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La litúrgia del proper diumenge commemora la vinguda de l’Esperit Sant, que es recull en 
un text dels Fets dels Apòstols (2,1-13). Paga la pena llegir-lo de bell nou per la 
trascendència que té per a la vida cristiana i, de returc, per a la vida religiosa. 
 

1 Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. 2 De sobte, com 
si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es 
trobaven asseguts. 3 Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es 
distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells. 4 Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i 
començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia d'expressar-se. 

5 Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el 
cel. 6 Quan se sentí aquella remor, la gent s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè 
cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. 7 Sorpresos i meravellats, deien: 

--¿No són galileus, tots aquests que parlen? 8 Doncs com és que cada un de nosaltres 
els sentim en la nostra llengua materna? 9 Parts, medes i elamites, habitants de 
Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, 10 de Frígia i de Pamfília, 
d'Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, 11 tots, tant 
jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües 
les grandeses de Déu. 

12 Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres: 
--Què vol dir tot això? 
13 Però d'altres, rient-se'n, deien: 
--És que el vi els ha pujat al cap! 

 
Algunes consideracions: 
 
Primer, la comunitat com a àmbit 
privilegiat per a la presència de 
l’Esperit (paraules en color groc) 
Els apòstols i les dones, amb Maria 
present, es troben reunits tot junts. 
No hi falta ningú. Quan Jesús, 
després de ressuscitat s’apareix 
als seus hi manca Tomàs. Ara, hi 
són tots. Presència real. Res de 
presència virtual. La comunitat de 
les persones que segueixen Jesús 
provoca, en rebre l’Esperit Sant, que la gent de moltes procedències s’aplegui també. 
L’Esperit aglutina i convoca. 
 
Segon, la comunitat veu signes de la presència de l’Esperit en cada persona 
(paraules en color verd)  
La comunitat, receptacle de la presència de l’Esperit, es veu enriquida per signes de 
presència en cadascú dels seus membres a través de les llengües de foc. Comunitat i 
individu no es contraposen sinó que s’integren. Ni el sentit col·lectiu ha d’anul·lar la 
persona, ni l’individu ha de negar la comunitat. La presència de l’Esperit treballa de 
manera integrada aquestes dues realitats. En aquest sentit, el grup que s’aglutina de 
diverses procedències es veu enriquit també amb signes individuals. Cada persona sent 
parlar amb la seva propia llengua. 
 

La vinguda de l’Esperit Sant 
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Tercer, el dilema: saber llegir la presència de l’Esperit a través d’un bon 
discerniment o caure en interpretacions distorsionades (paraules en color blau) 
Un grup es pregunta en veure tots els esdeveniments: “Què vol dir tot això?”. Una 
pregunta que reflecteix l’actitud 
de discerniment. En canvi, un 
altre grup mostra interpretacions 
distorsionades, sense cap 
fonament.  
Cadascú de nosaltres pot veure 
quina decisió pren tocant a la 
vinguda de l’Esperit. 
 

Dos apropaments 
interessants 
 
Primer, l’aplec de l’Esperit 
Tortosa, l’escenari de l’Aplec de 
l’Esperit de 2018. Mons. Enric 
Benavent afirma: “L’Aplec de 
l’Esperit pot ser un esdeveniment 
de gràcia per als joves de les 
nostres diócesis”. Un miler de 
joves hi participaran convocats 
pel lema: “Crist és la Vida”. 
 
Segon, vetlla de pregària 
ecumènica i interreligiosa 
(paraules en color rosa) 
A casa nostra, diversos 
monestirs realitzen vetlles de 
pregària, algunes de les quals 
s’anuncien en aquest mateix 
informatiu. Aportem aquí també 
una vetlla de pregària 
ecumèmica i interreligiosa que 
tindrà lloc al Monestir de Camaldoli (Itàlia). El tema gira en torn de buit i plentitud. 

 
“Cor orans”, la Instrucció aplicativa de la constitució apostólica Vultum 
Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina 
Publiquem en el Servei de Documentació núm 191 el text complet de la Instrucció, que 
acaba de ser presentada al Vaticà. 

 
Afegitó 
 

Avís rebut a l’URC sobre una biografia il·lustrada del papa Francesc 
Només informar-vos que hi ha una estafa sobre una biografia il·lustrada del papa 
Francesc.  Et truquen per telèfon i intenten convèncer-te...En realitat aquest llibre 
existeix i el pots comprar per 55.00€. Ells et diuen que és nombre limitat, que costa 
195.00€ i que el Papa vol que els beneficis siguin per als refugiats. Ull viu!!! 

 
 



4 | 28 
 
 

 

 

 

 
 

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 
Y LAS SOCIEDADES DE VITA APOSTÓLICA 

«COR ORANS» 
INSTRUCCIÓN APLICATIVA DE LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “VULTUM DEI QUAERERE” 

SOBRE LA VIDA CONTEMPLATIVA FEMENINA 

 

 

 

 

 
 

Autor 
CIVCSVA  João Braz, Card. de Aviz, prefecte, i José 
Rodríguez Carballo, O.F.M., arquebisbe secretari 

191 
Títol 

Cor orans. 
Instrucció aplicativa de la constitució apostólica “Vultum 
Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina 

Font  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlif
e/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180401_cor-
orans_sp.html 

Publicat 17 de maig de 2018 

Servei de Documentació:  
« Cor orans » 
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La Cartoixa de Montalegre ha acollit, el 10 de maig, la 129ª RAP (Reunió d’Abats i 
Provincials) de Catalunya. Aquest organisme aplega els abats de Montserrat i de Poblet, 
els priors de la Cartoixa i de Solius, per una banda, i els provincials dels diversos ordes i 
congregacions masculins amb presència a terres catalanes, o els seus delegats 
permanents. Enguany, hi han participat 21 persones. El programa de la jornada inclou, 
gairebé com sempre, quatre punts: una reunió de diàleg i d’intercanvi sobre temes de 
reflexió i d’actualitat, la pregària de l’eucaristia, el dinar de germanor i la visita del lloc que 
acull la reunió. Com des del seus orígens, que remunten al 21 de maig de 1966, es 
compateixen en clima d’amistat les preocupacions comunes. 
 
El P. Josep Maria 
Canals, prior de la 
Cartoixa, ha estat 
l’amfitrió i ha donat la 
benvinguda al grup. El 
camí  vorejat de 
xipresos, signes de 
l’acolliment, ha estat 
l’anunci de la fraterna 
hospitalitat de la qual 
s’ha gaudit tota la 
jornada. A l’església del 
Monestir s’ha celebrat 
l’eucaristia, com a 
moment culminant de 
pregària i de comunitat. 
Després del dinar, 
moment que propicia 
també l’intercanvi i la 
conversa informal, s’ha fet una petita visita als claustres, a una habitació i al cementiri. 
 
