierno/1120970/ 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-tragedia-
olvidada/2646620/ 
 
 
 
 

 

Cuando 
todos los 
días paso 
por delante 
de estas 
casas, se me 
revuelven las 
tripas. En 
estas casas, 
y muchas 
otras como 
éstas, viven 

nuestros 
vecinos. No 
hay vez que 
pase por 

delante que no salgan los niños a saludar a voz en grito, “Nomoskar” si son hindúes o 
“Asalam aleikum” si son musulmanes. Con una inocencia ilimitada, con una sonrisa 
bellísima. A veces también los padres o abuelos salen y saludan; aunque sus sonrisas, 
igual de bellas, están marcadas por el peso de la vida que les ha tocado vivir. No hay vez 
que pase por delante que no le pida a Dios que no me “acostumbre” a ver esas casas 
indecentes e impropias de seres humanos; que no acabe por parecerme normal que ellos 
vivan así mientras yo, unos metros más allá, tengo una casa buena. Le pido a Dios también 
que no se apague el fuego que me trajo aquí y que la burocracia en la que consiste mi 
trabajo ahora no acabe por cegarme. Acabo de leer la noticia de que una religiosa, Isabel, 
ha sido asesinada en Haití. En el artículo, publicado por una ONG, se dice que se dedicaba 
a “labores humanitarias” y que llevaba a cabo varios “proyectos”. Qué manera de minimizar 
las cosas y reducirlas a un lenguaje políticamente correcto. No, los misioneros no hacemos 
labores humanitarias, trabajamos por devolver la dignidad a los que son tan hijos de Dios 
como nosotros. Y no, los misioneros no llevamos a cabo proyectos, horrorosa palabra que 
encubre a otra maravillosa: misión. 
 
Eugenio Sanz, germà marista a Bangladesh 

Que no me acostumbre 

http://www.rtve.es/television/pueblo-de-dios/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-dia-infierno/1120970/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-tragedia-olvidada/2646620/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-haiti-tragedia-olvidada/2646620/
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Querida familia y amigos: 

He recibido muchos mensajes de solidaridad, condolencias y ánimos, con ocasión del 
asesinato de Isa, que me ha tocado vivir muy de cerca.  Escribo estas líneas para 
agradecéroslos, porque en momentos así necesitamos sentir el cariño y el apoyo de los 
que nos quieren y valoran lo que hacemos. 

Lo ocurrido ya lo sabéis por la prensa. Sólo puedo añadir algunos detalles. Isa fue al banco 
acompañada por la directora del Taller de Prótesis, que vive con ella. Sacaron algo de 
dinero y subieron al carro. En ese momento aparecieron los dos bandidos. Con la pistola 
golpearon la puerta del carro, para que les abriese. Isa apretó el acelerador y partió. 
Inmediatamente dispararon tres balas, que le atravesaron el pecho. Una de ellas hirió en 
la pierna a su acompañante. El coche seguía avanzando. Se detuvo, no sabemos cómo, y 
los bandidos lo asaltaron y se llevaron la bolsa con el dinero. 

Isa vivía con varias personas en una gran casa alquilada. Casualmente las dos religiosas 
de Jesús María, Nazaret Ybarra y Rose, que trabajan en Jean Rabel (en el extremo 
noroeste de la isla), estaban en Port-au-Prince, hospedadas, como siempre, en casa de 
Isa.  Estaban cocinando la comida, cuando les llegó el aviso del asalto, sin decirle que Isa 
estaba muerta. Naza nos llamó, para avisarnos que estaban yendo al hospital. Pilar (la 
cooperante de Entreculturas que es mi brazo derecho) y yo nos pusimos en movimiento. 
Nos costó bastante reunirnos con Naza y Rose, porque en el hospital, donde sólo estaba 
la acompañante de Isa, se enteraron que Isa estaba muerta y que ya el cadáver estaba en 
un dependencia de la policía. Desde el carro pude llamar, con ayuda de mi hermana María, 
a la provincial de España, que ya había recibido la noticia, que le transmitió la embajada 
de España (mi amigo el cónsul, Sergio Cuesta). Nos pidieron que les encontrásemos un 
abogado, para guiarlas en los trámites de entrega del cadáver. Pudimos contactar al 
abogado de Justicia y Paz, Monsieur Apollon, al que Isa le tenía mucha confianza. Acudió 
enseguida y fue una buena ayuda. Nos dijeron que el cadáver estaba saliendo de la policía 
y que lo llevaban a una funeraria. Por fin en la funeraria pudimos reunirnos con Naza y 

