
 
Canonització de Cándida María de Jesús (1845 – 1912), 

fundadora de les Filles de Jesús 
 

Benet XVI va proclamar al Vaticà el 17 d’octubre, diumenge, 
davant més de 80.000 persones, sis nous sants, entre ells la 
beata monja espanyola Cándida María de Jesús Cipitria i 
Barriola (1845-1912), fundadora de les Filles de Jesús. 
Els altres són: 
► Mary Hellen Mackillop (1842-1909), fundadora de la 
Congregació de les Germanes de Sant Josep del Sagrat Cor, 
que passa a ser la primera santa australiana, 
► el polonès Stanislaw Soltys Kazimierczyk (1433-1489), 
sacerdot dels Canònics Regulars Lateranenses, 
► el canadenc Alfred Bessette (1845-1937), de la Congregació 
de la Santa Creu, el primer sant d'aquell país, 
► les monges italianes Giulia Salzano (1846-1929), fundadora 
de la Congregació de les Germanes Catequistes del Sagrat Cor, 
i  

► Battista Camilla da Varano (1458-1524), monja de l'Orde de Santa Clara. 
 

Les Filles de Jesús, en castellà Hijas de Jesús, són un institut religiós femení de dret 
pontifici, concretament una congregació religiosa de germanes fundada el 1871 a Salamanca i 
dedicada a l'ensenyament. Anomenades popularment jesuïtines, posposen al seu nom les 
sigles F.I. 

No s'han de confondre amb les Filles de Jesús 
(Verona), fundades a Verona el 1812, ni amb les 
Filles de Jesús de Kermaria, fundades el 1834 a la 
Bretanya i també dedicades a l'educació. 

La congregació fou fundada a Salamanca el 8 de 
desembre de 1871 per Juana Josefa Cipitria y 
Barriola (1845-1912), amb l'ajut del sacerdot 
jesuïta Miguel San José Herranz (1819-1896) i el 
suport del bisbe de Salamanca Joaquim Lluch i 
Garriga, carmelita descalç. Juana havia conegut el 
sacerdot a Valladolid el 1868 i amb ell pensà de 
formar una congregació dedicada a l'educació 
cristiana dels nens i joves, ja que considera que és 
una necessitat urgent en aquell moment. 

Barcelona, 21 d’octubre de 2010                                                                           ANY III. núm.   
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La fundadora i cinc companyes més van constituir la primera comunitat de la congregació de 
les Filles de Jesús, el 8 de desembre de 1871 i a l'església jesuïta de La Clerecía; van 
prendre l'hàbit el 31 de maig de 1872 i professaren els vots el 8 de desembre de 1873. Amb el 
nom de Cándida María de Jesús, la fundadora comença a redactar les constitucions de la 
nova congregació, a partir de les constitucions de la Companyia de Jesús. Aquesta vinculació 
amb l'orde jesuïta farà que les Filles de Jesús de Salamanca també sigui conegudes com a 
jesuïtines. 

Les constitucions s'aprovaren el 3 d'abril de 1872 pel bisbe Lluch i Garriga: l'institut va tenir el 
decretum laudis papal el 6 d'agost de 1901 i les constitucions foren aprovades per la Santa 
Seu el 1913. 

En poco temps, l'institut s'estengué, obrint escoles a Peñaranda de Bracamonte, Arévalo, 
Tolosa, Segòvia, Medina del Campo, etc. El 3 d'octubre de 1911 van marxar les primeres 
germanes fora d'Espanya, al Brasil. Després obriren cases al Japó, Filipines, Xina, Estats 
Units, Cuba, República Dominicana, Veneçuela, Colòmbia, Brasil, Argentina, Bolívia, etc. 

Les Filles de Jesús es dediquen principalment a l'educació cristiana dels joves, d'acord amb 
l'espiritualitat jesuïta. 

Són presents a Argentina, Bolívia, Brasil, Xina, Colòmbia, Cuba, República Dominicana, 
Filipines, Japó, Itàlia, Moçambic, Espanya, Tailàndia, Taiwan i Veneçuela.  

A Catalunya, són presents a Barcelona i Badalona. 

Al final de 2005 l'institut tenia 1.116 religioses en 144 cases. 
 

Les Filles de Jesús us conviden a l’Eucaristia per la recent canonització de Cándida María de 
Jesús, la nostra fundadora. Us hi esperem 
Lloc: Parròquia de la Salut de Badalona, passeig de la Salut, núm. 22. 
Dia: 23 d’octubre. Hora: A les 8 del vespre 
 

Conferència del P. Josep Abella: La vida religiosa: una xarxa mundial 
al servei evangèlic de les persones i els pobles 

 
En el context del 30è aniversari de l’URC (Unió de Religiosos de 
Catalunya), la Fundació Claret us convida a la conferència que 
pronunciarà el P. Josep Abella, superior general dels Missioners 
Claretians i i vicepresident de la Unió de Superiors Majors (USG). 
Presentarà l’acte Màxim Muñoz, provincial dels Claretians de 
Catalunya. 
Dilluns 25 d’octubre de 2010, a les 19.30 hores, 
a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona 
(C/ Roger de Llúria, 5).  Entrada lliure 
Encara seminarista ja fou destinat al Japó, on ha desenvolupat una 

intensa activitat pastoral, tant en el si la congregació dels Missioners Claretians com a 
l’Arxidiòcesi d’Osaka, on col·laborà en l’Equip diocesà d’animació missionera, en la pastoral 
parroquial juvenil, educació i formació de laics. 
Dins de la congregació ha estat, a més de càrrecs locals de la província, superior major de la 
Delegació d’Àsia Oriental, mestre de novicis, formador d’aspirants i postulants. Els dotze 
últims anys ha estat consultor general dels Missioners Claretians i prefecte general 
d’Apostolat. 
Va ser elegit superior general de la congregació el 2003 i de nou el 2009. Actualment, és 
vicepresident de la Unió de Superiors Generals (USG). 
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Targeta sanitària 
 

En aplicació de la llei i del reglament, aprovats pel Parlament de 
Catalunya i el seu Govern respectivament, a partir del dia 1 
d’octubre de 2010 les religioses i els religiosos poden ser donats 
d’alta al CatSalut per gaudir de la preceptiva targeta sanitària. 

Cal emplenar la sol·licitud d’alta de persona assegurada al CatSalut per tal d’obtenir la targeta 
pertinent. El model ha estat tramès als superiors majors. 
Consultades fonts de l’Oficina Central de la TSI, Divisió d'Atenció al Ciutadà,  
CatSalut, m’han dit que cal lliurar al CAP més proper (Centre d'Atenció Primària) aquesta 
sol·licitud i que, oportunament, es rebrà la targeta sanitària. Important: no cal lliurar cap 
documentació (fotocòpia del DNI, etc). Amb el full, degudament emplenat, n’hi ha prou. 
Sigui com sigui, si una religiosa o religiós necessita dels serveis, ja pot gaudir-ne. 

