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XXXIX CAPÍTOL PROVINCIAL DELS FRAMENORS CAPUTXINS DE CATALUNYA I BALEARS 
Del 10 al 14 de juliol de 2017 
Cada nit es posarà el web una crònica del dia 
Adreça: http://www.caputxins.cat/ 
 

XX CAPÍTULO GENERAL DE LAS MISIONERAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. 
Las Misioneras de los Sagrados Corazones, comunicamos que celebraremos del 7 al 28 de próximo mes de 
julio el XX CAPITULO GENERAL, en Mallorca, España.  
El tema central de reflexión girará en torno al lema “INTERCULTURALIDAD: Nueva ruta del Carisma”. 
Además de evaluar el sexenio pasado y elaborar el proyecto para el próximo, elegiremos al nuevo Equipo 
de Gobierno general.  
Rogamos que durante estos días nos tengan presente en sus oraciones para que sepamos escuchar la voz 
del Espíritu Santo y acercarnos con amor a los que nos rodean sea cual sea su cultura.  
 

ISCR DON BOSCO - CURS 2017/18  
L’ISCR Don Bosco –reconegut per la Santa Seu i vinculat a la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia 
Salesiana de Roma– ofereix el CURS DE FORMACIÓ CRISTIANA I PASTORAL on-line a totes aquelles persones 
que busquen una formació cristiana de nivell universitari, i que desitgen adquirir una adequada preparació 
pastoral. 
En document adjunt, enviem el contingut... 
 

S'ESTRENA EL DOCUMENTAL "XIFRÉ, DE PROFESSIÓ MISSIONER". 
El dimecres 5 de juliol s'estrena el documental "Xifré, de professió missioner". El documental és un perfil 
biogràfic sobre el tercer superior general dels Claretians, Josep Xifré (Vic, 1807-Cervera, 1899), en motiu del 
bicentenari del seu naixement. Xifré és el gran arquitecte dels claretians i qui va fer créixer la Congregació 
per Europa, Àfrica i Amèrica. 
El Pare Claret va sembrar la llavor, i Xifré la va fer créixer. Va assumir una congregació amb dotze missioners 
i una casa, i quan va morir la va deixar amb 1.700 missioners i 61 cases a tres continents. 
La duresa de les missions, les prohibicions polítiques, un mandat llarg i una personalitat forta i no exempta 
de polèmica són alguns dels trets definitoris que fan del pare Xifré una personalitat transcendental de 
l’Església del segle XIX. 
En el documental hi intervenen claretians d’arreu del món, entre ells el superior general Mathew 
Vattamattam. 
L'estrena i la primera projecció pública es farà aquest dimecres 5 de juliol. En la presentació, abans de la 
projecció del documental, hi intervindran Ricard Costa-Jussà, provincial dels Missioners Claretians de 
Catalunya; Carlos Sánchez, director del Centre d'Espiritualitat Claretiana de Vic i Jordi Roigé, director del 
documental. 
L'Any Xifré es va inaugurar a Vic coincidint amb el bicentenari del naixement del pare Josep Xifré (19 de febrer 
de 2017) i es clourà el proper novembre recordant la data de la seva mort (3 de novembre 1899). 
 

TV3 - SIGNES DELS TEMPS 
a. Salesians a Lleida 

Fa 40 anys que els salesians són presents a Lleida desenvolupant una gran tasca social a través de l’acollida i 
la formació. En aquest temps, han acompanyat infants i joves dels barris més necessitats de la ciutat. 
“Signes dels temps” entrevista Pilar Lance, directora de la Plataforma d'Educació Social dels salesians de 
Lleida. La conversa s’ha gravat al taller de soldadura de la seu de Salesians Sant Jordi – PES Lleida. 
Horari d'emissió: 



TV3, diumenge, 9 de juliol de 2017, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 
 

b. A la carta 
Diumenge passat vam emetre una entrevista a Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat. I vam presentar en primícia les dades del 2n Baròmetre sobre Religiositat a Catalunya.  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/barometre-sobre-la-religiositat/video/5676458/ 
 
 

COMUNITAT I AMICS DEL MONESTIR DE SANT DANIEL 
Benvolgudes i benvolguts, 
tal i com us vam anunciar a les passades Vespres de l'Ascensió, us convidem el proper dissabte 8 de juliol de 
2017 a les darreres Vespres del curs i al sopar posterior tots junts.  
L'objectiu del sopar és trobar-nos en un ambient distès i fraternal així com parlar de l'organització de les 
Vespres del curs vinent i dels amics del Monestir com a xarxa de col·laboració tant per donar suport a la 
comunitat com per organitzar altres actes en el Monestir. 
L'horari del dissabte 8 de juliol a la tarda seria: 
18h- Preparació dels cants amb tothom qui vulgui (Petita Coral de Vespres). 
19h- Celebració de les Vespres 
20h- Sopar al menjador de l'hostatgeria del Monestir 
21h- Sobretaula-debat 
Per tal d'organitzar bé el sopar, us agrairem que ens envieu un correu dient-nos quantes persones hi 
assistireu, abans del dilluns 3 de juliol. El preu serà de 10€ per persona. De postres s'oferirà fruita però si 
algú vol portar alguna cosa per compartir, serà benvinguda. 
Si us cal servei de cangur, us agrairem que ens ho digueu i organitzaríem una estoneta de jocs amb una 
persona responsable per a l'estona de la sobretaula-debat. 
 

EL PAPA SUSTITUYE AL CARDENAL MÜLLER POR EL JESUITA LUIS LADARIA AL FRENTE DE 
DOCTRINA DE LA FE 
Monseñor Ladaria, de 73 años, mallorquín de Manacor (Islas Baleares, España), ingresó en la Compañía de 
Jesús en 1966 y fue ordenado sacerdote en 1973. En 1975 se doctoró en Teología por la Pontificia Universidad 
Gregoriana, de la que sería vicerrector entre 1986 y 1994. San Juan Pablo II le nombró miembro de la 
Comisión Teológica Internacional en 1992 (sería su secretario general a partir de 2004) y consultor de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe en 1995. En 2008 fue nombrado por Benedicto XVI secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era entonces el cardenal norteamericano William 
Levada. 
En 2012 el cardenal Müller sustituyó a Levada, y en 2013, cuando Francisco accedió al pontificado, les 
confirmó en el cargo. 
 

CA N’EVA 
Centre d' escolta SERVEI GRATUÏT  
www.somcaneva.org • info@somcaneva.org  
INFORMACIÓ I CITES 937 871 250 / 646 126 665 
La inauguració del nou Centre Ca n'Eva, de Barcelona - Urquinaona, va anar molt bé. Ara ja comença a 
operar amb normalitat. 
A totes i a tots els que vau poder ser-hi presents manifestar-vos el nostre més gran agraiment i els que hi 
vareu ser en esperit també dir-vos que us vam sentir a prop... A totes i a tots GRÀCIES! 
Adjuntem un díspic informatiu. 
Una bona i fraterna abraçada, 
Miquel Mora i Família Ca n'Eva 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/barometre-sobre-la-religiositat/video/5676458/
mailto:info@somcaneva.org