El privilegi d’haver-la conegut  
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Rose. Esperamos un buen rato hasta que trajeron el cadáver. Hacía unas 4 horas que la 
habían asesinado. Naza, Rose y yo rezamos una oración y luego empezó a llegar gente: 
los que trabajaban con ellas, laicos y religiosas.  No os describo las emociones y los llantos, 
que podéis bien imaginar. 

Al día siguiente, ayer sábado, presidí una Eucaristía en la casa de Isa. Habían llegado ya 
las otras dos religiosas de Jesús María, que viven en Gros Morne. Había unas 40 personas. 
Dije que nos reuníamos, como los primeros cristianos, para celebrar el triunfo de Isa.  Quise 
que mi homilía tuviese el carácter de una contemplación para llenarse de esperanza, 
considerando la muerte como una suprema experiencia mística de unión con Dios.  
Agradecí el don de la fe en Jesucristo, que llena de esperanza nuestras vidas, aunque hoy, 
como en tiempos de San Pablo, sea un escándalo para los judíos y una necedad para los 
griegos (sabios). 

Están llegando tres personas de la familia de Isa, creo que son sus hermanos, la Madre 
General de Jesús María, la provincial de Estados Unidos, de la que depende Haití y la 
provincial de España con dos religiosas muy amigas de Isa. Se cumplirán los deseos de 
Isa, de ser incinerada y que sus cenizas se esparzan en el mar. 

Con Isa teníamos un proyecto que nos entusiasmaba. Ella quería crear una escuela. La 
Congregación de Jesús María, a raíz del terremoto, había comprado unos terrenos para 
realizar una obra social y educativa en una zona baldía, donde un proyecto del gobierno 
planeba trasladar miles de familias afectadas por el terremoto. Tuvieron mil problemas para 
legalizar la compra, pero, cuando ya se podía construir, Isa constató que la zona seguía 
baldía y desierta, porque el proyecto de viviendas nunca se realizó. No tenía sentido 
construir una escuela en el desierto. 

Me contaba estas cuitas, y le propuse que realizase su proyecto en un gran terreno que 
tiene Fe y Alegría en Onaville, donde se han instalado en condiciones muy precarias miles 
de familias damnificadas. Le ofrecí que construyese allí su escuela.  Ella conocía muy bien 
el barrio, porque cada semana iba varias veces a trabajar como enfermera con las 
religiosas de Corazón de María, en un dispensario móvil. Me vino a ver con estas religiosas 
y me propusieron que el proyecto, además de la escuela de Fe y Alegría, incluyese un 
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dispensario fijo y una vivienda para las religiosas. Pensaban que fuese una comunidad 
inter-congregacional de Jesús María y el Corazón de María. Isa se comprometía a buscar 
el financiamiento y a dirigir la escuela, que empezaría con el preescolar e iría creciendo 
año a año. El terreno es de 38.000 metros. Pensamos crear un complejo de Fe y Alegría: 
para el  proyecto de Isa destinaríamos ocho mil metros;  para un politécnico de Fe y Alegría, 
doce mil, y los 18 mil restantes a canchas deportivas (el proyecto que pienso presentar a 
la Fundación del Barça), que estarían al servicio de los niños y  jóvenes del barrio, pero 
también del politécnico y la escuela. Estábamos todos muy entusiasmados con el proyecto.  
Pasó su provincial (de USA) y me vino a ver con Isa. Le gustó el proyecto y me dijo que lo 
apoyaría, pero que debía vencer la resistencia de su consejo, muy escamado con Haití, por 
los problemas de la compra de los terrenos a raíz del terremoto. Y es en esta espera de 
obtener la aprobación de su congregación, que le han arrancado, tan insensatamente, la 
vida. 