 
Estació d’enllaç – Crist: Estació Central 

(Eloi Aran / CR) La nit del divendres pot enllaçar festa i pregària? Uns tres-cents cinquanta 
joves creuen que sí i es van donar cita el passat divendres 15 d’octubre a la Sagrada Família. 
L’acte va ser convocat per la Delegació de Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona 

amb el lema “Crist: Estació Central”, que 
s’emmarca dins el programa mensual 
ludicoreligiós “Estació d’Enllaç”. 

L’encontre va aplegar diferents disciplines 
artístiques amb el fil conductor d’“El somni 
de Gaudí”, que era narrat per Joan Pera i 
interpretat per un grup d’actors. Els 
participants provenien de diferents 
parròquies i moviments. Cal destacar la 
presència d’una vuitantena de joves de 
tercer i quart d’ESO que participaven a 
l’activitat “24 hores al Casal Loiola” i es va 
afegir a l’esdeveniment vers una major 
sinergia eclesial. 

La trobada va començar a les portes de l’accés a la cripta amb una estona inicial destinada a 
compartir el sopar, però l’activitat es va posar en marxa amb una batucada que va encapçalar 
la processó contemplativa al voltant del temple. Tornats a estar davant la façana de la passió, 
els participants van ser convidats a atansar-s’hi deixant que aquesta fos l’escenari. Aleshores, 
mossèn Toni Roman va presentar formalment l’acte mentre es van projectar a la façana 
diferents imatges que recollien l’activitat de l’Estació d’Enllaç del curs passat i es presentava la 
programació pel present. La programació també es va repartir a l’entrada en un atractiu format 
de tiquet “T-8 Multizona. Títol interpersonal. 8 viatges integrats 
per viure una església jove”. 

Un cop fet l’acte inaugural de la nit, va tenir lloc l’actuació de Joan 
Pera com a narrador d’“El somni de Gaudí”, un escrit de caire 
autobiogràfic que mostrava als participants un tríptic de la vida de 
l’arquitecte, la construcció del temple de la Sagrada Família i el 
seu propi recorregut espiritual. La narració era interrompuda en 
alguns punts per donar pas a l’actuació d’uns actors muts que 
representaven mitjançant la dansa Gaudí, la mort i la gràcia. 
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El fil conductor de la narració de Joan Pera va conduir als participants al cor del temple, la 
cripta, on va tenir lloc la segona part de la trobada amb uns cants dirigits pel germà marista 
Toni Torrelles, l’escolta de la Paraula de Déu i un espai per compartir en petits grups el ressò 
de la lectura acompanyades d’unes breus preguntes. 

Els organitzadors i participants van valorar positivament l’esdeveniment, que vindria a ser una 
aplicació juvenil de les “Set catequesis. Amb el Papa a la Sagrada Família” que ha editat 
l’Arquebisbat de Barcelona de cara a la propera visita de Benet XVI. 

Jornada de formació permanent URC-CEVRE 
 

COMUNICAR HOY, 
UN EXCELENTE CAMINO PARA LA COMUNIÓN ECLESIAL 

 

a càrrec de 
Juan Rubio 

 
 

Juan RUBIO FERNÁNDEZ és sacerdot diocesà. Des de fa anys ha 
participat en diversos projectes editorials a l’esfera pública i en la informació 
religiosa. Actualment és el director del setmanari d’informació religiosa Vida 
Nueva. És autor de diferents llibres publicats recentment: “En memoria mía. 
Fragmentos en la vida de un cura” (PPC), “Juan de Ávila, un apóstol en 
camino” (San Pablo), “Camino, Verdad y Vida. Comentarios a los 
evangelios 2011” (San Pablo) i acaba de sortir un llibre titulat “Tolerancia 
Cero. La cruzada del Papa contra la pederastia en el clero”. És membre del 
consell editorial de Sal Terrae i col·labora en diverses publicacions d’àmbit 
cultural i religiós. 
 
Primera charla: Comunicación para la comunión 
La comunicación en la esencia misma de la Iglesia. Para que haya comunión 
tiene que haber sana comunicación. En esta primera parte se abordará la 

esencia comunicadora de la misma Iglesia que necesita de una gestión informativa verídica, 
profesional y objetiva. Desde el misterio trinitario hasta la misma eclesiología de comunión, la 
comunicación es fundamental. El medio es el mensaje. Lo que nos jugamos por no hacerlo bien. 
Segunda charla: Hacia un proyecto de comunicación en la Iglesia  
La información religiosa hoy en el ámbito de la comunicación global en el mundo y en España. 
Claves para entender quiénes están detrás de los grandes mensajes. Claves de interpretación de 
las líneas editoriales. Cómo manejar hoy lo que nos llega a través de los medios de comunicación. 
El perfil del comunicador cristiano. El reto de un proyecto comunicativo en la Iglesia española. 
Tercera charla: La comunicación en la Vida religiosa hoy 
La vida religiosa y la comunicación. La luz en el candelero ¿para que se  vea o simplemente porque 
se vea? Claves para entender la vida religiosa desde lo que se conoce a través de los medios. 
Pistas para un trabajo de cara al futuro en las congregaciones y en los institutos de vida religiosa. 
Por qué es necesaria una política comunicativa. Luces y sombras. 
 

Data i horari: 23 d’octubre de 2010 - 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Preu: 20 euros 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”:  

2100-3040-06-22-00340826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JR. 
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Família vicenciana: “Hem celebrat la vida” 
 

“Els homes no oblidaran mai com has sabut mantenir 
l’esperança, i recordaran, per sempre més, aquesta obra 
del poder de Déu” (Judit, 13,19)   
 

Tant de bo que els pobles i cada generació celebréssim amb goig les diades, els anys 
jubilars i els centenaris de les gestes del Senyor! Seria una prova evident de la vitalitat que, 
engendrada en el temps, perdura per sempre. Al llarg de la història de la salvació, el mateix 
Déu fixa temps i moments per fer una aturada festiva que esperona l’esperit i regenera les 
forces per no defallir en la tasca encomanada. Els Salmistes, tot seguint la pedagogia de 
Déu, no es cansen d’encoratjar-nos a celebrar que Déu ha estat gran amb nosaltres. 
 
És evident que Déu ha estat gran amb nosaltres… Tots tenim l’experiència d’haver-nos 
topat en el nostre camí  amb homes i dones capaços d’allargar les gestes de Déu que, en 
llenguatge bíblic, són gestes d’amor. N’és el cas de Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, dues 
persones modelades a l’estil de l’Alfarer i que, des de la seva petitesa humana, foren 
capaces d’omplir la seva vida tot donant-la per amor als germans més febles. 
 