Els  temes principals de diàleg: In memoriam (punt dedicat als difunts dels diversos 
monestirs, ordes i congregacions), nous nomenaments, 800 anys de la fundació de l'Orde 
de la Mercè per Sant Pere Nolasc (10 d’agost de 1218, Barcelona), l’Exhortació apostòlica 
“Gaudete et Exsultate” del papa Francesc, la XV assemblea general ordinària dels bisbes, 
convocada pel papa Francesc, amb el títol “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” i 
prevista del 3 al 28 d’octubre de 2018, el Pla pastoral diocesà: “Sortim! Orientacions i 
propostes per a una conversió pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona”, l’URC: a) 
Repercussions i desafiaments de les reestructuracions; b) Alternatives a un nou Congrés 
de Vida Religiosa; c) el perfil dels delegats permanents; d) curs sobre la Missió Pastoral 
avui a Catalunya; e) renovació del web, com impulsar encara més el sentit 
intercongregacional a casa nostra, reflexió sobre el moment actual del país. La nota de la 
CET del 16 de febrer de 2018. Quina pot ser l’aportació de la vida religiosa?. En acabar el 
seu primer trienni com a president de la RAP, el P. Josep Maria Soler, Abat de Montserrat 
ha estat reelegit per a un nou trienni (2018-2021). 
 
La 130ª RAP tindrà lloc als Caputxins d’Arenys al proper mes de novembre amb motiu de 
la celebració dels 400 anys de la seva presència a la ciutat. 

La Cartoixa de Montalegre acull la 129ª Reunió d’Abats i Provincials de 
Catalunya 
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Els dies 19 i 20 de maig, vigília 
de la festa de Pentecosta, tindrà 
lloc a la diòcesi de Tortosa un 
nou Aplec de l’Esperit, la 
trobada interdiocesana de 
joves, organitzada pel 
Secretariat Interdiocesà de 
Joventut de Catalunya i 
Balears, amb el lema “Crist és 
la vida!”, en la qual participaran 
uns 1.000 adolescents i joves 
més els seus acompanyants 
procedents de parròquies, 
escoles i moviments dels 
diferents bisbats, així com uns 
250 voluntaris i col·laboradors 
que oferiran el seu testimoni de 
fe. 
 
L’Aplec de l’Esperit se celebrarà 
a Tortosa i Sant Carles de la 
Ràpita, al Delta de l’Ebre. La 
dinàmica de la trobada inclou 

diversos elements com l’aigua, la natura i la vida, per tal de convidar els joves cristians de 
diferents diòcesis, parròquies i moviments a rebre l’Esperit Sant i viure una experiència 
d’Església. 
 
L’Aplec s’iniciarà al Seminari de Tortosa, on els joves seran acollits i on s’instal·laran. Tot 
seguit, aniran al Parc Teodor González, on trobaran música i un espectacle de 
benvinguda, per part d’abanderats i cavallers, sobre la festa del Renaixement. Dinaran 
junts al parc i a la tarda els adolescents, al parc de la Universitat Rovira i Virgili, faran una 
dinàmica sobre la seva set de felicitat i compartiran en grup per què creuen que Jesús és 
l’únic que pot saciar la seva set de felicitat. Mentrestant, els joves, als carrers de Tortosa, 
faran una gimcana vocacional, en la qual es plantejaran quin és el seu paper a la vida a 
través d’uns testimonis, des d’un matrimoni missioner fins a un mag il·lusionista, que 
donaran respostes a les seves preguntes. 
 
A continuació, a la Catedral de Tortosa, els joves participaran en l’Eucaristia de 
Pentecosta, acompanyats de la majoria de bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. 
Després de sopar al Seminari de Tortosa, es farà un concert del grup britànic Worship 
Central, que presentarà el seu nou disc Mercy Road, música cristiana per a pregar, lloar i 
ballar. Per acabar la jornada de dissabte, hi haurà un moment de pregària amb el grup de 
música Worship.cat. 
 
Diumenge 20 de maig l’Aplec es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita. Allí els joves, amb 
dinàmiques i jocs, recordaran què vol dir ser batejats. Al Passeig Marítim se’ls plantejarà 
diverses situacions i hauran de simular com hauria actuat Jesús, prenent consciència del 
que significa viure com a batejat. Tot seguit, al Parc de Garbí, renovaran les promeses del 

Aquest cap de setmana se celebra l’Aplec de l’Esperit 2018 a la diòcesi 
de Tortosa 
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baptisme, entre cants i demanant que l’Esperit Sant els faci tornar a casa amb força, 
alegria i convençuts que Crist és la vida. 
 
L’Aplec de l’Esperit és una trobada de joves que té lloc cada quatre anys i que es va 
iniciar el 1978. Siurana (1978), Solsona (1982), el Reial Monestir de Santa Maria de 
Poblet (1985), Lleida (1988), Manresa (1991), Girona (1994), Vilafranca del Penedès 
(1998), La Seu d’Urgell (2002), Tarragona (2007), Terrassa (2010) i Banyoles (2014) han 
estat les seus anteriors. El convoca la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 
mitjançant les delegacions diocesanes de pastoral de joventut que formen el SIJ. 
 
El programa de l'Aplec de l’Esperit 2018 és el següent: 
 
Dissabte 19 
11.00 h – Arribada, instal·lació i inscripcions al Seminari de Tortosa 
12.30 h – Acollida amb animació i dinar al Parc Teodor González 
14.00 h – Acte de benvinguda 
16.00 h – Activitats per la ciutat de Tortosa 
19.15 h – Eucaristia de Pentecosta a la Catedral de Tortosa 
21.30 h – Sopar pícnic al Seminari de Tortosa 
22.30 h – Concert de Worship Central 
00.00 h – Pregària final amb Worship.cat 
 
Diumenge 20 
08.00 h – Llevar-se 
08.30 h – Esmorzar 
09.30 h – Sortida cap a Sant Carles de la Ràpita 
10.30 h – Activitat pel Passeig Marítim 
12.30 h – Celebració: renovació de les promeses del baptisme al Parc de Garbí 
13.30 h – Arrossada popular 
 
 
Himne de l’Aplec, Vegeu el video a: https://www.youtube.com/watch?v=9R_daB9jSCc 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9R_daB9jSCc
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Per Catalunya Religió 

 
El jesuïta Lluís Magriñà amb un quadre de Picasso sobre la pau, al seu despatx. 

 
(Laura Mor –CR) “Quan una cosa la veig clara, hi vaig”. Sense por. Així practica el 
discerniment el jesuïta Lluís Magriñà: “Quan he de prendre una decisió, no penso si em fa 
por; sinó que penso si aquella decisió em dona pau o no me'n dona”. Amb aquesta 
entrevista iniciem 'La Sèrie dels ex' i descobrim aquí un religiós que a la vida ha hagut de 
prendre moltes decisions que han afectat a tercers. Qui va ser l'últim provincial dels 
jesuïtes a Catalunya, avui es fa càrrec de la Cova de Manresa. La descriu com a “casa 
internacional”. 
 