Desde que la conocí, hace casi dos años, mi amistad con ella y mi admiración han ido 
aumentando por su identificación y solidaridad con el pueblo haitiano y especialmente con 
los más pobres y con los damnificados por el terremoto, su empuje para afrontar todas las 
dificultades, su capacidad organizativa, liderazgo, espiritualidad profunda... una mujer 
extraordinaria, que me siento privilegiado de haber conocido. 

Acabo de enterarme que el Papa la acaba de mencionar en el ángelus de hoy domingo. 

Un abrazo a todos,  

Marcos* 

4 setiembre 2016 

* Marcos Recolons, jesuïta, ara és el director de Fe y Alegria, la cadena d’escoles populars 
per tota Amèrica Llatina 
 
Adhesión, agradecimiento y plegaria 

Queridas Mª Ángeles, provincial, i Maria Viader, delegada permanente, 
la noticia del asesinato de la hermana Isabel Solà nos ha impactado a todos. 
Agradecemos a Dios y a la congregación Jesús-María por el testimonio de entrega 
evangélica en favor de los más necesitados que ha evidenciado la hermana Isabel a lo 
largo de su vida y más especialmente en su presencia en Haití. 
Elevamos nuestra plegaria, en nombre de la Unió de Religiosos de Catalunya, por ella, por 
la congregación, por su familia y por todas las personas que ha querido atender sin límite 
en su dedicación. Incluso, por quienes de forma tan irresponsable han puesto fin a su vida. 
¡Qué Dios les perdone! 
Nuestro abrazo más fraterno, 
 
Lluís Serra Llansana, 
secretari general 
Unió de Religiosos de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 

HOREB, a causa d’aquesta noticia tan significativa, apareix abans d’hora. Tenim un recull de 
informacions que publicarem en propers números i que han succeït durant les vacances. Estem 
implementant els continguts del nou web i per això reduirem l’extensió habitual de 
l’informatiu. Bon retorn a la vida ordinària a totes les persones que ens llegeixen o ens enviem 
notícies per compartir-les.  
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Barrete –CR) "Vaig venir a la seva professió solemne en aquesta mateixa capella fa uns 
quants anys i avui vinc al seu funeral, quina mort més absurda!", ens explica una assistent 
al comiat de la germana Isabel Sola mentre ens encaminem cap a l'escola Jesús-Maria del 
barri de Sant Gervasi de Barcelona. "Recordo que cantava molt bé, tenia una gran veu", 
prossegueix. 

Arribem mitja hora abans de l'hora d'inici i ja no es pot quasi ni accedir. Els laterals de 
l'església, els passadissos, les entrades, inclús la banda del cor i les escales d'accés de 
l'edifici són ja plenes de gent. "Sovint penso com és possible que els pobres siguin capaços 
de convocar tanta gent quan sembla que l'atractiu no és la pobresa?", confessa el bisbe 
auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Són milers les persones que han vingut a 
acomiadar-se de la Isa, així és com l'anomenen carinyosament, assassinada a trets el 
passat divendres als carrers d'Haití, país on residia des de l'any 2008. 

"El divendres ens anunciaven una notícia devastadora: la Isa havia estat assassinada a 
Haití". Primer va ser el desconsol, la ràbia, l'abandonament i el buit. "El sense sentit d'una 
mort absurda ens va sumir en el dolor més desgarrador", expliquen les sevesgermanes de 
congregació. "Sense saber com ni quan, la Isa va començar a volar, la notícia de la seva 
mort es va fer viral i poc a poc el dolor es va anar tenyint de records de la seva vida. La 
vida de la Isa va anar brillant en tots els mitjans de comunicació, i sobretot va anar brillant 
en els nostres cors". 

Nombroses mostres de condol 

Amb alegria, encara que amb dolor, les germanes de Jesús-Maria afirmen que la Isa, 
seguidora de Jesús, "com ell i amb ell, va passar fent el bé. Va morir injustament i viu per 
sempre. La seva vida, la seva entrega, el seu amor, no es perd, es transforma. I això és el 
que avui volem celebrar". Començava així la cerimònia de comiat i agraïment per tantes 

"La germana Isa és un reflex claríssim, transparent, del Déu que és 
amor" 

http://www.jmsanger.com/
http://jesus-maria.org/
http://jesus-maria.org/
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mostres de condol rebudes, des de polítics, a congregacions, passant per bisbes i arribant 
a la Casa Reial.   