La Família Vicenciana acaba de celebrar els 350 anys 
de la mort de Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac. Hem 
volgut fer festa com qui celebra la vida, ja que el seu 
Carisma, dirigit per la mà amorosa de Déu, no pot morir 
i, de fet, no ha mort. Són moltes les associacions, a més 
de les Filles de la Caritat i la Congregació de la Missió, 
que, al llarg de tot el món, intenten seguir la inspiració 
evangèlica viscuda pels Fundadors. Per això, la força 
celebrativa ha adquirit una dimensió internacional. 
Pràcticament totes les Esglésies Particulars, como ara la 

de Barcelona, han volgut acompanyar-nos, tot donant gràcies a Déu per haver suscitat dins 
l’Església aquetes dues persones santes, gegants en la pràctica de la Caritat Cristiana. 
 
Ho hem celebrat. I ara, què? La història pesa i també crea lligams... D’aquí que calia  fer 
visible el nostre compromís amb el lema de l’any jubilar: “RESPONSABLES D’UNA 
HERÈNCIA”. Conscients de la feblesa humana, ens sentien convidats a fer de les nostres 
festes no un castell de focs d’artifici i sí un espai de reflexió, generador de projectes de vida. 
Podríem viure contents d’un passat, difondre la memòria d’homes i dones de Déu i omplir 
les nostres parets de murals commemoratius... tot això està bé i s’ha fet. Ens calia el 
compromís amb els germans i germanes 
que, ara, com en temps de Vicenç de Paül i 
Lluïsa de Marillac, reclamen la nostra entrega 
generosa. I com a “Responsables d’una 
Herència”, la Família Vicenciana ha 
promogut, en el curs de l’any Jubilar, i ha 
portat a terme projectes solidaris i de Caritat 
a Haití, donada la tragèdia humana viscuda 
durant i després del terratrèmol. Són moltes 
les persones que s’han apropat als nostres 
projectes solidaris; cal agrair-ho i ho fem, 
aprofitant qualsevol fòrum, com ara la revista 
Horeb. 
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A Horeb ens acostem les Filles de la Caritat, per compartir la joia d’un any Jubilar tot  
convidant a lectors i lectores  a donar gràcies a Déu per les gestes que ha obrat en favor 
dels pobres. Convidar-vos, faltaria més! a celebrar la llarga vida de Vicenç de Paül i Lluïsa 
de Marillac, que han estat capaços d’estirar la bondat de Déu envers els germans; perquè 
volem, com diu el Salmista, perpetuar el record del seu nom i que els pobles els lloïn per 
sempre més.  

Sor Rosa Mendoza 
Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül 

 
Conferència Episcopal Tarraconense – Comunicat de la reunió núm. 196 

 
Els dies 13 i 14 d’octubre de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 196 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona i a la Casa d’Espiritualitat Maria 
Immaculada de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.  
 
1.- En començar, després de la pregària inicial i de la salutació de Mons. Pujol, els bisbes han 
expressat novament al Sant Pare Benet XVI el seu agraïment per la visita que farà a 
Barcelona els pròxims dies 6 i 7 de novembre per dedicar el temple de la Sagrada Família i 
han posat en comú totes les activitats i iniciatives que s’estan duent a terme en cadascuna de 
les diòcesis catalanes perquè el màxim nombre de fidels pugui acompanyar el Sant Pare en 
aquesta ocasió. Per part seva, el cardenal Martínez Sistach els ha informat amb detall sobre 
els diferents moments de la visita, des de l’arribada a l’aeroport de Barcelona al vespre del 
dissabte 6, l’allotjament al Palau Episcopal, l’itinerari fins a la Sagrada Família, els diferents 
moments de la celebració litúrgica de la dedicació del temple, el rés de la pregària de 
l’Àngelus, al migdia, des de la façana del Naixement i la visita, a la tarda, a la institució 
diocesana del “Nen Déu”, on s’acull i es forma infants i joves amb síndrome de Down, i el 
posterior comiat oficial a l’aeroport, abans de retornar a Roma. 
 
2.- Els bisbes han tractat també altres aspectes de 
l’actualitat eclesial, política i social, i amb relació a 
les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, 
han acordat fer pública una Nota, que s’adjunta 
com annex al present comunicat. 
 
3.- En l’àmbit de la catequesi, i a proposta de 
Mons. Salinas, els bisbes han estudiat i aprovat, 
ad experimentum per un any, els nous Estatuts del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC). 
 
4.- En l’àmbit de la pastoral de la salut, els bisbes han tractat diverses qüestions, entre elles, i 
a proposta de Mons. Casanova, del programa de suport a les cures pal·liatives, per a l’atenció 
integral a persones amb malalties avançades. 
 
5.- També en aquest àmbit, els bisbes han designat Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de 
Terrassa, com a nou responsable de la pastoral de la salut per part de la CET. 
 
6.- En acabar, Mons. Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, ha invitat els bisbes a la 
inauguració de la nova seu de la cúria diocesana, el pròxim dissabte 23 d’octubre. 
I així mateix ho ha fet Mons. Saiz, bisbe de Terrassa, invitant-los a la inauguració de la nova 
cúria d’aquesta diòcesi el dissabte 11 de desembre de 2010. 

Barcelona, 14 d’octubre de 2010 
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Nota de la CET sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 
 

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 28 de novembre de 2010 
 

Diumenge dia 28 de novembre, els catalans estan 
cridats a acudir a les urnes per elegir els Diputats del 
Parlament de Catalunya. D’entre ells, n’ha de sortir el 
President de la Generalitat i aquest nomenarà el Govern 
del nostre país per als propers quatre anys. 
 
Malgrat els problemes derivats de la crisi econòmica i 
l’atur, o el complex encaix de la personalitat pròpia de 
Catalunya, hem de ser tots els ciutadans els qui 
prenguem consciència del deure de vetllar pel present i 
el futur de la nostra societat. Votar és exercir els nostres 
drets i alhora és una manera d’intervenir 
responsablement en els afers públics. Per això, les 
eleccions democràtiques són un moment privilegiat de la 
participació ciutadana. 
 

Els Bisbes de Catalunya animem els catòlics i tots els ciutadans de bona voluntat a participar 
activament en les properes eleccions al Parlament, de forma reflexiva i a consciència davant 
els programes dels diversos partits i grups polítics que hi concorren. 
 
Al moment de fer la nostra tria conscient i emetre el nostre vot, creiem que hi ha uns valors 
prioritaris i irrenunciables que cal discernir com estan reflectits en els diversos programes 
electorals. Entre aquests valors destaquem els següents: les mesures per afrontar la crisi 
econòmica i crear solidaritat efectiva envers els qui més pateixen; la tutela del dret a la vida, 
des de la concepció fins a la seva fi natural; el reconeixement, promoció i protecció de la 
família; el respecte de la llibertat dels pares en l’educació dels seus fills; la resposta justa i 
digna al col·lectiu dels immigrants i a tot el que signifiqui major justícia social; la promoció de 
la llibertat religiosa, i la valoració del que conforma la identitat pròpia de Catalunya. 
 
Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, que ens ajudi a superar 
aquests moments d’incertesa que vivim, que mai no ens divideixin les inevitables tensions que 
es produeixen en la construcció de la nostra casa comuna, que la comprensió i el respecte 
presideixin el debat entre les diferents opcions polítiques, i que la veritat, la justícia, la llibertat i 
l'amor siguin els pilars on se sostingui la vida política del nostre país. 

Octubre de 2010 
 
 

Comissió de VC del Bisbat de Lleida: excursió a les Avellanes 
 
La comissió de Vida Consagrada del Bisbat de Lleida va programar per al passat dia 25 de 
setembre una excursió al monestir de les Avellanes, que celebra aquest any el centenari de la 
presència marista. La convocatòria va ser un èxit de participació. El Sr. Bisbe i el seu secretari 
viatjaren també en autocar amb tots nosaltres. A les 11 h, segons l’horari previst, visitàrem 
acompanyats i guiats pel germà Superior les diferents dependències, iniciant l’exposició en la 
sala capitular, el claustre, l’església i l’antic refetor dels monjos. 
Els 48 participants ens reunírem en un sala preparada pels germans, on els components de la 
comissió vam presentar els objectius de la mateixa i les activitats que proposem per al curs 
2010-2011. 
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A la una del migdia vam celebrar l’eucaristia presidida pel Sr. Bisbe Joan Piris i, tot seguit, ens 
dirigírem cap a la carpa on vam compartir el dinar. A la sobretaula tots els presents vam 
presentar les nostres comunitats i les activitats en les quals treballem en l’església local. 
Després d’un breu temps de lleure, vam anar cap a Balaguer per fer la visita a l’església del 
Sant Crist, i a la comunitat del convent de les Clarisses, amb qui departírem fins a la nostra 
tornada cap a la capital del Segrià. 

Josep Castellà, ocd 
Delegat 

 

 
 
 

P. Thomas Handgrätinger, abat general dels premonstratesos: “Hem de 
redreçar el nostre viure per ser més bons cristians” 

 
Carme Munté - Catalunya Cristiana. 17 octubre 2010 
 
Per a l’alemany Thomas Handgrätinger visitar el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes (al bisbat d’Urgell) va ser molt emotiu, no perquè hi hagués de trobar retalls de la 
seva memòria personal, sinó perquè les pedres del monestir contenen la història del seu orde. 
El P. Thomas Handgrätinger és des del setembre del 2003 abat general de l’orde de canonges 
regulars fundat per sant Norbert a partir del 1121. La vinculació dels premonstratesos amb 
Catalunya enfonsa les seves arrels al mateix segle XII amb les fundacions a Cabacés i a 
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, on van ser presents al llarg de sis segles fins a la 
desamortització. El P. Thomas Handgrätinger va tenir ocasió de participar en el centenari de la 
presència marista a Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes i de comprovar com el monestir 
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on els seus avantpassats van viure, pregar i treballar durant 
més de 600 anys continua irradiant avui dia espiritualitat.  
 
Quines empremtes dels premonstratesos trobem encara a 
l’actual monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes? 
El monestir del nostre orde es va fundar al segle XII, però 
encara podem trobar restes arquitectòniques de les nostres 
activitats, com el claustre. És molt interessant veure com 
moltes d’aquestes restes s’han conservat en el moment de la 
reconstrucció i rehabilitació de la casa.  
 
“Comunió” és la paraula clau per definir l’espiritualitat dels 
premonstratesos? 
És veritat que “comunió” és una de les paraules més 

significatives i importants de la nostra espiritualitat, però no solament comunió, sinó també 
contemplació i acció. Aquests són els tres pilars de la nostra espiritualitat. Comunió significa 
viure, pregar i si és possible treballar junts, i vivint al monestir, en comunitat, per treballar en la 
pastoral. Sempre és important treballar per afavorir la comunió, que no es dóna de forma 
automàtica només pel fet de viure junts. Cal procurar que tots els desigs i totes les forces 
estiguin orientades a construir la vida comunitària perquè, així com ens dirigim sempre cap 
enfora, romandre junts és molt important i hem de tenir sempre cura de procurar-ho. 
 
Com actualitzen avui dia la regla de sant Agustí? 
Nosaltres no som monjos, som clergues regulars, vivim en comunitat i treballem a fora, 
principalment en parròquies, en alguna escola, etc. La tasca de cada casa és diferent, però el 
més important és viure feliços prioritzant la pregària comunitària i la litúrgia. Personalment jo 
fa 20 anys que treballo en l’àmbit de la joventut. En aquest sentit, la regla de sant Agustí és 
una regla molt oberta. El punt principal és “una sola ànima 
i un sol cós”, i nosaltres intentem actualitzar-lo.  
 
A l’Estat espanyol només tenen presència a Zamora i 
Lleó amb dos monestirs de germanes. Per què no hi 
ha més comunitats? 
Al segle XVIII el nostre orde va ser destruït i va 
desaparèixer de l’Estat espanyol. Començar una comunitat 
a Espanya actualment té diversos problemes, com per 
exemple l’idioma. Si tenim en compte a més que al nostre 
orde cada comunitat és independent, com hauríem de 
gestionar qualsevol iniciativa que pogués sorgir? De 
moment no hi ha ningú que s’hi vegi amb cor. A la 
comunitat de Toro (Zamora) encara hi ha alguna monja 
jove, però a la de Villoria de Orbigo (Lleó) només hi ha cinc 
religioses i ja són molt grans. Per això, la tradició del 
nostre orde s’està perdent a Espanya, a diferència d’altres 
països d’Europa, principalment al nord, on tenim noves 
fundacions i noves comunitats. L’orde es troba present principalment a Europa, però 
actualment on experimentem un creixement de vocacions és a l’Índia, l’Àfrica i Amèrica. 
 
La sequera vocacional és la tònica general arreu d’Europa? 
Sí, actualment l’indiferentisme és un problema. La vida religiosa està davallant i el secularisme 
és molt fort, per exemple a Bèlgica, Holanda i Alemanya. Tinc entès que a Espanya també hi 
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ha problemes de religiositat i de fe. El que nosaltres hem de fer és viure amb autenticitat per 
portar el nostre missatge a la gent, i viure la fe amb joia i felicitat per oferir-la als altres. 
 
L’home actual té anhel de transcendència?  
Tothom cerca un sentit a la seva vida i vol pouar per trobar la joia i la felicitat. Nosaltres hem 
de dir a la gent que Déu és la font de l’amor i de la felicitat. Això no és fàcil i a vegades l’èxit 
del resultat no està a les nostres mans, però els hem de portar aquest missatge, els n’hem de 
convèncer.  
 