Lluís Magriñà i Veciana va néixer a Barcelona l'any 1946. Li costa recordar capítols vitals 
on hagi tingut por: “Potser un parell de vegades, amb els refugiats, vaig pensar que em 
mataven, però me'n vaig sortir!”, diu i riu divertit. Es torna a posar seriós i reconeix que la 
por paralitza moltes persones. I fa un apunt en els textos evangèlics: “Fixa't la quantitat de 
vegades que surt el 'no tingueu por'”. 
“El pare i la mare eren persones de fe, no eren gens beats, de rosaris i coses d'aquestes, 
però anaven a missa cada diumenge”. Llavors eren sis germans, dues noies i quatre nois 
–el gran, que també era jesuïta, va morir d'accident de moto quan encara era jove a 
Bolívia–. En Lluís és el quart. 
“A la família no hi havia cap tradició de capellans i monges”, apunta. Però als pares els va 
agradar la formació que oferien als jesuïtes. “No s'ho pensaven que això podia acabar 
així”, diu rient. Van donar-li total llibertat: “Heu de fer la vostra vida”. Un tarannà obert que 
també vivien a casa, on sempre hi tenien convidats. 
 
Servir millor els altres 
Al llarg de la seva vida s'ha dedicat sobretot a dirigir i gestionar projectes. Una funció molt 
lligada a l'acompanyament personal i d'equips. Més enllà de si un encàrrec li agradava o 

Lluís Magriñà: “Estimant la gent, la gent canvia” 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/disposar-manera-fer-vida-religiosa
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no, sempre s'ha preguntat: “Això que estic fent, serveix o no serveix a les persones?”. 
Com a motor hi té “l'estimació a les persones”. 
“He tingut experiències en què estimant la gent, la gent canvia”. Una experiència de 
reconciliació que li ha transmès una certesa: “L'amor és més fort que el rebuig”. Ho veu 
primer en el “Jesús estimava la gent i no els rebutjava: rebutjava el pecat, però no el 
pecador”. Però com hi arriba? Magriñà ens explica els moments clau del seu procés vital i 
espiritual. 
 
Primera fita: recés d'escola a Manresa 
Van ser tres dies, a la mateixa Cova de Sant Ignasi. Hi va anar com alumne del Col·legi 
Sant Ignasi, -avui Jesuïtes Sarrià. Recorda com un flaix: “Pam, no t'ho esperes i sents que 
el Senyor et crida”. I, d'acord a la manera de fer ignasiana, hi afegeix: “Deixes passar un 
temps, i veus que es confirma”. 
A casa l'empenyien a fer econòmiques. El pare tenia una fàbrica i esperava que algun 
dels fills agafaria la responsabilitat. Però va acabar venent el negoci. El pare es 
preguntava “d'on havien sortit” els fills: dues germanes infermeres, dos jesuïtes i dos 
metges. I ell li responia “això us ho heu de preguntar tu i la mare”. Els havien transmès la 
vocació de servei i la solidaritat. 
En el moment de triar estudis se sentia “cridat a una vivència espiritual”. Dubtava entre 
fer-se jesuïta o monjo de Montserrat –“el meu besavi va ser escultor de Montserrat”–. 
Acabaria fent el noviciat dels jesuïtes a la Cova. “Els exercicis de Sant Ignasi expliquen 
que hi ha moments d'elecció que són secs; el meu moment va ser així, pam!”. Magriñà no 
va fer ni dafos ni llistes de pros i contres. “I encara estic aquí”. 
 
Segona fita: estiu a Algèria 
Estudiava la carrera de filosofia i un 
professor que era historiador el va 
cridar perquè l'ajudés en un llibre 
sobre relacions entre Granada i 
Tunis. “En acabar la feina em va dir 
que agafés el tren per anar a Alger i 
després d'allí podria anar en vaixell 
fins a Barcelona”. “Quan vam entrar 
a Algèria, cada cop que el tren 
s'aturava a les estacions hi havia 
com tres-centres o quatre-centes 
persones agafant el que la gent 
tirava per les finestres, un tros de pa 
que havia sobrat, monedes...”. 
Aquella imatge que equiparava les persones als animals el va colpir. “No pot ser, alguna 
cosa no funciona”. I va pensar: “Tu què pots fer davant d'aquesta realitat?”. Va demanar 
llavors d'anar al Txad, amb uns companys jesuïtes. El van fer esperar un any per allò de 
“madurar la decisió”. 
 
Tercera fita: el Txad 
Entre 1972 i 1974 va fer un exercici d'autoconeixement i de llibertat. “Aquí la gent sempre 
té expectatives sobre tu; però fora t'adones de qui ets perquè no tens cap pressió 
exterior”. La recorda com una etapa “molt feliç”. Va viure en un poblet de dos-cents 
habitants al sud del país, en una cabana de fang. Sense publicitat, amb un correu molt 
esporàdic, en tot el país hi havia 200 quilòmetres de carretera asfaltada. “Anava sense 
rellotge perquè se'm va espatllar”, comenta. En definitiva, diu: “Vaig descobrir el cel a la 
terra”. 
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Durant tres mesos es va capbussar en el parlar del lloc. De dia gravava les converses i 
quan enfosquia estudiava la gramàtica de la llengua mbay. En la trobada amb l'entorn i les 
persones va aprendre a escolar. “Tenies converses amb molta profunditat perquè 
escoltaves. Aquí hem perdut l'hàbit d'escoltar”. 
 
El pas pels Estats Units 
Després d'aquells anys, va estudiar teologia i es va ordenar. Li van demanar que estudiés 
què es podia fer en educació al Txad. El país s'havia independitzat, però mantenia la 
pauta rebuda com a colònia. “Estudiaven els rius de França!”, recorda contrariat. I amb 
aquest interès va rebre una beca d'educació comparada a la Chicago University. “Em van 
acceptar perquè havia estat dos anys al Txad”. 
Llavors ja era capellà. Els caps de setmana ajudava a dir missa en una comunitat amb mil 
famílies llatines. El 50% eren mexicans. “Vaig conèixer la problemàtica dels 
llatinoamericans i també la societat americana”. Es lamenta que “tots els valors eren 
money, money, money”. Un poder i prestigi, assenyala, com el que avui encarna el 
president dels Estats Units. “És ben trist”. 
 