"Siguem realistes: costa perdonar quan hem estat objectes d'una injustícia", ha explicat 
Taltavull durant l'homilia. La Isa l'ha viscut en la seva persona. "En el nostre cor de cristians 
s'entrecreuen sentiments d'injustícia i misericòrdia, però no estan en contradicció, deixem 
que l'amor ens inundi i ompli el nostre cor en aquesta celebració", ha demanat el bisbe 
auxiliar. 

Una vida d'entrega màxima 

Les Benaurances han estat el text central de l'Eucaristia de comiat. Diu Jesús que qui vulgui 
salvar la seva vida la perdrà, i qui la perdi per mi, diu ell, aquell la salvarà. "Cadascú de 
nosaltres sap per quina alternativa opta i és a partir d'aquí que s'organitza la nostra vida, 
des de l'egoisme o des de la generositat, des de l'amor", ha recordat el bisbe. "La Isa sabia 

dels riscos de la missió 
que havia acceptat, 
especialment a Port-au-
Prince, i no va pensar en 
salvar la seva vida, 
creient només en ella, 
sinó entregar-la pel bé 
dels més desfavorits, 
dels més pobres". 

En la germana Isa, ha 
afirmat Taltavull, es 
compleixen les 
preferències de Jesús. 
"Les benaurances que 
acabem d'escoltar, qui se 
les creu? feliços els 

pobres, els misericordiosos, aquells que treballen per la pau". Jesús diu: si us passa això, 
estigueu alegres, contents, perquè la recompensa no és aquí, està al Regne. "La germana 
Isa és un reflex claríssim, transparent, del Déu que és amor", ha sintetitzat el bisbe. 

Escoltant el seu testimoni queda clar que l'acció de la Isa és més que el valor d'una obra 
de misericòrdia, ja que les obres de misericòrdia, ha explicat Taltavull, "ens situen davant 
del pobre sense entrar de ple en la situació dramàtica". La Isa, en canvi, ho ha fet visible 
estant setmanes al carrer, amb ells, "llavors la paraula solidaritat adquireix tot el seu 
significat". Per a Taltavull parlar de solidaritat és sinònim de parlar d'amor sòlid, fort, ferm, 
que no claudica quan apareixen les dificultats. 

Tocant la carn de Crist 

"Ella a la solidaritat hi ha afegit la paraula educació". Amb l'educació s'arriba al 
desenvolupament, per això la seva passió per l'escola i els centres de formació. "Ens ha 
deixat aquesta herència". Però per sobre de tot, ha anunciat el bisbe, hi ha la raó que 
fonamenta tota aquesta entrega: "L'encontre amb Jesús, la identificació plena amb ell. 
Quan la Isa es posa al costat dels pobres està tocant la carn de Crist amb ells, troba Crist 
encarnat en els pobres". 

"Davant de l'assassinat de la Isa pensem: què li passa al cor humà que és capaç de matar 
per aconseguir el que és superflu?", ha preguntat Taltavull. El papa Francescja ho 
denunciava, "vivim una situació de pobresa col·lectiva, que és la gran inseguretat, 
vulnerabilitat que tenim tots i apareix de forma alarmant a l'actualitat". 

http://jesus-maria.org/blog/compartir-la-vida-y-el-sentido/


  
 

    14 | 21 

Com anunciar el Déu de la misericòrdia en situacions com aquestes que fan patir el cor? 
"El testimoni de la Isa constitueix aquest anunci, impregnat de passió per la dignitat de la 
persona humana, per entregar la seva vida generosa, discreta i anònima i sempre amb un 
somriure". 

Una mort que dóna vida 

I fins a quin punt la mort de la Isa ens implica a tots? "Seré capaç de convertir-me jo una 
mica més? seré capaç d'obrir-li el meu cor a l'amor perquè es desbordi cap als altres?", ha 
preguntat el bisbe auxiliar. 

"Amb la mort de la Isa, una persona entregada als pobres i a la seva causa vivim, deixeu-
m'ho dir així, el reconeixement d'una dona màrtir, que comença a donar fruit en moltes 
persones". "Quantes pròtesis materials i espirituals no haurà col·locat la Isabel?" La Isa ha 
mort al carrer, entre la gent, "màrtir de l'amor, de la solidaritat, de l'educació, del 
desenvolupament, encarnada com Jesús enmig dels pobres", ha conclòs Sebastià 
Taltavull. 