Europa ha oblidat les seves arrels cristianes? Què comporta aquest oblit davant del 
repte del diàleg amb les altres cultures i religions? 
Europa ha perdut les seves arrels cristianes. D’una banda, hi ha persones que viuen sense 
Déu, per a elles Déu no existeix. De l’altra, veiem com creix la presència d’altres religions a la 
nostra societat com l’islam i moltes altres. No és bo que visquem sense religió. Potser el 
moment de la religió tornarà en el futur. El repte és com nosaltres podem transmetre la nostra 
tradició religiosa, com podem transmetre la nostra fe. Hem perdut una mica la confiança i hem 
de redreçar el nostre viure per ser més bons cristians. 
 
Què aporta a l’Església i al món la vida religiosa? 
La vida religiosa és una forma estricta de ser cristià, és una manera de transmetre a la gent 
que la fe és el més important en la meva vida. Si sóc religiós jo expressaré que Déu és el més 
important en la meva vida. Hem de dur aquest missatge a l’Església, i l’Església ha de dur-lo a 
la gent: que Déu existeix i que és el més important. Si jo sóc un home religiós ho expressaré 
amb la meva vida, amb la pregària, amb el treball, amb la vida comunitària, amb la meva 
manera de fer, amb la meva manera de parlar, i expressaré així que Déu existeix i que és 
important en la meva vida. Per tant, no només s’ha de dir de paraula, sinó que cal expressar-
ho amb tota la vida. 

 
El “model Vic” d’escolarització i Santa Caterina de Siena com exemple 

 
Carles Armengol, Fundació Escola Cristiana de Catalunya – Bloc “Vent de cara” 
Vaig tenir el goig d’acompanyar l’equip humà d’aquesta escola en la visita que els va fer el 
Conseller d’Educació a poc de l’inici de curs d’enguany. 
Santa Caterina de Siena, les beates, com és coneguda popularment a Vic aquesta escola a 
redós de la seva Catedral, és una molt bona escola. Circumstància aquesta que es fa avinent 
de seguida. No per les seves instal·lacions, netes, mantingudes amb cura, però amb més de 
300 anys d’història i extremament austeres. El clima endreçat, la relació cordial, propera i molt 
personalitzada entre alumnes i mestres, l’espontaneïtat serena i tranquil·la dels nens i nens, 

són indicadors immediats d’una bona feina educativa. 
I encara més quan tot plegat no és ni pertorbat per 
una corrua d’autoritats, periodistes i càmeres de 
televisió. 
Aquesta escola és alhora paradigma dels efectes no 
controlats i dels límits de l’anomenat “model Vic” 
d’escolarització. El “model Vic” ha estat l’esforç de fa 
anys de distribuir la població d’origen immigrant per 
totes les escoles de la població, per cercar un 
repartiment equitatiu, forçant o limitant l’elecció de 
centre. 

Els límits són evidents. Vic té quasi una desena de centres públics i concertats 
d’ensenyaments obligatoris. A tots hi ha alumnat de procedència immigrada, però n’ha dos (un 
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de públic i un de concertat, que és el Santa Caterina) que acumulen proporcions que poden 
doblar la mitjana de Vic i on es clarament majoritari aquest tipus d’alumnat. No és fàcil 
imposar barreres a les tendències naturals de la població. 
Però encara són més greus els efectes no desitjats (no podem parlar d’efectes no esperats, ja 
que des dels col·lectiu de l’escola concertada es vénen denunciant de fa temps). La 
insuficiència del finançament de l’escola concertada es posa de relleu de manera dramàtica 
en escoles com aquesta, on les aportacions de les famílies per serveis complementaris son 
exigües i ja no diguem les col·laboracions voluntàries amb el manteniment del centre que són 
pràcticament nul·les per l’extracció social de les famílies. Mantenir aquestes condicions és un 
abús per part de l’administració. Seria vergonyós si no fos que fa tant temps que dura que 
sembla que ja no fa vergonya a ningú.  
Santa Caterina de Siena s’aguanta com a escola –donant un servei a la població que segons 
la constitució ha d’estar finançat per l’Administració pública– perquè la congregació religiosa 
que n’és titular hi aboca recursos, hi ha religioses que hi treballen sense remuneració i el 
professorat hi dedica voluntariosament moltes més hores que les que fixa el seu conveni. 
Acabada la visita, el conseller i el seu seguici, juntament amb l’alcalde de Vic, es va reunir 
amb l’equip directiu del centre. Els va felicitar, crec que ben sincerament, pel seu treball. En 
escoltar les preocupacions que plantejaven i les dificultats amb les quals s’enfrontaven, el 
conseller va fer un paral·lelisme amb l’única escola pública que està en situacions semblants a 
Santa Caterina pel que fa a l’alumnat. L’alcalde de Vic, precís i oportú, el va quasi interrompre: 
sí, Sr. Conseller, tenen els mateixos problemes, però Santa Caterina de Siena no rep del seu 
Departament els recursos que rep l’escola pública, ni de bon tros! El conseller ho va 
reconèixer... però no es va comprometre a res. 
Heus aquí un model que pot tenir aspectes socials molt positius però que així no té cap mena 
de futur! 

 

Carta oberta al P. Francesc Palau 
 
Conxa Sureda i Gomis, carmelita missionera – Catalunya Cristiana, 17 octubre 2010 
 