La guerra civil al Txad 
Amb la maleta carregada de propostes se'n torna al Txad. La idea era “aplicar per 
experiència” en una societat que tenia “una memòria increïble fruit de la tradició oral”. 
Però va esclatar el conflicte: “Amb la guerra civil vaig descobrir l'animal que portem tots 
dintre, del que som capaços quan perdem el cap”, lamenta amb un to greu. 
En acabar la guerra, Magriñà va emmalaltir. “El país va quedar desfet i a mi van baixar les 
defenses psicològiques”. Va agafar amebes. La malaltia el va deixar amb 35 quilos. “O 
te'n vas o si et quedes, t'enterrem”, li va dir el metge. El van operar a Barcelona i li van 
prescriure dos o tres anys d'estabilitat. 
 
“Créixer per ajudar més gent” 
Un període que va aprofitar per dinamitzar l'Oficina Missió i Desenvolupament que la 
Companyia. Servia per donar suport als jesuïtes en missió a Bolívia, Paraguai, Índia i 
Txad. “Tenir una oficina com aquesta només per jesuïtes no em sembla just”, va comentar 
al cap de dos anys de treballar-hi. “Pot créixer una mica i ajudar molta més gent”, va intuir. 

I així va néixer Intermon. 
Després de diverses etapes en el si de 
l'entitat, avui el provincial dels jesuïtes 
encara nomena un 40% del seu 
patronat. A Intermon Magriñà s'hi dedica 
durant 15 anys. Un temps en què va fer 
molts llaços amb la resta d'ONGs a 
l'Estat i també amb la Unió Europea. 
 
La intuïció d'Arrupe: els refugiats 
Amb la visita del superior 
Pedro Arrupe a Catalunya, Magriñà 
coneix la proposta de crear el Servei 
Jesuïta als Refugiats, l'SJR. “Quina 
intuïció va tenir Arrupe, de veure el 
problema que venia”. S'hi suma de 

seguida. I treballa en qüestions educatives al Congo, amb els qui fugien del conflicte a 
Ruanda. Dos milions de refugiats. En tres mesos van oferir escola a 28.000 alumnes. Fins 
que els utus van atacar als tutsis. El genocidi va impossibilitar la seva feina i va haver de 
marxar. 
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De retorn a Catalunya, el provincial d'aquell moment, Jesús Renau, li va demanar que es 
fes càrrec de les escoles a casa nostra. Ell li va contestar: “Hem de coordinar esforços, 
millorar la pedagogia, que els professors puguin anar d'un costat a l'altre”. La visió que va 
tenir responia a l'objectiu de “millorar esforços i compartir aprenentatges”. Així va néixer 
Jesuïtes Educació, que rebria forma jurídica de Fundació Pia a l'Estat Vaticà. 
 
Kolvenbach: “un mestre excel·lent” 
Però el superior general de seguida el va cridar a dirigir el Servei de Jesuïtes als 
Refugiats. Fins el novembre de 2007 es dedicaria a aquest projecte internacional. Hi va 

entrar amb una recança: “Jo no sóc un 
home polític; sóc directe, les coses les 
dic com les penso”. Però 
l'holandès Peter-Hans 
Kolvenbach, general dels jesuïtes(1983-
2008), va dir que l'ajudaria. 
 “Vaig tenir un mestre excel·lent”, 
reconeix. Amb Kolvenbach compartien 
una conversa mensual de trenta minuts. 
“Si no arriba a ser jesuïta, hauria pogut 
ser president de les Nacions Unides”, li 
va dir Magriñà en una de les trobades. 

En destaca la memòria, l'acollida personal i la capacitat de generar confiança. 
“El JRS va créixer moltíssim perquè també hi havia moltes més necessitats”. Durant el 
seu mandant (2000-2007), l'equip passa de 300 a 1.500 persones, amb presència a 56 
països. En aquell temps va veure que convenia dedicar-se als refugiats que s'estaven en 
les ciutats, on la situació era més precària i complexa que no pas als camps. Però no volia 
condicionar el servei ni perjudicar els refugiats. Va proposar relleu i va marxar. Era el mes 
de desembre. 

 
L'últim provincial de Catalunya 
Al gener aniria a la Congregació General, amb Pere Borràs. “Allí em van nomenar el seu 
successor”. Provincial a Catalunya durant sis anys (2008-2014),va dedicar-se sobretot al 
seguiment dels companys i a les reunions mensuals amb els cinc provincials d'Espanya. 

http://jesuites.net/kolvenbach-un-general-tranquil-una-epoca-convulsa
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Camí cap a una nova estructura que es resoldria amb la unificació de les províncies i les 
noves plataformes locals i territorials. 
“Era portar un govern a dues velocitats: la província aquí i veure allà com s'integraria en el 
conjunt”. Valoració? “Penso que ha sortit prou bé”. Com a anècdota recorda com “el 
general d'aquell moment, Adolfo Nicolás, que parlava català perfectament”, i li va dir, “si 
vosaltres creieu que heu de mantenir-vos com a província, parlem-ne, tot és defensable”. 
 
La internacionalització de La Cova 
El 2014, en acabar el mandat, li van proposar dirigir la Cova Sant Ignasi de Manresa. Amb 
l'SJR havia conegut mig món. “Avui aquí tenim 36 persones que estan fent un curs 
d'immersió ignasiana. Són de 19 països diferents, però els conec tots”. Un factor que li 
dona qualitat a l'escolta. “Quan acompanyes exercicis, si saps des d'on parla, és totalment 
diferent”. 
És el superior de la comunitat de jesuïtes de La Cova de Manresa. “Som set i molt ben 
avinguts”. Magriñà assumeix un gruix important de tasques de gestió i li agradaria tenir 
més temps per acompanyar més gent a fer els Exercicis Espirituals en la vida diària. “Però 
com que algú ha de fer aquesta feina jo aplico allò que deia Sant Ignasi: 'En tot, servir i 
estimar'”. Amb aquesta dedicació busca “que la casa funcioni i la gent s'hi trobi bé”. 
Quan li van oferir dirigir la cova va pensar en la seva experiència internacional, però 
també en acompanyament personal i en el seu moment vital: “No tinc 40 o 50 anys per 
anar-me'n altre cop a treballar a l'Àfrica”. Aquí no se sent pas tancat en una cova. Al 
contrari. Quan era provincial ja va promoure la internacionalització de l'espai com a Centre 
Internacional d'Espiritualitat. “No podem només quedar-nos amb el català perquè el món 
és molt més gran”. Roda el món i torna al Born. 
 