La cerimònia que ha estat plena d'emotivitat i d'acció de gràcies per la vida generosa de la 
Isabel Sola ha comptat amb l'assistència de la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, del 
Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, de la Mare General 
de la congregació de Jesús-Maria, Mónica Joseph, i del president de la Unió de Religiosos 
de Catalunya, Màxim Muñoz, entre d'altres. 

 
Vegeu: 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/germana-isa-es-un-reflex-clarissim-transparent-
del 
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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. 

«Servits com si fossin el 
Crist» (RB 36,1) 

a càrrec de   

Fr. Octavi Vilà i Mayo,  
abat de Poblet 
 

Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i 

Documentació per la Universitat de Barcelona, va fer un postgrau 
en Noves Tecnologies de la Informació per la Universitat Politècnica 

de Catalunya i en Gestió Cultural per la UPF. Estudià Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Monjo cistercenc de Poblet des del 26 de gener de 2006, va fer la professió temporal el 26 de gener de 2007 

i la solemne el 15 d'agost del 2010. Fou ordenat diaca el 21 d'abril de 2014 pel bisbe d'Urgell, Joan Enric 
Vives, i prevere l'1 de maig de 2015 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells. Abat de Poblet des 

del 3 de desembre de 2015. Secretari i vicepresident de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus entre 1998 i 2005, 

ha publicat diversos articles a la premsa i treballs d'història.  

La jornada se centra en parlar del servei seguint la Regla de sant Benet que ens diu que 

cal veure en els altres (germans, germanes, hostes, etc.) a Crist. Com aplicar aquest 

principi a la vida comunitària i a la missió? Com es transforma la vida de cadascú i les 

mateixes relacions en viure aquesta indicació de san Benet? 

 

 
Data: 8 d’octubre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: 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 OV 

 

 

«Servits com si fossin el Crist» (RB 36,1) 

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


  
 

    16 | 21 

 
 
 

Rosario Fernández, elegida Superiora General de las Esclavas del Divino Corazón 
 
Madrid, 7 de septiembre de 2016 (IVICON).- En el XX Capítulo General que la 
Congregación Esclavas del Divino Corazón ha celebrado el pasado mes de julio en Villa 

Santa Mónica, Becerril de la Sierra (Madrid), fue 
reelegida como Superiora General ha hermana 
Rosario Fernández Martos, natural de Ibros (Jaén), 
de 61 años de edad.   

H. Rosario Fernández había desempeñado desde 
1998 el servicio de primera Consejera General y 
Vicaria de la Congregación, llevando también la 

formación general de la misma hasta su nombramiento como Superiora General en 2010 y 
su reciente reelección en el cargo. Licenciada en Geografía e Historia ha desempeñado la 
docencia y Coordinación Pastoral en los colegios de las Esclavas de Huelva, Sevilla y 
Málaga. Posteriormente, ha sido Maestra de Postulantes, Novicias y Junioras. 

Fue elegido asimismo el nuevo Consejo General que acompañará a H. Rosario Fernández 
en la labor de gobierno: H. Cinta Bayo Martín primera Consejera y Vicaria; H. Mercedes 
Esquirol Vives, segunda Consejera; H. Myrna M. Semella, tercera Consejera; H. María 
Fuentes Segura, 4ª Consejera; H. Catalina Medina Crespo, quinta Consejera-Secretaria; y 
H. Carmen Sarmiento Mudarra, sexta Consejera–Ecónoma. 

Religiosas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María 

 

Madrid, 7 de septiembre 
de 2016 (IVICON).- La 
Congregación de las 
Religiosas Misioneras del 
Sagrado Corazón de 
Jesús y María ha 
celebrado, entre los días 
27 de julio y 9 de agosto 
su  XIII Capítulo General 
en la Casa Madre de San 
Sebastián bajo el lema 
“Convocadas para 
Contemplar y Encarnar el 
Amor de Dios”.     
 