Benvolgut P. Francesc, a les portes del bicentenari del teu 
naixement, no seria sobrer revisar si la teva passió de “viure i morir 
al servei de la teva estimada Església” continua sent vàlida en el 
segle XXI. Tu creus que arribarà un dia en què s’haurà aprofundit  
prou sobre el misteri de la teva i nostra estimada Església, almenys 
per intuir-ne mínimament l’esperit, la història i la realitat? Tu sí que 
vas captar-ne clarament l’essència! T’imagino endinsat en la cova 
des Vedrà (Eivissa), després d’aquell novembre del 1860, assaborint 
en “soledat sonora” el do que se t’havia atorgat: experimentar, 
mentre predicaves a la catedral de Ciutadella (Menorca), el misteri 
de la teva Estimada: “Jo sóc Déu formant un cos moral amb el 
proïsme, units a Crist el seu Cap el gran cos moral de la seva 
Església, unificada per l’Esperit Sant.” 
Aquesta coneixença vivencial va donar un tomb a la teva vida per aclarir-la i provocar un nou 
enfocament a la teva missió, i d’una manera especial la fundacional. Amb la descripció i 
definició d’aquesta experiència mística t’avançaves uns 104 anys a la que després el Concili 
Vaticà II ens va deixar bellament explicitada en la constitución Lumen gentium: “Església, 
Poble de Déu, formant un Cos Místic amb Crist el seu Cap.” Et demanaria un cop de mà 
perquè aquesta distància es fes cada vegada més curta. Simplement, perquè els qui ens 
sentim implicats com a Poble de Déu siguem més conscients de la nostra responsabilitat de 
formar part d’un Cos i, sigui quin sigui el lloc que ens pertoqui en el conjunt, sapiguem actuar 
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fidelment. Seria bo que sapiguéssim valorar i gaudir de tota la santedat que ens comuniquen 
aquells que s’esforcen a viure segons l’Evangeli. I que són multitud. Avui, més que mai, ens 
cal un bona conscienciació del misteri eclesial, i això va per a tots els estaments d’aquest 
estimat Poble de Déu. 
Per començar, hem de posar la nostra mirada en Crist, el nostre Cap. I, unificats per l’Esperit, 
serà possible renovar esquemes i organismes que ens permetin ser més àgils davant de la 
nova evangelització, alliberant-nos de tot allò que ens impedeix arribar al costat d’aquells que 
més ens necessiten. “L’Església, la meva Estimada, és Déu i el proïsme.” Entendre això 
aclareix l’ànima i dóna un nou enfocament a la vida, per anar, com solies dir tantes vegades, 
“allà on la glòria de Déu em cridi”. 
Francesc Palau, la teva experiència d’Església és ben actual. Necessitem vivenciar-la de 
manera que ens posi al servei de Déu i el proïsme. Aquesta va ser la teva dèria, la teva 
passió. 

 
Domund 2010: “Voldríem veure Jesús” 

 
LEMA I CARTELL DE LA JORNADA 
 "Voldríem veure Jesús"  
 
La tasca del missioner és fer veure el rostre de Déu. Benet XVI 
diu que el Missatge que avui els homes esperen dels creients és 
que no només "parlin" de Jesús, sinó que "facin veure " a Jesús. 
Per això, els missioners són els primers "contempladors de 
Jesús". 
Es contempla a Jesús en: 
- Els missioners, que lliuren la seva vida per amor als altres. 
L'alegria de la religiosa és testimoni que es dóna als altres per 
Déu. 
- Els missioners contemplen el rostre de Déu en els més pobres. 
Només qui sap estimar és capaç de veure Déu en el rostre dels 
més indefensos, com la nena del cartell. 
- Els missioners contemplen els més pobres i necessitats en el 
rostre de Jesús. La contemplació de Déu "fa veure" els altres. 
 
INVITACIÓ DEL SANT PARE PER AL DOMUND 2010 
“Renovo a tots la invitació a la pregària i, tot i les dificultats 
econòmiques, al compromís de l’ajuda fraterna i concreta per a 
sostenir les joves Esglésies. Aquest gest d’amor i de compartir   
—que el valuós servei de les Obres Missionals Pontifícies, a les 

quals va la meva gratitud, proveirà a distribuir— sostindrà la formació de sacerdots, 
seminaristes i catequistes a les terres de missió més llunyanes i animarà les joves comunitats 
eclesials. 

 
“Somio amb un catequista apassionat per Jesús i el seu Regne” 

 
Álvaro Ginel, s.d.b., fundador i director de la revista Catequistas 

 
Rosa María Jané Chueca – Catalunya Cristiana, 17 octubre 2010 
L’any 1985 naixia la revista Proyecto Catequista, avui Catequistas, editada per CCS. Aquesta 
oferta catequètica i pastoral dels salesians celebra les seves noces d’argent amb la mateixa 
il·lusió dels inicis i amb un ampli bagatge a l’esquena. Álvaro Ginel fa 25 anys que és al 
capdavant d’aquesta aventura d’animació i servei, amb una mirada agraïda al passat i 
esperançada de cara al futur. 
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Què suposa fer 25 anys? 
Una acció de gràcies a Déu perquè hi ha coses que es fan per Déu o no es fan, i duren si Déu 
és en elles i en elles busquem Déu. Mirant enrere, veient les dificultats i la tasca de 25 anys, 
no tinc més paraules que aquestes: “Aquí hi va ser i hi ha Déu.” Déu ha estat present i ho està 
i ho estarà perquè la seva fidelitat dura per sempre. Una acció de gràcies a la congregació 
salesiana, a la qual pertanyo, i que m’ha donat l’oportunitat de tirar endavant la revista durant 
25 anys. Una acció de gràcies als col·laboradors que hi han passat deixant el seu saber, 
afecte, amor a la catequesi i als catequistes. Una acció de gràcies als subscriptors i amics de 
la revista que la fan servir, la propaguen i se l’estimen. Un repte renovat de futur i d’aposta 
pels catequistes. La catequesi ha canviat molt des del 1985, quan va aparèixer el primer 
número amb la capçalera Proyecto Catequista. Aleshores eren moments d’eufòria catequística 
amb la publicació (1983) de l’important document dels nostres bisbes La catequesis de la 
comunitat. Avui són moments de vaques flaques: menys catequistes, i alguns es pregunten si 
el que fan val la pena perquè els catequitzats “aconsegueixen el sagrament” i abandonen la 
catequesi i la comunitat cristiana. Aquesta nova realitat ens parla de la necessitat de continuar 
acompanyant els catequistes en el seu camí i dubtes. 
 

Com ha anat evolucionant al llarg d’aquest temps? 
Des de la catequesi i des de la pastoral, evolucionar té un 
centre: el principi de la doble fidelitat a Déu i als destinataris. En 
el fer pastoral evolucionem escoltant Déu i escoltant aquells a 
qui ens dirigim. L’escolta de Déu ens porta a convertir-nos, a 
viure de la Paraula de Déu, a ser alguna cosa més que 
“professors”. El catequista és testimoni i és mestre que diu la fe 
de l’Església i la seva experiència personal creient. El catequista 
és, primer, escoltador de Déu. L’escolta de Déu ens porta a 
escoltar l’Església en la reflexió que ha fet sobre la pastoral i la 
catequesi després del Concili. L’escolta dels destinataris ens 
porta a tocar terra, tocar realitat, tocar el secularisme que ens 
envolta i ens modela sense voler-ho. No podem pressuposar res 
en l’altre en qüestió de cultura religiosa o d’iniciació cristiana. 
Cadascú es troba on es troba i ens arriba amb la seva realitat. 
No la podem jutjar. L’hem d’acceptar, acollir i escoltar. Escoltar 
ho canvia tot si escoltem creativament i amb esperit de resposta 

a la concreta necessitat de l’altre. 
 