Per acabar l'entrevista ens comenta un quadre de Pablo Picasso sobre la pau, que té al 
despatx. Un procés col·lectiu, en construcció: https://youtu.be/rXNleX-Rhrg 
 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluis-magrina-estimant-gent-
canvia?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-11_butlleti 
 
 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lluis-magrina-nou-director-cova-sant-ignasi
https://youtu.be/rXNleX-Rhrg
https://www.catalunyareligio.cat/link_click_count?url=http://www.triaescolacristiana.cat&nid=186023&utm_source=anuncis&utm_medium=banner&utm_campaign=Anunci-186023-Escola%20Cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/link_click_count?url=http://www.triaescolacristiana.cat&nid=186023&utm_source=anuncis&utm_medium=banner&utm_campaign=Anunci-186023-Escola%20Cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluis-magrina-estimant-gent-canvia?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-11_butlleti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluis-magrina-estimant-gent-canvia?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-05-11_butlleti
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Catalunya Religió 

 
 
(Escola Pia de Catalunya) Durant aquest curs, els diversos grups de joves de l’Escola Pia 
de Catalunya han estat treballant sobre els continguts del proper Sínode sobre els joves 
que ha convocat el papa Francesc per aquest octubre. La comissió organitzadora 
del Sínode de l'Escola Pia de Catalunya ha preparat un qüestionari per als joves i diversos 
grups d'adults formats per educadors i educadores també han estat treballant i responent 
un qüestionari específic, dirigit a persones amb especial proximitat als joves. Aquest 
dissabte 12 de maig es va celebrar a Barcelona la trobada de síntesi del Sínode català, 
amb l'objectiu d'elaborar les conclusions a nivell de Catalunya. 

La trobada aplegar una trentena de persones, representants de cada un d'aquests grups, i 
de les diverses presències escolàpies de Catalunya. El provincial de l'Escola Pia de 
Catalunya, Eduard Pini, va presidir la trobada, que també va tenir com a convidat el bisbe 
auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, acompanyat delegat de joventut de 
l'arxidiòcesi, Bruno Bérchez. 

La trobada es va iniciar amb unes paraules del provincial i del bisbe. Vam subratllarar 
l'oportunitat de poder parlar dels joves a l'Església, i de poder-ho fer a partir de la seva 
pròpia veu. 

Els participants a la trobada es van repartir en quatre comissions i van extreure la síntesi 
de les actes de les trobades dels grups. De nou en plenari, els quatre portaveus van 
compartir el treball dut a terme. Ara la comissió organitzadora elaborarà les diverses 
aportacions de la jornada, però del que es va compartir se'n poden subratllar ja dues 
conclusions. 

En un context difícil per a l'evangelització dels joves, cal insistir en la importància per als 
joves dels valors lligats a la fe (compromís, radicalitat, profunditat, llibertat) que són 
plenament vigents i àmpliament reconeguts. Hi ha aspectes generen recels (jerarquia, 

 L’Escola Pia cap al Sínode: cal confiar en els joves 

http://www.escolapia.cat/
https://piaristsynod.escolapia.cat/
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moral, simbolisme) i la fe no només són valors, però això no ha de fer subestimar la 
importància d'aquest fet. 

D’altra banda, a nivell social en general i en el cas de les institucions religioses encara 
més, cal reforçar la idea que les relacions intergeneracionals només són possibles i reals 
si són bidireccionals. Si volem que els joves aprenguin, cal aprendre dels joves. Si volem 
que els joves escoltin, cal escoltar els joves. Si volem que els joves confiïn, cal confiar en 
els joves. 

La trobada es va tancar amb unes paraules de bisbe Vadell, que va agrair l'oportunitat 
d'haver pogut participar en la trobada, i haver pogut compartir de primera mà les vivències 
i les experiències dels joves de l'Escola Pia de Catalunya. La propera fase es durà a 
terme a l'estiu, quan un grup de representants de Catalunya assistirà a la trobada europea 
del Sínode, a la ciutat castellana de Salamanca. 

 

El Sínode Escolapi de Joves a Catalunya 

El proper mes 
d'octubre se 
celebrarà a Roma la 
XV Assemblea 
Ordinària del Sínode 
de Bisbes, un 
organisme consultiu 
convocat pel Papa, 
amb l'objectiu 
d'escoltar les 
opinions i reflexions 
dels prelats de tot el 
món sobre algun 
tema en concret. En 
aquest cas, es tracta 
d'abordar la realitat 
dels joves, una 
preocupació que 
Francesc ha 
expressat en 
diverses ocasions, i 

que ara ha cristal·litzat en el títol atorgat a la trobada: «Els joves, la fe, i el discerniment 
vocacional». 

Com en totes les anteriors edicions del Sínode, abans de l'obertura de l'Assemblea el 
Papa obre un període de reflexió, on els diversos bisbats, i aquelles institucions 
expressament convidades pel Papa, fan arribar a Roma elements de reflexió i 
consideracions, que puguin ser d'utilitat per als Pares Sinodals. I, en aquesta ocasió, una 
d'aquestes institucions ha estat l'Orde de l'Escola Pia. 

Per a respondre al qüestionari preparatori elaborat per Francesc, el Pare General de 
l'Escola Pia, Pedro Aguado, convocà el Sínode Escolapi de Joves, amb l'objectiu que 
totes les províncies escolàpies dels cinc continents preparessin de forma participativa 
aquestes reflexions. El Sínode Escolapi s'organitza de la següent forma: en primer lloc, 
cada demarcació celebra el seu Sínode provincial. Aquestes conclusions són portades al 
Sínode circumscripcional, que se celebra a cada continent. Finalment, les conclusions de 
les circumscripcions serviran per a elaborar el document com a orde internacional. 

http://youth.synod2018.va/
http://youth.synod2018.va/
http://piaristsynod.org/
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Cada vez más personas consideran que a través de lo que les llega mediante sus cuentas 
de redes sociales y visitando a lo sumo la página de inicio de alguna web de noticias de 
vez en cuando reciben toda la información que necesitan para manejarse en la vida. 
Todos los esfuerzos para intentar crear productos de información de calidad en internet no 
consiguen revertir el ocaso de la prensa de pago porque no se trata de un problema de 
oferta, sino de demanda: la gente no siente que necesite más información que la que 
le llega por esos canales. 

 
No es una novedad que haya mucha gente sin grandes conocimientos de actualidad o 
criterios para analizarla. Durante décadas muchas personas consideraban que por ver 
un noticiario de televisión todas las noches eran personas informadas, ignorando 
que la televisión, incluso cuando hace información, lo hace con el objetivo primordial de 
entretener, no de informar (véase La tiranía de la Comunicación, de Ignacio Ramonet). 
Hoy el contexto ha cambiado y la televisión cede cada vez más la centralidad del 
espacio público a internet y, en particular, a las redes sociales. Según una reciente 
encuesta de Reuters en 26 países, un 51% de la población emplea las redes sociales 
como fuente de noticias, y entre los jóvenes es un 30% el que las utiliza como su principal 
fuente de información. 
 
Es posible que el consumo de información a través de las redes sociales conlleve 
ventajas con respecto al telediario nocturno: fomenta una actitud más activa e 
implicada por parte del receptor de la información, en comparación con quienes se 
tumbaban en el sofá a ver cualquier cosa que les echaran. Pero no nos engañemos: esa 
actividad e implicación no parten del esfuerzo productivo que informarse requiere sino 
de reacciones emocionales a noticias que comparten con nosotros. 
 