En este Capítulo ha sido 
elegida como Superiora 
General la hermana 
Concepción Gamarra 

Laorden, natural de Vitoria (Álava). En su servicio de autoridad le acompañan las 
hermanas María Ángeles Morán González, Vicaría, y sus Consejeras Sara Rodil Álvarez, 
Remei González Uríos y Consuelo García Jordán. Como Ecónoma General ha sido 
reelegida Hna. Carmen Orbara Lander. 

 

Capítols general i eleccions 

http://www.confer.es/101/activos/imagen/wcnfr_noticia_5717full-Fj8lNx0FzKtc4xxv.jpg
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Siervas de la Pasión 
 
Os vull fer arribar la notícia del nostre Capítol General del passat mes d´Agost amb una 
foto per si la voleu incloure dintre de les notícies de l´Informatiu de la URC. Gràcies. 
"Habiendo finalizado nuestro XVI Capítulo General con el lema de "Vivir en estado 
permanente de misión", la Congregación de Siervas de la Pasión os hacen  partícipes de 
la reelección de Superiora General: Madre Milagros López, para otro sexenio. 
Su Consejo General estará compuesto por la Hermana Aurora Gallego, Vicaria, Hermana 
Pilar Gómez, Ecónoma General, Hermana Milagros Rejo, Hermana Dolores García y 
Hermana Mª José Ameigeiras, Secretaria General. 
 
Esperamos poder responder a los retos planteados en nuestro Capítulo, con la ayuda de 
Dios, de nuestra Venerable Madre Teresa Gallifa y la disponibilidad de todas nuestras 
Hermanas. Que la Virgen María en su misterio de la Visitación sea nuestro modelo de 
evangelizadora, llevando con nuestra presencia y testimonio la buena noticia de la 
misericordia de Dios, en especial donde la Pasión de Jesús y nuestro Carisma nos 
convocan: en la mujer que vive su maternidad con dificultad, los niños no nacidos y nacidos, 
para que tengan una vida digna, y los enfermos. 
Contamos con vuestra oración y apoyo." 
 
Fins la propera! 
Hna Mª José Ameigeiras 
Secretaria General Siervas de la Pasión 
www.siervasdelapasion.org 
 
 

http://www.siervasdelapasion.org/
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 L'AUDIR té el plaer de convidar-vos a la 
primera edició de la Nit de les Religions de 
Barcelona que es durà a terme el dissabte 
17 de setembre. 

La Nit de les Religions de Barcelona és una 
proposta del Grup de Diàleg Interreligiós de 
Joves d'AUDIR. Durant la tarda i nit del 17 de 
setembre, 24 comunitats religioses de la ciutat 
de Barcelona obriran les seves portes i oferiran 
diferents activitats (tallers, conferències, visites 
guiades, concerts, degustacions de menjar 
típic...) per tal que la ciutadania es pugui 
acostar a conèixer-les.  

Aquest projecte vol contribuir a fer conèixer 
una realitat, a voltes desconeguda, com és la 

diversitat religiosa i oferir un espai de trobada veritable, lluny de les imatges sovint 
distorsionades que ens arriben sobre les tradicions religioses que conviuen a la nostra 
ciutat.  

La programació de la jornada serà la següent: 
 
- 12.00-13.30. Acte inaugural de la Nit de les Religions a la seu d'AUDIR: C/Lledó núm. 
11 (L4. Jaume I) 
 
- 16.00-00.00h. Portes obertes de les diferents comunitats religioses. L'itinerari el decidirà 
de forma autoguiada el mateix visitant, que mitjançant la informació que trobarà a la 
nostra web i al fulletó informatiu, podrà triar quines comunitats pot o li interessa més 
visitar segons les seves pròpies prioritats.  
 
Podeu trobar l’oferta de les comunitats al nostre web:www.audir.org/lanitdelesreligionsbcn 
 
Aquí us podeu descarregar el fulletó PDF que conté la programació i un mapa de les 
diverses comunitats participants: http://audir.org/wp-
content/uploads/2016/07/D_a3nit_religions2.pdf 

I us podeu apuntar al nostre grup i event de 
facebook:  https://www.facebook.com/events/348498225481830/    
 
Us deixem també alguns articles de mitjans de comunicació que ja s'han fet ressò de 
l'acte.  

http://lliureimillor.cat/2016/07/21/barcelona-es-prepara-per-a-la-nit-de-les-religions/ 
 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniment/nit-religions-barcelona 
 