Què ofereix la revista Catequistas? 
Quan vam començar a pensar la identitat de la revista, vam estar acompanyats i recolzats per 
Josep M. Mideu (aleshores secretari del SIC) i de Dolores Aleixandre (que va començar a 
escriure en aquesta revista abans de ser una de les dones més conegudes i llegides de la 
nostra Església, perquè té el do de fer transparent i senzillament profund tot el que toca), la 
intuïció femenina de la qual va crear un personatge que avui procurem tenir molt en compte: 
Rosita, la perruquera. Rosita és una senyora que té una perruqueria en un poble; a les 5 de la 
tarda la tanca, se’n va corrents al grup de catequesi i se’n torna ràpidament a pentinar la 
Carmen, que estava citada per un quart de set de la tarda. Després, a casa seva, ha de fer el 
sopar, planxar, els fills, el marit, les amistats... Rosita té una vida d’allò més farcida. A més, en 
aquest poble no hi ha escola de catequistes i no es pot desplaçar a l’escola de l’arxiprestat, 
que és a 40 km d’on viu ella. Quan, després de sopar, agafa la revista Catequistas per fullejar-
la, no té ganes de pensar gaire. I, girant els fulls, pensa: “Això ho entenc, m’agrada”, “això em 
pot valer”. Però si el llenguatge d’una secció és “massa elevat”, en passa, deixa de llegir i es 
posa a veure la televisió. Aquesta imatge és il·lustrativa de la nostra manera d’actuar a l’hora 
d’elaborar els continguts. La revista ofereix, en les seves seccions, una atenció a la formació 
bàsica dels catequistes en els vessants de ser, saber i saber fer. Volem que, a través de 
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l’interès de la catequista, per saber fer, ella també conreï el seu saber i vocació de catequista. 
Aquests continguts els estructurem en seccions que un mateix autor porta endavant al llarg de 
tot el curs, amb l’objectiu que hi hagi una progressió i continuïtat en el contingut i en la forma 
metodològica de realitzar-lo. Amb aquesta mentalitat, tractem temes de Bíblia, teologia, moral, 
catequètica, oració, pedagogia religiosa, propostes celebratives, catequesis pràctiques, etc.  
 
Amb motiu d’aquests 25 anys, quines novetats presenta? 
Hem canviat de format: passant de 17 x 24 cm i 32 pàgines, a 18,50 x 25,50 cm i 52 pàgines. 
Això ens permet més seccions, més continguts en cada número. La maquetació és més 
atractiva, àgil i espaiosa. Hem inaugurat la subscripció on line, tenint en compte sobretot els 
subscriptors d’Amèrica Llatina i Àfrica. D’aquí poc començarem una xarxa social a Internet per 
facilitar una comunicació més gran entre els Amics de la revista Catequesis. Finalment, 
assenyalo l’aparició d’un CD amb els índexs d’autors, matèries i seccions des del gener del 
1985 fins al maig del 2010. Ha estat una tasca àrdua portada a terme per una catequista, M. 
Carmen Cirujano. 
 
Què demanen els catequistes? 
Una part significativa dels catequistas subscrits demanen “coses 
pràctiques” per avançar amb el seu grup. Demanen materials 
senzills, que exigeixin poc treball de preparació. Em fa l’efecte que 
costa entendre que, en el moment actual de canvi profund de la 
catequesi, cal pensar, reflexionar, analitzar la realitat, descobrir el 
contingut dels documents eclesials i de la identitat mateixa del 
catequista. La revista ha d’atendre les demandes dels catequistes 
però ha de ser, a més, provocadora de preguntes, de camins, 
d’aspectes importants. 
 
Com és el catequista del segle XXI? 
Avui el percentatge més gran és el de catequistes que preparen per al sagrament de 
l’Eucaristia. Això no desapareixerà. Però ha d’incrementar-se el nombre dels catequistes 
d’adults. Jo crec que la descripció del catequista avui és, en una gran majoria, una dona, de 
mitjana edat, sense formació teològica i catequètica especial, amb molt bona voluntat i una 
vida cristiana molt acceptable. Això és important per dues raons, penso: perquè la presència 
de la dona en la transmissió de la fe en l’Església actual és aclaparadora, en la família i en 
l’Església. Cal reconèixer aquesta dada i valorar-la molt més i escoltar la realitat. I, en segon 
lloc, quan dic “sense formació teològica especial” ho dic amb tota convicció i humilitat. Hem 
d’apostar per una formació qualificada de les catequistes, però sense oblidar-nos que Déu 
s’obre pas no per la nostra qualificació, sinó per la seva força. Tot el que és de Déu és “molt 
especial”. Déu sap fer sortir fills de les pedres... o a pesar d’una “catequesi tècnicament 
deficient”. L’eficàcia de Déu no depèn de la nostra eficàcia, encara que haguem d’apostar per 
ser eficaços. La vivència cristiana i l’obra de Déu en moltes catequistes tècnicament no gaire 
formades són garantia de transmissió de l’Evangeli. Cal aplaudir i admirar totes aquestes 
catequistes anònimes per a nosaltres però no per a Déu. Ha minvat la presència dels 
catequistes joves. Tot el que s’inverteixi en la formació de catequistes serà sempre poc. Ho 
han d’entendre els responsables de les comunitats cristianes. Molts preveres (tot sigui dit amb 
temor i tremolor) faciliten poc la formació dels catequistes, potser perquè tampoc fomenten la 
seva. Es donen casos en què els catequistes formats “molesten” amb el seu saber i s’estima 
més mantenir-los amb “quatre nocions”, obedients i submissos a la normativa que imposa el 
responsable de la catequesi i creient que n’hi ha prou amb els suggeriments que el material de 
catequesi utilitzat proposa. Crec que les indicacions del Directori general per a la catequesi 
apunten molt més enllà. Somio amb el dia que la paraula catequista no sigui pejorativa, ni ens 
enviï a un estereotip de catequista “d’edat”, ordinàriament “catequista de preparació per a la 
primera comunió”, sense més inquietuds que “seguir bé el llibre”. Els números 244 i 245 del 
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Directori marquen unes pautes fantàstiques: experiència de fe, d’Església, capacitat per 
elaborar el propi pla realista de catequesis (que és més que seguir un llibre!), avesat en l’acció 
i aprenent sempre mentre realitza la seva tasca dintre de la comunitat. Somio amb un 
catequista que se senti cridat per compromís baptismal al ministeri de la catequesi i que no 
consideri “fer catequesi” com un voluntariat, sinó com un catequista apassionat per Jesús i el 
seu Regne, per l’Església i la seva missió en el món; apassionat pel nostre món i els seus 
homes i dones immersos en ell, part viva de la realitat en què abunden, amagats, signes i 
llavors del Verb en l’espessor de l’aparent absència de Déu. Somio amb un catequista sempre 
deixeble i íntim d’Aquell a qui anuncia perquè ho pugui “explicar” de manera més transparent. 