En cualquier caso, la sustitución que ha de preocuparnos no es la de la televisión por las 
redes sociales, sino la de la prensa por las redes. En España se han cerrado una 
treintena de cabeceras de prensa desde 2010. El descenso en el consumo de periódicos 
―y no me refiero aquí al soporte impreso― constituye el desmoronamiento de la 

«El coste de informarse» 
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institución que ha nutrido durante décadas el debate público de mayor calidad. Las redes 
sociales son una maravilla, pero no sirven para todo: el contexto de las redes sociales 
no es propicio para la comprensión de la actualidad. 

 
Al margen del sacrificio en términos de calidad de la información que se produce al pasar 
de información de pago a información gratuita, existe un elemento característico del 
consumo de prensa cuyo debilitamiento en las redes sociales me parece particularmente 
dañino. La mayoría de personas que leen un periódico identifican esa cabecera con una 
determinada ideología y son capaces de aplicar filtros al sesgo que prevén en la 
información recibida. En las redes sociales muchas veces careceremos incluso del 
conocimiento mínimo para evaluar la credibilidad de las fuentes. Las redes sociales 
facilitan el consumo de noticias sueltas que navegan por la red y llegan a nosotros a 
través de personas con las que compartimos inquietudes. Sin contexto, sin conocimientos 
sobre las fuentes y predispuestos por el vínculo que nos une a las personas a través de 
las que nos ha llegado la noticia, perdemos recursos para protegernos ante posibles 
manipulaciones. 
 
Por si esto fuera poco, las noticias que leemos están presentadas de manera atractiva, 
utilizando efectos dramáticos o recurriendo abiertamente al escándalo para captar 
nuestra atención, en un mercado en el que la noticia no es más que un producto de 
consumo rentabilizado a través de monetizar cada clic en los titulares. Es una tormenta 
perfecta. Asistimos a la paradoja de vivir en la sociedad donde más información existe y 
donde la gente está menos informada. 
 
Me cuesta ser optimista. En un contexto de fuerte individualismo y utilitarismo de rango 
corto las personas no aprecian la necesidad de hacer el esfuerzo que requiere estar 
informadas, por ser un coste al que no le ven sentido o gratificación inmediata. Ese coste, 
sin embargo, es en parte el coste de la democracia, y no estar dispuestos a pagarlo nos 
hace más vulnerables a populismos de todo tipo. 
 

Xabier Riezu | entreparéntesis 
Podeu consultar l’article en format digital aquí. 

http://entreparentesis.org/coste-informarse/
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Cristianisme i Justícia reflexiona, en el seu darrer 
llibre, sobre l’individualisme, la pèrdua del sentit 
comunitari i de la capacitat d’indignació de la nostra 
societat, cada cop més connectada però cada 
vegada més narcisista. Ho fa des d’una lectura 
creient i amb voluntat d’obrir una porta al canvi i a 
l’esperança.  

 
Cristianisme i Justícia acaba de publicar el seu darrer 
llibre L’era del desànim (Abril 2018) on es recullen el 
conjunt d’aportacions que es van fer durant el curs del 
mateix nom celebrat durant l’octubre-desembre del 
2015. La inspiració i motivació sorgeix de la lectura del 
best-seller La societat del cansament del coreà Byuny 
Chul Han. A la seva tesi que l’excés de positivitat està 
generant una societat cansada incapaç de rebel·lar-se 
contra la lògica de l’autoexplotació i del sistema 
neoliberal, el llibre hi ha volgut afegir una lectura creient i 
teològica.  

 
I és que el lector o lectora anirà veient que cada ponent sembla que parli d’una pèrdua: 
pèrdua de valors (Begoña Román), pèrdua de la capacitat d’indignació (Joan Carrera), 
pèrdua d’il·lusió o «desengany» (José Ignacio González Faus), pèrdua de vincles 
(«atomisme social», en paraules exactes de Joan Carrera), pèrdua de Déu (Josep Otón), 
pèrdua de la força transformadora de les paraules, pèrdua del rostre visible de l’enemic, 
convertit ara en un gran sistema anònim... i, com a conseqüència de totes aquestes 
pèrdues, la pèrdua de la responsabilitat. 
 
Al llarg dels diversos capítols, els autors apunten sempre a l’individualisme –amb la 
pèrdua del sentit comunitari consegüent– com a causa principal d’aquestes pèrdues: 
l’anomenat «individualisme possessiu» s’ha anat convertint en un individualisme 
acumulador i depredador. Si ens mobilitzem és només motivats per un «campi qui 
pugui!». Tant és així, que Joan Carrera creu que aquest individualisme ens desmobilitza 
més que el nostre propi benestar. Som «una multitud de jos individuals, connectats», però 
no comunicats ni agermanats. Hem anat passant de l’antic mite de Prometeu (recuperat 
per Karl Marx) al mite de Sísif (reprès per A. Camus) i, posteriorment, a l’actual mite de 
Narcís. El Narcís d’avui és la selfie. Però convé recordar que Narcís acaba caient al riu i 
s’hi ofega, de tant mirar-s’hi per veure com n’era, de guapo. Paradoxalment, aquest 
individualisme que tant ens domina pot acabar significant la mort de l’individu.  
 
Tot i el títol, el llibre no és pessimista sinó que pretén articular una proposta de sortida al 
laberint on ens hem posat, i que passa, entre altres coses, per anar creant comunitats 
alternatives (creients o mixtes), que puguin actuar com a llevat dins la massa. Aquesta és 
en bona part la intenció última de L’era del desànim.  
 

● L’era del desànim. [fitxa del llibre]  
 
 

Cristianisme i Justícia 

Cristianisme i Justícia publica L’era del desànim 

https://www.cristianismeijusticia.net/lera-del-desanim-una-lectura-creient-des-de-la-filosofia-i-la-teologia
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Ningú no té el monopoli del patiment 

La tesi del director té un fort rerefons humanista, 
l'arrel de la reconciliació és al cor de les persones. 

Nominada als Oscars a la millor pel·lícula de parla 
no anglesa, aquest film libanès —tot i la senzillesa 
de mitjans— presenta una realització excel·lent on 
la trama es va desplegant de forma inquietant, tot 
denunciant els estereotips de l'espectador. Com en 
les capes d'una ceba, aquesta història mínima ens 
va conduint al centre dels conflictes humans i les 
seves ressonàncies polítiques, allà on s'amaguen 
profundament, al cor de les persones. 