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/1709_nit_de_les_religions 

Primera edició de la Nit de les Religions de Barcelona 

http://www.audir.org/lanitdelesreligionsbcn
http://audir.org/wp-content/uploads/2016/07/D_a3nit_religions2.pdf
http://audir.org/wp-content/uploads/2016/07/D_a3nit_religions2.pdf
https://www.facebook.com/events/348498225481830/
http://lliureimillor.cat/2016/07/21/barcelona-es-prepara-per-a-la-nit-de-les-religions/
http://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniment/nit-religions-barcelona
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/1709_nit_de_les_religions
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   SETEMBRE | 2016  
11 dg Diada  

15 dj URC - Junta directiva (9-19h) a Sant Pere de les Puel·les  

24 ds Festa de la Mercè  

27 dm URC – Junta directiva ampliada  

   OCTUBRE | 2016  

3 dl CEVRE - Formació inicial   

4 dm URC - Junta directiva  

8 ds Jornada de Formació Permanent  

10 dl CEVRE - Formació inicial   

12 dc Mare de Déu del Pilar  

17 dl CEVRE - Formació inicial   

20 dj URC assemblea general  

24 dl CEVRE - Formació inicial   

31 dl CEVRE - Formació inicial   

   NOVEMBRE | 2016  

1 dm Tots Sants  

5 ds Jornada de Formació Permanent  

7 dl CEVRE - Formació inicial   

8 dm URC - Junta directiva  

12 ds 
Grup Sant Jordi 
Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars  

14 dl CEVRE - Formació inicial   

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid  

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid  

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid  

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia  

21 dl CEVRE - Formació inicial   

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet  

27 dg Inici del temps d’Advent  

28 dl CEVRE - Formació inicial   

   DESEMBRE | 2016  

6 dm Festa Constitució  

8 dj Festa Immaculada  

12 dl CEVRE - Formació inicial   

13 dm URC - Junta directiva  

19 dl CEVRE - Formació inicial   

25 dg Nadal  

26 dl Sant Esteve  

   GENER | 2017  

1 dg  Any Nou  

2 dl  Festiu GC  

6 dv Epifania  

9 dl CEVRE - Formació inicial  

10 dm URC - Junta directiva  

16 dl CEVRE - Formació inicial  

18 dc Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

23 dl CEVRE - Formació inicial  

30 dl CEVRE - Formació inicial  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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   FEBRER | 2017  

2 dj Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

6 dl CEVRE - Formació inicial  

7 dm URC - Junta directiva  

11 ds Jornada de Formació Permanent  

13 dl CEVRE - Formació inicial  

20 dl CEVRE - Formació inicial  

27 dl CEVRE - Formació inicial  

   MARÇ | 2017  

1 dc  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

6 dl CEVRE - Formació inicial  

7 dm URC - Junta directiva  

13 dl CEVRE - Formació inicial  

16 dj URC assemblea general  

20 dl CEVRE - Formació inicial  

25 ds Jornada de Formació Permanent  

27 dl CEVRE - Formació inicial  

   ABRIL  | 2017  

3 dl CEVRE - Formació inicial  

4 dm URC - Junta directiva  

9 dg Diumenge de Rams  

13 dj Dijous Sant  

14 dv Divendres Sant  

16 dg Diumenge de Pasqua  

17 dl Dilluns de Pasqua  

24 dl CEVRE - Formació inicial  

   MAIG  | 2017  

1 dl  Festa del Treball  

2 dm  URC - Junta directiva  

6  ds CONFER: Reunió de Regionals i Diocesanes  

8 dl CEVRE - Formació inicial  

15 dl CEVRE - Formació inicial  

22 dl CEVRE - Formació inicial  

29 dl CEVRE - Formació inicial  

   JUNY  | 2017  

4 dg Pentecosta  

5 dl CEVRE - Formació inicial  

11 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

12 dl CEVRE - Formació inicial  

13 dm URC- Junta directiva   

19 dl CEVRE - Formació inicial  

23 dv Sagrat Cor de Jesús  

24 ds Sant Joan  

   JULIOL  | 2017  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

   AGOST  | 2017  

  Exercicis espirituals a Montserrat  
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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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