 
 
Per on passa el futur de la revista?  
Passa pels mateixos camins que passa la catequesi del futur: no perdre de vista l’escolta dels 
destinataris, conrear l’aprofundiment de reflexions eclesials i mantenir la proximitat al 
catequista. Des de Catequistas hem de continuar orientant els catequistes, proporcionant- los 
ànims, suggeriments, formació. Per poder decidir una paraula vàlida ens veiem obligats a tenir 
com a referència principal els grans documents de l’Església universal, en què s’inspiren les 
Esglésies particulars adaptant a la seva situació concreta els grans principis d’una sòlida 
catequètica. Però hi ha altres reptes, és a dir, hi ha futur. 

 
Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius 

 
Aquesta publicació exposa la normativa que cal seguir i criteris 
per a la seva aplicació. Aborda les festes religioses en els 
centres, el vestuari i l’ús de símbols, l’alimentació als menjadors 
escolars i les matèries del currículum escolar.  
L’objectiu d’aquesta guia és oferir orientació i suport a totes les 
persones que gestionen la diversitat religiosa i les pràctiques 
concretes que se’n deriven en l’àmbit de l’educació. Per tant, va 
dirigida als professionals dels centres educatius, tot i que també 
resulta d’interès per a la resta d’agents que intervenen en aquest 
àmbit: famílies, alumnat, autoritats educatives, així com també 
les comunitats religioses. 
La guia s’estructura en quatre parts: recull la legislació més 
rellevant en la matèria, ofereix uns principis d’actuació que poden 
servir per orientar en diversos moments les qüestions 
relacionades amb la diversitat religiosa, exposa recomanacions 

sobre quatre àmbits i presenta sintèticament els trets més rellevants de les confessions 
religioses presents a Catalunya. 
Per a l’elaboració d’aquesta guia, la Direcció General d'Afers Religiosos ha comptat amb un 
estudi previ del grup de recerca d’Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), així com 
la col·laboració dels pedagogs Joan Canimas i Francesc Carbonell, i també dels responsables 
de diverses entitats religioses.  
Publicat a: http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Vicepresidencia 
Adjuntem aquest document en la tramesa de l’Horeb. 
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Propera vinguda del Sant Pare a Barcelona: opuscle de pregària 
 
Nota de l’Arquebisbat de Barcelona dirigida als preveres, 
diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del 
Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i 
arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, 
dirigents de moviments, associacions i altres entitats 
diocesanes, personal de l'Arquebisbat de Barcelona. Per tal de 
preparar la propera vinguda del Sant Pare a Barcelona el 7 de 
novembre, dia en el qual, com ja sabeu, dedicarà el Temple de 
la Sagrada Família, adjunt us fem arribar aquest opuscle de 
pregària que respon a la voluntat de fer-nos sensibles a una major comunió eclesial entre 
totes les parròquies, les comunitats, els moviments i les entitats i persones que hi estem 
vinculades. Esperem que en feu la màxima difusió. Moltes gràcies.  
Adjuntem aquest document en la tramesa de l’Horeb. 

  
La Generalitat ret homenatge a l’Associació Casa Don Bosco de Lleida 

 
Amb motiu del seu 15è aniversari 
 

L’Associació Casa Don Bosco de Lleida ha estat una de les entitats que han 
protagonitzat enguany la Jornada de Reconeixement a les Entitats Col·laboradores de 
la Generalitat en el Programa de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET). 
 

 
 
 

L’acte va tenir lloc el passat dia 15 d’octubre a la seu del departament d’Acció Social i 
Ciutadania, en el decurs del qual la secretària d’Infància i Adolescència, Imma Pérez Rovira, 
va lliurar un obsequi commemoratiu al president de l’entitat, Joan Valls, i la directora del 
servei, Pilar Lance. 
 

L’Associació Casa Don Bosco en aquests 15 anys de col·laboració amb l’ASJTET ha acollit un 
total de 51 joves extutelats, que a la seva arribada a la majoria d’edat han seguit 
voluntàriament amb els programes de l’Àrea de suport al jove i amb els quals ha intervingut 
educativament en l’acolliment en els pisos d’autonomia i seguiments educatius en medi. 
 

Durant l’any 2010 ha obert els serveis d’atenció als majors de 21 anys i l’espai punt de trobada 
jove que es gestiona juntament amb el CIJCA i que són programes propis de l’entitat, no 
subvencionats i gestionats gràcies al treball de l’equip educatiu de la Casa, i el voluntariat de 
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la Comunitat Salesiana de referència i els membres del Consell Assessor. L’associació 
celebra enguany els seus 23 anys d’existència. 
 

En el mateix acte de reconeixement, Gemma Calvet va fer la conferència Joves. 
Acompanyament per al futur, també van participar entitats com la Fundació Servei Solidari 
(Escola Pia de Catalunya), la Fundació Mercè Fontanilles, el Grup Blanquerna, la Fundació 
Engrunes, les Serventes de Sant Josep i les Filles de la Caritat de Girona, entre d’altres. 
 

COMUNICAT DE PREMSA 02/1011 - 20/10/2010 
 

17a Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

 
 

Data 6 de novembre de 2010, dissabte 
Horari 9.00 acolliment – 17.00 eucaristia i comiat 
Lloc Seminari Concilar de Barcelona, carrer Diputació 231 
Tema Vida religiosa i immigració en temps de crisi 
Ponència Quim Pons, sj, director de Migra Studium 
Organitzadors Secretariat Interdiocesà de Delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya 

i l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) 
Dinar Cadascú s’ha de portar el dinar (podrà utilitzar-se el menjador) 
Aportació 3 € 
 

63a Assemblea general de l’URC: 10 de novembre 
 

Data 10 de novembre de 2010, dimecres 
Horari 9.30 a 15.00 i dinar 
Lloc Casa d’Exercicis de Sant Ignasi - Barcelona 
Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincial, 

abadesses i priores, delegades i delegades, delegada i delegats 
episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Tema Temes propis de l’Assemblea, proposats a l’ordre del dia 
Ponència Aportacions de la Vida Consagrada a l’Església i a la societat catalanes 
Ponent Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona 
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Recepció del butlletí Horeb a la pròpia adreça electrònica personal 
 
Qui vulgui rebre l’Horeb a la pròpia bústia electrònica, pot inscriure’s directament a la pàgina 
web de l’URC: http://urc.confer.es. 
Invitem al màxim possible de lectors que s’inscriguin al nostre butlletí, així com hi ha la 
possibilitat de regalar suscripcions a persones interessades en el contingut de l’Horeb. 
 

Cicle de cinema sobre pobresa i exclusió social 
Us fem arribar informació de la primera pel·lícula programada dins el “Cicle de Cinema sobre 
Pobresa i Exclusió social” que hem preparat conjuntament amb Càritas Barcelona i Arrels 
Fundació. 
Atentament, Llorenç Puig, Director de Cristianisme i Justícia 

 
Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 

 