El cineasta Ziad Doueiri viu al cor del conflicte. 
Líban —en veïnatge amb Israel, Palestina i Síria— 
va viure una dura guerra civil (1975-1990) que va 
destruir el model de convivència de musulmans, 
drusos i cristians maronites i ortodoxos. El 2006 va 
ser el camp de batalla de la guerra entre Israel i 
Hezbollah. Avui l'ombra del conflicte planeja 
constantment sobre aquest país. Com a símptomes hi ha dos fets, els falangistes cristians 
van perpetrar les matances dels camps de refugiats palestins de Sabra i Xatila però també 
les milícies palestines han realitzats importants massacres entre la població cristiana. 

Ja el 1998 Doueiri ens va explicar a West Beirut la història de dos adolescents musulmans, 
que durant la guerra del Líban desperten a l'amor i s'enamoren de la mateixa noia 
cristiana. A L'atemptat (2012) assistim a un nou relat del conflicte, un cirurgià israelià 
d'origen palestí viu casat i feliçment integrat en la societat jueva. Un dia, en un atemptat 
suïcida moren 19 persones, entre les quals la seva dona, que per sorpresa seva resulta 
l'autora de l'explosió. En ambdues pel·lícules emergeix una certa equidistància que permet 
observar les contradiccions polítiques i la gamma de sentiments de les parts enfrontades. 

L'insult comença amb una aparent nimietat. Un palestí insulta un cristià que rega el seu 
balcó i li mulla mentre treballa. El cristià, que viu ancorat en una rancúnia soterrada, 
exigeix una disculpa que no arriba. La disputa es torna judicial, dos advocats defensen les 
seves causes, una sensible a la causa palestina, l'altre solidari amb la minoria cristiana. 
Les ressonàncies del cas tenen abast polític i el conflicte es trasllada a un societat que viu 
amb les ferides obertes. "Esteu a punt per trencar-ho tot però no per passar pàgina". 
L'equació conflicte personal - causa judicial - enfrontament polític serveix per mostrar els 
enquistaments i la gran dificultat per reconèixer una mínima empatia per contra. 

El descobriment progressiu de la història de cada protagonista ens porta a prendre 
consciència de la gravetat i complexitat de les causes, de la magnitud dels seus patiments i 
dels riscos dels judicis precipitats i simplistes. La tesi del director té un fort rerefons 
humanista, l'arrel de la reconciliació és al cor de les persones. Per als partidaris dels 
esquemes ideològics la pel·lícula fa olor de simplisme, però la seva reflexió resulta 
profètica. En tots els bàndols s'acumula el sofriment que cal drenar, i potser tot depengui 
d'una mirada. 

Peio Sánchez | Catalunya Cristiana, 20 de maig de 2018 

Butaca de cinema: “El insulto” 
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. a través de la pàgina web: www.urc.cat  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. 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 a exhaurir les places. 
 

2. Segon pas: confirmació de la plaça 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 
 

3. Tercer 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, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost). 
 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat amb el suport de l’URC. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

  
Vetlla de pregària 

  
Vetlla de Pentecosta 

  
dissabte 19 de maig 
a les 7 de la tarda 
  

  
Espiritualitat 

i litúrgia 

  
 Vida pasqual 
     amb la gna. Griselda Cos 
    Programa [clic] 
  

  
diumenge 20 de maig 
a les 6 de la tarda 

  
Taller 

de Cal·ligrafia 

  
 Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]  
  

  
dissabte 26 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

Vetlla de l’esperit a Vilobí d’Onyar 
 

 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/GCos.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC13.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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VII Nit Solidària de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel 

 

Ens plau comunicar-vos que s’acosta la setena edició de la NIT DE RÀDIO ESTEL i 
«CATALUNYA CRISTIANA» a favor dels nostres mitjans. Per aquest motiu, us demano 
que reserveu a la vostra agenda la data de l’1 de juny, divendres, d’aquest any 2018. 
 
Iniciarem la VII Nit en un lloc ben estimat, la BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR, on 
celebrarem un concert amb la participació de l’Orfeó Badaloní i Esbart Sant Jordi. 
 
Després d’aquest concert, ens retrobarem tots a la Llotja de Mar per compartir un sopar i 
lliurar els I Premis de Periodisme Memorial Joan Carrera. 
 
La VII NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA CRISTIANA» serà presidida pel 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, president del Patronat de 
totes dues fundacions.  

Jaume Aymar 
Director 

PROGRAMA 
 
20 h Santa Maria del Mar, actuació Orfeó Badaloní i Esbart Sant Jordi 
21.30 h Sopar a la Casa Llotja de Mar, c/ Passeig d’Isabel II, 1 
Preu: 50 euros: concert + sopar 
10 euros: concert 
 
c/c: “la Caixa” ES88 2100 3013 2522 00406287 
A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar nom, cognoms i telèfon. 
El resguard del banc és l’entrada per al concert i el sopar. 
 
Les places són limitades.Es poden adquirir fins al 25 de maig. 
 
L’entrada per assistir únicament al concert també es pot adquirir a Santa Maria del Mar 
per un preu de 10 euros, des d’ara i fins al mateix dia del concert. 
 
Més informació: tel. 934 092 770 - lanit@radioestel.cat - lanit@catalunyacristiana.cat 
 



22 | 28 
 
 

 

Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer 

 
Del 27 juny al 8 de juliol de 2018  
Curs: 2 nivell 
Iniciació: Realització de l’Icona durant el curs  
Mig-Alt: Realització de l’Icona amb l’or ja posat  
Organització i coordinació del curs: P. José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán R. 
nurbe57@hotmail.com Tel. + 34-609 24 37 31  
 
Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies  
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits)  
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes incloses (wi-fi & 
parking...)  
 
 

Monestir de Sant Benet de Montserrat 
 

- ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 26/05/18 de 16:30h a 18h. 
 

- PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICÒRDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 26/05/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 

 
Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
BOTIGA VIRTUAL 
 
CERÀMICA D'ARTESANIA 
93 835 00 78 ext.12 / 659 38 67 62 
ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
Podeu consultar-la en el següent enllaç: 
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/
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Passat i present dels goigs en una jornada d'estudi al Monestir de les 

Avellanes 

Ós de Balaguer és un municipi que voreja aproximadament els mil habitants. Malgrat no 
ser gaires veïns, durant els darrers mesos està acollint jornades inèdites sobre aspectes 
de la cultura popular que no havien merescut suficient atenció. Així, el 30 d’abril va 
acollir el I Simposi sobre campanes, campaners i campaners, durant la qual es va donar a 
conèixer la situació actual dels tocs de campana, que tan importants havien estat per a la 
població medieval. Encara amb la ressaca d’aquest esdeveniment, hem conegut que el 9 
de juny se celebrarà la I Jornada d’estudi sobre els goigs al Monestir de les Avellanes. 
 
Introduint les intervencions acadèmiques, Joan Arimany presentarà els goigs com a 
documents compendi de la religiositat popular. Derivats dels cants litúrgics de l’església, i 
sense abandonar les oracions i les pregàries com a leitmotiv principal, també afegiran 
elements propis de les narracions mitològiques. En algunes poblacions, explicarà la 
doctora Josefina Roma en aquest sentit, contribuïren decididament a la creació de 
l’imaginari local. No debades, les lloances fetes als patrons, habitualment amb l’objectiu 
de superar una adversitat que els estava afectant, acostumaven a fer referència a les 
llegendes que se li atribuïen. Prenent el relleu de l’antropòloga, Josep Maria Silisi, autor 
de la tesi doctoral El repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII, exposarà 
quin paper va interpretar la música en la creació d’aquests vincles identitaris. 
 
Malgrat la progressiva secularització de la societat, els goigs segueixen sent un objecte de 
desig per a molts col·leccionistes. Només a la Biblioteca de Catalunya se’n custodien més 
de 30.000, la majoria dels quals (gairebé 22.000) provenen de la col·lecció de Salvador 
Roca i Ballver. Bona part d’aquests documents (24.400) també es troben custodiats a 
l’Arxiu Gavín, annex al monestir, constituït des de 2008 com el Centre de Documentació 
de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya. Tots els assistents a Ós de Balaguer 
gaudiran d’una visita guiada a aquestes instal·lacions.  
Les I Jornades d’estudi sobre goigs estan organitzades per l’Associació d’Amics del 
Monestir de les Avellanes, l’Arxiu Gavín i els Amics dels Goigs.  Us hi podeu inscriure 
adreçant-vos al correu avellanes@maristes.org. 

https://www.tornaveu.cat/article/12401/un-simposi-per-analitzar-el-ritual-dels-tocs-de-campana
https://etnologiadotblogdotgencatdotcat.files.wordpress.com/2018/05/fullet-programa-de-mc3a0.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/125272
mailto:avellanes@maristes.org
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Concert-Homenatge a Fra Jaume-Manuel Mola 

 
El P. Jaume Manuel Mola i Mateu, ofm, franciscà, 
va ser molts anys organista del Santuari de St. 
Antoni Pàdua, del C. Santaló 80, 08021 
Barcelona. Enguany recordem el centenari del seu 
naixement. Per celebrar aquesta efemèride, la 
Fraternitat de Sant Antoni de Barcelona, la seva 
família i amistats, organitzen un CONCERT 
HOMENATGE:  
 
-DIA: dissabte dia 19 de maig. 
-LLOC: santuari de Sant Antoni. 
-HORA: a les 20 h missa harmonitzada pel Petit 
Cor de la Catedral de Lleida. 
-després de la Missa, segueix el concert amb 
obres del P. Mola. 
 
Us preguem que us vulgueu sumar a aquest 
homenatge assistint a la missa i/o al concert que 
segueix. Gràcies. Hi esteu tots convidats.  
Si us plau, feu-ho saber a d’altres persones que 
puguin estar-hi interessades. 

 

Construïm l’esperança 

 
El proper divendres 18 de maig a les 18h tindrà lloc un acte d'homenatge al nostre amic Jaume de 
la mà de totes les entitats cristianes i d'església en les que ell participava. 
 
L'acte durarà una hora i mitja i acabarà amb un senzill piscolabis. Serà a l'Hospital de Campanya, 
a la Parròquia de Santa Anna - Barcelona. 
 
Sentiu-vos tots convidats i feu arribar la invitació a qui creieu convenient. 
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Exercicis de silenci contemplatiu 
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Exercicis de silenci contemplatiu 

 
Dies del 3 al 8 de juny 
EXERCICIS ESPIRITUALS PER A RELIGIOSES 
GRANS 
Gna. Pilar Rodríguez Briz, stj 
 
TEMA: "CAMINAMOS CON JESÚS"  
Lloc: Casa d’espiritualitat “Enric d’Ossó”  (Tortosa) 
Inici:  dia 3 de  després de dinar  
Final: dia 8 després d’esmorzar 
Preu: 250€ 
Llengua: Castellà 
Places per ordre d’inscripció. Persona de 
contacte: Cristina Caire / Email: 
casa.espiritualitat.stj@gmail.com/  Telf: 977 500 786 
/ 977 503 943 
Data límit d’inscripció: 31 de maig 
Com arribar-hi: Tren, autobusos HIFE, cotxe. 
 

 
 
 
 

 
En l’inici d’una nova etapa  
 
Quan llegiu aquest fecc informa, potser ja tindrem un nou president a Catalunya. Ben 
aviat es formarà govern i sabrem qui regirà el dia a dia de l’acció educativa del país. 
Confiem que la LEC continuarà el seu desenvolupament per donar resposta a les 
necessitats i demandes de famílies i alumnes i, també, a la dels professionals que la 
tenen per marc de la seva acció docent.  

Confiem, també, que el Servei d’Educació de Catalunya, integrat per totes les escoles que 
reben fons públics per al seu sosteniment, continuarà oferint la seva acció quotidiana de 
servei als infants, adolescents i joves des del fer i dir -el mestratge- de tants mestres i 
professors que malden dia a dia per fer de la seva activitat una eina de creixement per als 
alumnes i, de les seves escoles, un espai que ho possibiliti.  

L’ensenyament del nostre país, fidel a la seva reiterada i històrica inquietud pedagògica, 
viu un moment àlgid entorn la innovació educativa, les noves tecnologies... que demana 
especial dedicació i suport, sense negligir la diversitat de problemàtiques socials i 
econòmiques, a les quals convé i és necessari de donar resposta.  

No s’han d’oblidar, tampoc, els aspectes laborals, que convé també abordar. Des de 
l’escola cristiana oferim una lleial col·laboració en l’inici d’aquesta nova etapa de la nostra 
quotidianitat, de la història de l’ensenyament al nostre país. 

 

FECC Informa. Núm. 683  (14.05.2018) 

 

mailto:casa.espiritualitat.stj@gmail.com/
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El santuari del Miracle, a la comarca del Solsonès, és un centre d’espiritualitat que 
combina elements religiosos, artístics i naturals. Fa més de 100 anys que el monestir de 
Montserrat va assumir la custòdia d’aquest santuari marià. Avui hi viuen quatre monjos 
benedictins que tenen cura de les celebracions litúrgiques i de les necessitats pastorals 
de la Casa d'Espiritualitat. “Signes dels temps” entrevista Xavier Poch, monjo benedictí de 
Montserrat i superior del Miracle. La conversa s’ha gravat als exteriors del santuari del 
Miracle. 
 
Aquest diumenge 20 de maig a les 10.30 a TV3. 

 

 

 
El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

 

www.urc.cat 
 

També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  
 

 

Signes dels Temps a TV3 : Santuari del Miracle 

http://www.urc.cat/
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2018  MAIG 
20 dg Pentecosta 

21 dl Dilluns de Pentecosta 

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

28 dl CEVRE 

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 

Calendari URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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